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Med syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin externa information arrangeras årligen tävlingen 

Bästa redovisningen. Juryn som i år har sammanträtt för fyrtiosjätte gången har tagit del av information från 

alla börsnoterade företag på NASDAQ OMX Stockholm. Fram till 1992 genomfördes tävlingen i en klass. Mellan 

1993 och 2006 omfattade bedömningen två klasser, en för ”stora” och en för ”mindre” företag. Från och med 

2007 sker indelningen på samma sätt som på börslistorna dvs i Small, Mid och Large Cap.

Juryn har haft följande sammansättning:

Anders Haskel

Juryns ordförande

Katarina Green

Fristående konsult

 

Pontus Herin

Veckans Affärer

Nils Liliedahl

Sveriges Finansanalytikers Förening

NASDAQ OMX Stockholm som är arrangör av Bästa redovisningen, värnar och verkar för att bolagens 

informationsgivning ska hålla hög kvalitet. Detta sker bland annat genom denna tävling, olika former av 

utbildningsinsatser samt genom börsens dagliga arbete. NASDAQ OMX Stockholm tackar tävlingsjuryn för 

dess insatser, som varit av stor betydelse för att utveckla kvaliteten på börsbolagens information.

Stockholm den 6 december 2011 

Jenny Rosberg

Vice VD

NASDAQ OMX Nordic
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tidigare års vinnare av Bästa 
redovisningen 
År  Large Cap Mid Cap Small Cap

09 AB Electrolux Billerud AB Swedol AB

08 Investor AB PA Resources AB AB Sagax

07 Trelleborg AB Home AB HL Display AB

År  Klassen Stora bolag Klassen Mindre bolag

06 SAS AB Concordia AB

05 NCC AB Elanders AB

04 Vattenfall AB BossMedia AB

03 Gambro AB ProfilGruppen AB

02 Svenska Cellulosa AB SCA  NIBE Industrier AB

01 JM AB  Karlshamns AB

00 Stora Enso Oyj Scandiaconsult AB

99 Vasakronan AB  Medivir AB

98 Svenska Cellulosa AB SCA  Finnveden AB 

97 NCC AB  Svolder AB

96 AssiDomän AB  Gunnebo AB

95 Luossavaara-Kiirunaava AB, LKAB Ingen vinnare

94 AB Volvo Hexagon AB

93 Svenska Cellulosa AB SCA Scandiaconsult AB



Före 1993 bedömdes alla bolag i samma klass

92 Atlas Copco AB

91 SSAB Svenskt Stål AB

90/91  AB Investor och Förvaltnings AB Providentia

89/90 Stora Enso Oyj

88/89 AB Volvo

87/88 AB Astra

86/87 Atlas Copco AB

85/86 Svenska Cellulosa AB SCA

84/85 AB Volvo

83/84 AB Astra

82/83 AB Industrivärden

81/82 AB Bofors

80/81 AGA AB

79/80 Svenska Cellulosa AB SCA

78/79 AB Volvo

77/78 Domänverket

76/77 Esselte AB

75/76 AB Astra

74/75 AB Bofors

73/74 Coronaverken AB

72/73 Gränges AB

71/72 AB Volvo

70/71 PLM AB

69/70  Svenska Cellulosa AB SCA

68/69  Gränges AB

67/68 AB Volvo

66/67 AB Astra

65/66 AB Scania-Vabis
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2010 års vinnare 

Large Cap
Till vinnare i klassen har juryn utsett Autoliv Inc. 

” För modet att kombinera det traditionella med att våga röra sig 

utanför ramarna”

Autoliv har genom att kombinera amerikanska krav med de behov 

och önskemål som finns hos en svensk läsare av årsredovisningar 

lyckats ta fram en tydlig, enkel, trovärdig och ändå innehållsrik 

årsredovisning som inte slösar med läsarens tid.



Small Cap
Till vinnare har juryn utsett Concordia Maritime AB:

” Ger det som läsaren vill ha - och väljer bort de enkla 

lösningarna”

Concordia Maritime har sin vana trogen, levererat en 

fyllig, intressant och trevligt skriven årsredovisning som 

överglänste sina konkurrenter i klassen för mindre bolag.
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Mid Cap
Till vinnare har juryn utsett SAS AB:

”Ett uppslagsverk som lockar till läsning”

SAS blev juryns självklara vinnarval i denna klass. 

Bolaget har presterat en mycket väl genomarbetad 

årsredovisning med fokus på att göra den 

lättillgänglig för en bred läsargrupp.



8

Bästa redovisningen 2010

Huvudsyftet med tävlingen är stimulera företag att 

förbättra och utveckla sin externa information. Genom 

att välja ut en vinnare i varje klass; Small-, Mid- och 

Large Cap så ger juryn sin syn på vad som enligt dem 

är bra finansiell information. Juryarbetet startas upp 

genom en första gallring av alla börsbolag där ett antal 

grundläggande informationsområden normalt måste 

finnas med, även om det givetvis kan skifta mellan 

olika bolags bransch och mognadsgrad. Det är normalt 

VD-ord, mål- och måluppfyllelse, affärsidé och strategi, 

affärsområden, marknad och konkurrenter, risk, CSR och 

bolagsstyrning samt givetvis den grafiska utformningen. 

De bolag som passerat den första gallringen är 

sedan föremål för en djupare genomgång – dock inte 

nödvändigtvis efter ovanstående kriterier – och till slut 

väljs en vinnare i varje klass. Vinnarna är inte alltid bra 

inom alla områden utan det är ofta en helhet, ärlighet, 

tydlighet och korthet som eftersträvas. Alla tre vinnarna 

i årets tävling har det gemensamt att de är sparsamma 

med ”text”. Generellt skrivs det alldeles för mycket text, 

text som inte behövs eller som bättre låter sig beskrivas 

med tabeller och diagram. 

För ett par år sedan beslutade juryn att frångå de 

under lång tid använda ”hedersomnämnandena” för 

att mer intensivt kunna rikta blickarna mot särskilda 

branscher eller specialområden. Föregående år gick vi 

därför igenom ett antal branscher mer noggrant med 

syfte att lyfta fram mer branschspecifika problem och 

frågeställningar. 

I år riktar vi in oss på några specialområden med syfte 

att hitta nya infallsvinklar inom ämnet årsredovisningar 

och som givetvis är så intressanta och aktuella som 

möjligt. Under senare tid har makrofaktorer mer än 

vanligt påverkat aktiekurserna och därför har vi 

sett att en genomgång av hur de frågorna beskrivs i 

årsredovisningarna som en självklar start. Likaså är 

bankernas betydelse i det ekonomiska kretsloppet 

central så därför har vi även gjort en specialgenomgång 

av de fyra storbankernas årsredovisningar. 

Till detta har vi dessutom gått igenom det helt säkert 

mest lästa avsnittet i årsredovisningen- VD-ordet och 

kryddat med en genomgång av hur kursvinnare och 

Allmänna iakttagelser 2010

I årets bedömning, som är den fyrtiosjätte i ordningen, har 253 företag bedömts. Bland de tävlande ingick 

samtliga noterade företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm (”börsen”).

Tävlingen har liksom föregående år indelats i tre klasser, som överensstämmer med indelningen på den 

nordiska börsen dvs i Large, Mid och Small Cap. I klassen ”Small Cap” ingår alla bolag med marknadsvärde upp 

till 150 MEUR den sista december 2010. ”Mid Cap”-bolag har ett marknadsvärde mellan 150 MEUR och 1 000 

MEUR och ”Large Cap” över 1 000 MEUR. Av bolagen har 54 stycken bedömts i Large Cap, 73 stycken  i Mid Cap 

och 126 stycken  i Small Cap.

Enligt tävlingsbestämmelserna står de tre senaste årens vinnare utanför tävlingen. Dessa är Trelleborg (2007), 

Investor (2008) och Electrolux (2009) i klassen ”Large Cap”.  Home (2007), PA Resources (2008) och Billerud 

(2009) i klassen ”Mid Cap” samt HL Display (2007), Sagax (2008) och Swedol (2009) i klassen ”Small Cap”. 
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kursförlorare kopplat ihop verksamhetens utfall med 

kursutvecklingen. För att inte tappa helhetsbilden 

kommer vi även under detta allmänna avsnitt att 

diskutera generella iakttagelser, även om enskilda 

exempel ibland lyfts fram. 

Sammanfattningsvis är det få förändringar. De 

flesta bolagen har hittat en struktur som man gärna 

arbetar vidare med. Det gör det både lätt och svårt 

för en jurygrupp. Lätt för att man vet ungefär hur en 

årsredovisning ser ut och dess struktur, svårt för att man 

kanske missar de godbitar som bolagen lagt till här och 

där. Således uppfattar vi ingen större skillnad i omfång – 

även om vi inte räknat antalet sidor. De bolag som brukar 

ha stora tunga årsredovisningar, har det även i år och 

bolag som normalt inte har så tjocka årsredovisningar har 

inte det i år heller. 

Under en längre tid har det pratats om att inte trycka 

sin årsredovisning - och att endast ha den på nätet. Det 

är dock fortfarande endast en handfull bolag som inte 

trycker sin årsredovisning, ofta helt enkelt beroende på 

att de är finansiellt svaga. Några storbolag verkar ha valt 

ett mellanting dvs. att inte trycka sin årsredovisning i 

massupplaga, utan en tryckt version, men med ett lite 

finare omslag. Som kuriosa i sammanhanget kan nämnas 
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att företaget Novestra ger ett bidrag till välgörande 

ändamål för varje person som läser årsredovisningen 

på nätet.

Utan att heller i denna del ha statistiskt underlag så 

finns det vissa områden som verkar ha slagit igenom 

bland allt fler bolag. Tre områden som vi identifierat 

är kvartalsinformation, flera aktiekursdiagram 

och att en allt större del av ”årsredovisningen” blir 

förvaltningsberättelse.

Även om årsredovisningen är ett helårsdokument, så 

inleder allt fler bolag med den kvartalsvisa utvecklingen 

i början av årsredovisningen. Om detta är bra eller dåligt 

har vi egentligen ingen åsikt om. Som en kort beskrivning 

av händelser och utveckling över året kan det vara 

bra, men en alltför detaljerad kvartalsinformation kan 

också ta bort fokus från hel- och flerårsperspektivet 

som juryn ändå tycker är det mest väsentliga i en 

årsredovisning. Kvartalsutvecklingen är redan känd och 

väl dokumenterad via den löpande rapporteringen. 

En trend som är bra, och kanske lite beroende på tidigare 

texter i denna skrift, är att allt fler bolag har två eller flera 

aktiediagram, ett över året som gått och ett över flera år. 

Till detta har många – ofta bolag med mycket utdelningar 
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– kompletterat dessa med ett avkastningsdiagram. Som 

aktieägare är kursutvecklingen helt central och den lilla 

service det innebär att ge lite extra information inom 

detta område är därför mycket önskvärd. Det är också 

allt vanligare att man i aktiekursdiagrammet kan se när 

de väsentligaste pressmeddelandena offentliggjorts, 

vilket gör att man lätt kan se vilka händelser som hänger 

samman med kraftiga kursvariationer. Årets vinnare i 

Mid Cap, SAS har gjort ett mellanting genom att kort och 

ärligt kommentera årets kursutveckling på ett bra sätt. 

 

I nuvarande ekonomiska situation då makrofaktorer  

till stor del styr aktiekurser, kanske det är av mindre vikt, 

men juryn uppskattar ändå de bolag som ger  

denna information.

När det gäller uppdelningen mellan de frivilliga och 

obligatoriska delarna verkar det finnas lite olika 

huvudalternativ. Det stora flertalet bolag använder sig 

av en traditionell fram- och bakvagn. Där framvagn är 

påkostad och genomarbetad grafiskt – även om den 

inte alltid ger så mycket matnyttigt för en finansiellt 

hungrig läsare. Bakvagnen är tydligt särskiljd genom att 

vara till synes helt obearbetad med tät och tråkig text. 

Det lyser igenom att budskapet är: ”läs inte detta om  

du inte måste”. 

Den andra gruppen delar upp den förvaltningsberättelsen 

i två delar. En textmässigt hyfsat genomarbetad 

och bearbetad del, ofta förbättrad med diagram och 

tabeller – men de olika ”räkningarna” samt noter är lika 

obearbetade och svårtillgängliga som i den ovanstående 

gruppen. 

Den tredje – och minsta gruppen – låter i princip hela 

årsredovisningen bli förvaltningsberättelse. Bland dessa 

bolag finns normalt de bästa bolagen och de sämsta 

bolagen. Dels sådana som vill göra en så bra produkt 

som möjligt men inte upprepa sig, dels de bolag som vill 

göra minsta möjliga insats vilket också kommenterades i 

föregående års skrift.

De företrädesvis stora bolagen som låter hela 

årsredovisningen vara förvaltningsberättelse behöver 

inte dubblera information och årsredovisningen blir 

därför mer en sammanhängande enhet där även noter 

och övriga formella delar får en grafiskt tilltalande 

form och görs mer tillgängliga. Ett bra exempel på 

detta är Atlas Copco där affärsområdesinformationen 

ligger i förvaltningsberättelsen. För övrigt visas en 

försäljningsbrygga för varje affärsområde vilket  

verkligen tillhör undantagen och avsevärt underlättar en 

snabb bedömning av bakgrunden till affärsområdenas 

olika utveckling.

SAS ANNuAL RepORT
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I detta sammanhang kan det också vara värt att 

kommentera hur bolagen väljer att presentera 

information avseende moderbolaget – som ofta är helt 

utan värde.  Som läsare är det ibland svårt att veta om 

en viss information är kopplad till moderbolaget eller 

koncernen. Om möjligt – och om det inte kostar för 

många sidor – föredrar juryn att moderbolagets  

räkningar och noter lämnas separat vilket ger en mer 

överskådlig årsredovisning.

Glädjande är också att det fortfarande är ganska glest 

med de allra mest konstiga formaten och udda lösningar 

som tar fokus från det verkliga innehållet. Visst, juryn 

förstår att i många fall kanske inte den finansiella 

marknaden är den huvudsakliga målgruppen, men det är 

ändå dessa vi representerar och därför är det glädjande 

att det bara är ett fåtal bolag som trasslar till det i onödan 

på denna punkt.

Ett område där bolagen fortfarande är alldeles för 

sparsamma, är kommentarer till grafiska illustrationer 

dvs. tabeller och diagram samt kommentarer till resultat- 

och balansräkningar. Det verkar nästan råda en skräck 

att diskutera och kommentera grafiska illustrationer. 

Troligen är det mer ett utslag av att ”här har vi gjort en 

så bra tabell så den behöver inga kommentarer”. Två 

exempel bolag som lyckats i sin tabell- och diagramiver 

är vinnarna i Mid- och Small Cap dvs SAS och Concordia.

Inom vissa branscher, framför allt fastigheter, påverkar 

marknadsvärdering resultatet. Effekterna kan bli mycket 

stora beroende på ändrade direktavkastningskrav 

eller driftsnetto. Ett bolag utanför börsen som tydligt 

visat på dessa effekter är Jernhusen som i en tabell 

beskriver hur fastighetsvärdet påverkas av förändringar i 

avkastningskrav och driftsnetto.

 

Sedan råder det delade meningar om betydelsen av 

dessa värdeförändringar, men det skadar onekligen inte 

att som läsare få en uppfattning om dess storlek på detta 

tydliga sätt.

En aktuell företeelse är ”integrerad redovisning” 

dvs. att CSR- och bolagsstyrningsfrågor på ett 

naturligt sätt ska fasas in i årsredovisningen. Hittills 

har inte juryn kunnat hitta någon trend inom detta 

område. Bolagsstyrningsfrågor har svårt att nå ut i 

årsredovisningens form – de är dessutom i mångt och 

mycket gammal information som presenteras. Val av 

styrelse sker t ex i anslutning till att årsredovisningen 

läggs fram. Den information som lämnas blir därför ofta 

väldigt generell och intetsägande, även om en del bolag 

11
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har utmärkta avsnitt inom detta område. Ett positivt 

exempel är Ratos som på visar hur deras process för 

finansiell rapportering ser ut. Information som de nästan 

är ensamma med på börsen.

Ett återkommande område som vi varje år kommenterar 

och där vi varje år ser en stor förbättringspotential är inom 

riskbeskrivningar. 2008 årets vinnare i mellanklassen PA 

Resources har ett innehållsmässigt utmärkt riskavsnitt 

Det är dock svårt som läsare att bedöma hur väl 

bolaget har lyckats identifiera sina verkliga risker men 

presentationen i sig – är dock ett föredöme. Det gäller 

även information rörande säkerhetsgränser för lån 

”covenanter” – ett område som åter blivit högaktuellt i 

Europa. 

Även årets vinnare i Mid Cap SAS, har också på ett tydligt 

sätt beskrivit sin riskhantering.

RATOS ANNuAL RepORT

Makro- och 
omvärldsfaktorer 

”Behovet av att bevaka den ekonomiska utvecklingen i 

realtid och att hela tiden vara beredd att finjustera och/

eller ompröva sina arbetshypoteser är fortsatt stort, 

liksom nödvändigheten att alltid ha kraschplaner för 

olika scenarion i beredskap.” Meningen är hämtad från 

Arne Karlssons vd-ord i Ratos senaste årsredovisning. 

Mot bakgrund av vad som hänt i den globala ekonomin 

hösten 2011 känns naturligtvis resonemanget väldigt 

relevant. Just när detta skrivs överskuggar de osäkra 

makroutsikterna nästan allt bolagsspecifikt, åtminstone i 

börsaktörernas ögon.

Men även om den globala ekonomin inte hade varit i ett 

utmanande läge är naturligtvis storbolagens beredskap 

för sämre konjunktur och förmåga att anpassa sig 

till en lägre efterfrågan en enormt viktig faktor för en 

bedömning av ett bolag på lång sikt.  Därför har juryn i år 

pA ReSOuRCeS ANNuAL RepORT
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valt att titta extra på om och i så fall på hur bolagen tar 

upp de makroekonomiska utsikterna på deras marknader. 

Resultatet var en besvikelse. Framför allt storbolagen 

är å ena sidan skickliga på att beskriva bolags- och 

branschspecifika utsikter och utmaningar för 2011.  Det 

kan vara drivkrafter på marknaden, trender som gynnar 

eller missgynnar bolaget och så vidare. Bolagen är 

också bra på att ge fyllig information om sina egna mål, 

kommande aktiviteter, prioriteringar med mera för det 

närmaste året. Men, när det handlar om just konjunktur 

och makro så är det svagare och betyget blir underkänt. 

Många bolag lämnar de här bitarna helt, andra skriver om 

det på ett pliktskyldigt sätt i riskavsnittet eller i vd-ordet 

men utan att gå utanför de klichéartade beskrivningarna. 

Man kan förstås börja med att fråga sig om bolagen 

ska ta upp världsekonomin i sin årsredovisning.  

Årsredovisningen behandlar det avslutade året 

och har traditionellt varit inriktad på att beskriva 

bolaget och inget annat. Men som alla känner till har 

årsredovisningens roll blivit mycket bredare i takt med 

att målgrupperna för årsredovisningen nu utgörs av allt 

ifrån journalister, analytiker och förvaltare till kunder, 

leverantörer och allmänheten. Med tanke på hur mycket 

annan information som bolagen berör i årsredovisningen 

och uppenbarligen ser som relevant så är det vår syn att 

resonemang kring konjunkturen borde ha en given plats. 

Som sagt, att ha kraschplaner för olika scenarier och en 

tydlig bild av vart konjunkturen är på väg är en mycket 

viktig framgångsfaktor för vilket bolag som helst. 

En annan invändning från bolagen är att framåtriktad 

information kommer tolkas och vägas på en känslig 

guldvåg av aktiemarknaden och därför vara känslig för 

bolagen att ha med i en årsredovisning. De väljer därför 

att ge den typen av information i andra sammanhang. 

Men det är inte prognoser vi efterlyser utan en bredare 

diskussion om till exempel vart företaget ligger i 

konjunkturcykeln, vilka makroekonomiska hot man ser 

och hur konjunkturen slår på bolaget. Alla som följer 

börsen vet till exempel att svenska verkstadsbolag 

efter finanskrisen 2008 var extremt snabba att dra ned 

kostnaderna och anpassa sig till en lägre efterfrågan. 

Hur gjordes detta? Går det att göra igen?  Vad har det 

fått för följder? Det är även förstås intressant att läsa 

vilken beredskap bolagen har inför sämre tider. Hur går 

beslutsvägarna? Vilka jobbar med konjunkturprognoser 

på bolaget och hur görs det? För dessa och andra bredare 

frågor är årsredovisningen ett mycket bra forum. 

Ytterligare en invändning mot att skriva om makro är 

att bolagen inte är några experter, utan måste lyssna 

på vad andra säger. Det håller vi inte med om för 

naturligtvis är det inte bara investmentbolaget Ratos 

syn på konjunkturen som är intressant. Tvärt om är 

alla multinationella bolags syn på makrohoten och 

världskonjunkturen enormt intressant att ta del av,  
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inte bara för aktieägarna. Årsredovisningarna skrevs 

vintern 2011 och man kan givetvis inte kritisera bolagen 

för att de då kunde förutspå en europeisk skuldkris.  

Inte ens bankernas konjunkturrapporter tog det  

speciellt allvarligt. 

Det finns flera möjligheter att behandla makrofrågor på 

ett naturligt sätt i en årsredovisning. De flesta bolag 

gör det  genom VD, i hans eller hennes VD-ord. Här görs 

det, som tidigare sagts, vanligtvis i generella termer av 

typen: ”det är viktigt att bevaka utvecklingen”, ”bolaget 

är väl förberett vad som än händer i omvärlden” och så 

vidare. Nämnda Arne Karlsson på Ratos sticker i vanlig 

ordning ut med ett långt och intressant resonemang om 

konjunkturen. Bland annat nämner han just hotet från en 

uppblossande eurokris och obalanserna i USA:s ekonomi. 

Ett plus även för Skanska vars VD Johan Karlström 

inleder sitt VD-ord med att skriva om finanskrisen 

och konjunkturen de senaste åren och avslutar det 

med trender 2011. I övrigt är det anmärkningsvärt få 

intressanta tankar om världskonjunkturen i VD-orden. 

Det absolut vanligaste avsnittet där bolagen diskuterar 

konjunkturen är i riskavsnittet där det vanligtvis ligger 

under en rubrik ”marknadsrisk”, eller liknande. Men även 

här berörs konjunkturen väldigt slentrianmässigt. I flera 

årsredovisningar är det exakt samma formuleringar 

som tidigare år. Till exempel är det en besvikelse att 

konjunkturkänsliga bolag som Scania och Atlas 

Copco beskriver risken för en sämre konjunktur på 

ett standardiserat och intetsägande sätt. Ett plus 

däremot till SCA som åtminstone för ett resonemang 

i bolagets riskavsnitt kring hur konjunkturkänsligt 

bolaget verkligen är. Här går bolaget igenom 

affärsområdena och, visserligen kort, förklarar graden 

av konjunkturberoende. Även Alfa Laval ger något 

mer information än den mest basala när bolaget 

beskriver var i konjunkturcykeln bolaget befinner sig 

och lite om hur upp och nedgångar historiskt slagit på 

orderingången. Byggbolagen Skanska och NCC sticker 

ut bland storbolagen som positiva exempel. Skanska, 

till exempel, skriver att förändringar i bygginvesteringar 

fluktuerar med 2,5 gånger fluktuationen i BNP. Men även 

dessa bolag, som får beröm, skulle kunna utveckla och 

göra mycket mer av de här resonemangen med koppling 

till makro. 

Ett annat ställe som skulle kunna vara lämpligt att 

belysa de här frågorna är i de kapitel som beskriver 

styrelsens och ledningens arbete. Här skulle bolagen 

framför allt kunna beskriva hur de här nyckelpersonerna 

tar in information för att göra en analys, vilka de lyssnar 

på, hur deras syn förs ner i organisationen och så vidare. 

Men de här delarna är väldigt standardiserade och tar 

normalt inte upp detta.
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Ytterst få bolag tar upp makro någon annanstans 

i årsredovisningen. Ett undantag som definitivt är 

värt att lyfta upp är Autoliv som i sin mycket läsvärda 

årsredovisning ägnar stort utrymme åt de här frågorna 

under ett kapitel som heter ”Management’s Discussion 

and Analysis”. Här förklaras ingående hur finanskrisen 

och den efterföljande lågkonjunkturen påverkade bolaget 

och vad det lärde sig. Här finns också ett underkapitel 

om utsikter för 2011 som i och för sig är mest inriktat 

på branschen mer än den globala konjunkturen i stort. 

Autoliv sticker ändå ut som ett positivt exempel. 

Sammanfattningsvis ser vi en brist i bolagens behandling 

av de viktiga konjunkturresonemangen. Det finns en 

ängslighet som nog kommer av att bolagen inte ser 

det som sin uppgift och är rädda för att ha fel. Det 

finns också en tydlig ”följa John” effekt i arbetet med 

årsredovisningar där bolagen sneglar mot varandra. 

Eftersom inga andra tar upp detta så behöver inte vi 

göra det heller, går nog resonemanget. Vi skulle gärna 

se att bolagen tänker om här och börjar arbetet med en 

årsredovisning från noll, utan att ta hänsyn till hur det 

tidigare sett ut eller vad konkurrenter gör och skriver 

om. Istället bör man fråga sig vad sina målgrupper 

verkligen skulle vilja läsa i en årsredovisning. Då skulle 

nog en hel del se annorlunda ut, inte minst vad gäller 

världsekonomin och dess påverkan på bolaget.

Bankerna

Få branscher är lika hårt reglerade som bankerna. Det 

återspeglas i deras årsredovisningar som omfattar 

150-180 sidor varav notapparaten svarar för en 

betydande del. Omfånget är till stor del en följd av 

regelverken och komplexiteten i den verksamhet som 

ska beskrivas. Att utifrån dessa förutsättningar skapa en 

lättillgänglig och pedagogiskt utformad årsredovisning 

är en stor utmaning. Bankerna har därför länge haft 

svårt att hävda sig i kampen om att producera de 

bästa årsredovisningarna. Med denna genomgång vill 

tävlingsjuryn peka på den potential till förbättringar 

som finns och förhoppningsvis ge inspiration till bättre 

årsredovisningar.

Riskhantering

Hantering av risker är central i all finansiell verksamhet. 

Därför får också riskredovisningen stort utrymme i 

bankernas årsredovisningar. Samtliga banker levererar 

en omfattande mängd information som säkert kan 

vara till stor nytta för en väl insatt och intresserad 

läsare. Däremot skiljer sig ambitionsnivån betydligt 

mellan de olika bankerna vad gäller att på ett enkelt 

15



16

och lättbegripligt sätt lyfta fram de mest väsentliga 

områdena i riskhanteringen och beskriva hur dessa 

hanteras. Swedbank och SEB är bäst på området enligt 

vår bedömning. Det hänger till stor del samman med det 

sätt på vilket bankerna kombinerar text, diagram och 

tabeller för att på ett tydligt sätt åskådliggöra detta 

komplexa område.

Nordea lämnar information med en hög detaljnivå som  

dock är något svårtillgänglig. Ett plus är att banken 

lämnar en utförlig redogörelse över vad de nya 

kapitaltäckningsreglerna ”Basel 3” kan komma att 

innebära. Handelsbanken ägnar inget nämnvärt utrymme 

åt riskhanteringen i årsredovisningens framvagn. Däremot 

lämnas rikligt med information i en not till som omfattar  

15 sidor, vilket gör informationen svår att ta till sig.

I det här sammanhanget kan också nämnas att 

känslighetsanalyser som tydligt visar hur till exempel 

ränteförändringar, förändringar i börskurser eller en 

ökning eller minskning av kreditförlusterna påverkar 

resultatet i stort sett saknas helt. Antagligen beror det 

på svårigheterna att på ett enkelt sätt ge en rättvisande 

bild av hur olika händelser påverkar bankernas totala 

vinstnivåer.

Mål och strategi

Bankernas beskrivning av deras mål och strategier 

är överlag ganska tunna med svepande och ganska 

allmänna formuleringar som gör det svårt att avgöra 

om det egentligen finns några större skillnader mellan 

bankernas respektive strategier. I Handelsbanken 

förs strategiresonemangen främst under rubrikerna 

”Så driver vi Handelsbanken” samt ”Organisation och 

arbetssätt”. I SEB:s årsredovisning spelar begreppet 

”Relationsbanken” en stor roll utan att det tydligt 

framgår hur strategin i verkligheten skiljer sig från 

konkurrenternas sätt att arbeta.

HANDeLSBANKeN ANNuAL RepORT
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Genomgående i Swedbanks årsredovisning är att banken 

på olika områden följer upp sina prioriteringar under 

2010 samt redogör för sina prioriteringar ingår 2011. 

Handelsbanken visar på ett tydligt och åskådligt sätt i en 

flerårsöversikt hur banken lyckats nå sina mål på olika 

områden inklusive en jämförelse med ett genomsnitt av 

de främsta konkurrenterna. 

I de andra årsredovisningarna är det ganska sparsamt 

redogjort kring mål och måluppfyllelser. I den mån 

uppgifterna finna är de ofta otydligt beskrivna med 

avsaknad av relevanta jämförelser. På detta område finns 

det med andra ord ett utrymme till förbättringar.

Omvärldsanalys och marknadsöversikt

Omvärldsanalys och marknadsöversikter är ett annat 

område där det finns möjlighet för bankerna att bli 

vassare. Vi är fullt medvetna om att det är förenat med 

stora svårigheter att ge en bra bild av framtidsutsikter i 

den mycket komplexa makromiljö som bankerna befinner 

sig i. En något högre ambitionsnivå och lite mera mod 

vad gäller att resonera kring de mycket stora utmaningar 

som banksystemet kan komma att ställas inför vore dock 

intressant att få ta del av. Ofta lämnas bara en generell 

bild i omvärldsanalyserna med information som läsarna 

förmodligen redan tagit del av via andra kanaler.

Bankernas marknadsöversikter är av varierad 

kvalitet och ofta anpassad till vad respektive bank 

anser fördelaktigt att visa upp. Det gäller inte minst 

bankens marknadsställning och position gentemot 

konkurrenterna.

Swedbank sticker ut åt det positiva hållet med åskådliga 

diagram som visar marknadsandelar på bankens mest 

relevanta produktområden jämfört med konkurrenternas 

positioner. 

SEB ger över fyra sidor en pedagogisk och förhållandevis 

fyllig bild av bankens marknadsposition. Dessutom finns 

det ett särskilt uppslag med rubriken ”SEB:s baltiska 

erfarenheter”. Intressant kring ett viktigt problemområde. 

Avsnitten ”Kundområden och kundsegment” samt 

”Produktområden och grupper” i Nordeas årsredovisning 

ger tyvärr ett ganska rörigt intryck.

Medarbetar- och hållbarhetsavsnitten är generellt 

ganska tunna och innehåller ingen särskilt unik 

information. Detta trots att bankerna ofta påpekar att 

förmågan att uppnå hög och uthållig lönsamhet till 

stor del avgörs av medarbetarnas kompetens samt att 

hållbarhetsfrågorna hela tiden växer i betydelse.
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Bolagsstyrningsrapporterna

Bolagsstyrningsrapporterna är till stor del 

standardmässigt utformade. Möjligheterna att lätta upp 

detta ganska torra avsnitt med hjälp av beskrivande 

grafik kan utnyttjas bättre. Ett bra försök att levandegöra 

texten görs av Swedbank som konkret beskriver vilka 

aktuella frågor som behandlats olika styrelseutskott 

under det gångna året.

Samtliga banker ger läsarna en fyllig beskrivning 

av styrelsens sammansättning inklusive de olika 

ledamöternas huvudsyssla, andra uppdrag och bakgrund.

VD-ord

VD-ordet utgör en ofta underskattad kanal för att 

förmedla de mest intressanta och centrala budskapen till 

bolagets aktieägare. Tävlingsjuryn anser att detta är ett 

så viktigt avsnitt att vi valt att ägna ett separat avsnitt åt 

just VD-orden i denna skrift. Här kan vi konstatera att VD-

kommentarerna i bankernas årsredovisningar inte avviker 

från mängden. Det finns med andra ord ett utrymme att 

göra VD-orden mer läsvärda, inte minst genom att göra 

dem mer personliga.

En reflektion är att mycket av texterna handlar om året 

som gått och att de framåtblickande formuleringarna 

är begränsade även om de inte saknas helt. Texterna är 

ganska opersonliga och förutsägbara.

Tonvikt läggs i samtliga fall på styrkan i respektive bank, 

inte minst efter den återhämtning som skett efter krisen 

2008/2009. Ett onödigt inslag är den stora mängd siffror 

som förekommer i några fall. Detta försvårar läsningen 

och är ofta endast en upprepning av information som 

finns på annan framskjuten plats i årsredovisningen. 

Den bästa och mest personliga VD-kommentaren finns 

enligt vår uppfattning i Swedbanks årsredovisning där 

VD Michael Wolf resonerar kring lärdomar av krisen, inte 

använder särskilt många siffror samt för ett resonemang 

om utsikterna för innevarande år.

Grafisk utformning

En viktig nyckel till en bra årsredovisning är den 

grafiska utformningen. Det gäller inte minst som när 

det i bankernas fall handlar om att beskriva en abstrakt 

verksamhet. Framför allt kan ett bra samspel mellan text, 

tabeller, diagram och andra illustrationer göra underverk 

för att öka förståelsen för verksamheten. Vårt generella 

omdöme är att bankerna inte utnyttjar dessa möjligheter 

på det sätt som är möjligt.
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Det går dock att hitta en hel del bra inslag i 

årsredovisningarna. SEB och Swedbank är bäst på att 

utnyttja de möjligheter som finns med grafikens hjälp. 

I SEB:s redogörelse för de olika divisionerna lättas 

läsningen upp och blir mer levande genom de korta 

intervjuerna med respektive divisionschef i avsnittet ”5 

frågor till”.

På områden som är centrala för bankernas aktieägare 

som riskhantering och redovisning av risker, synen på 

det makroekonomiska klimatet och hur det påverkar 

bankens mål och strategier samt en diskussion kring 

vilka vägar som kan väljas för att i framtiden uppnå 

tillväxt och leva upp till ägarnas avkastningskrav finns 

det som vi redan varit inne på, en hel del mer att göra.

Det mesta av den information som aktieägarna behöver 

finns redan i årsredovisningen. Därför handlar det mycket 

om en pedagogisk utmaning att ta fram en produkt som 

har förutsättningar att nå toppskiktet i tävlingen Bästa 

redovisningen.

VD-ord

I årets genomgång av årsredovisningarna för 2010 har en 

särskild granskning gjorts av VD:s kommentarer. Formen 

för detta utrymme är ganska fri eftersom den utgör just 

en kommentar. Bäst använt blir VD-ordet på den plats 

där bolaget planterar budskap och tankegångar som 

inte passar på annan plats i en så formell produkt som 

årsredovisning. Allt från att låta en dynamisk ledare 

personifiera verksamheten och med kött och blod belysa 

de relevanta utmaningarna för framtiden, till att göra sin 

röst hörd kring för bolaget betydande frågeställningar. 

Att våga ta ut svängarna gör det dessutom mer läsvärt.

Här finns plats för bolagets ”egen tolkning” av sin 

verksamhet, marknad och utveckling och VD:s förklaring 

till varför exempelvis saker och ting inte har utvecklats 

som tidigare utlovats.  Här är årsredovisningens 

”ledarplats” i fler än en bemärkelse, där VD gör sin röst 

hörd och kan skjuta in sig på några för verksamheten 

betydande budskap. I bästa fall utgör detta en läsvärd 

sammanfattning där några goda exempel illustrerar vad 

som präglade år 2010 och vad aktieägare, medarbetare 

och andra kan förvänta sig under 2011. 

Ett VD-ord kan med andra ord utformas nästan hur 

som helst så länge det ger läsaren en vägledning till 
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det presenterade resultatet och hänger ihop med det 

övriga i årsredovisningen. Det innebär att VD-ordet 

innebär oanade möjligheter. Det är dock skillnad mellan 

att göra det, och att göra det bra. Vid en genomläsning 

av ett femtiotal VD-ord framgår det att de flesta bolag 

sett möjligheterna, men inte lyckats göra något av 

det. Det kan noteras att om VD-ordet är bra eller 

dåligt sällan korrelerar med bolagets storlek. Bland 

årsredovisningarna år 2010 är det svårare att hitta 

läsvärda VD-ord bland de stora bolagen, medan det bland 

de små och medelstora bolagen återfinns en handfull 

riktigt bra VD-ord.  

Nedan behandlar vi ett antal fällor som bolag ofta fastnar 

i, men också några goda exempel där VD-ordet med hjälp 

av stringens, kreativitet eller ett levande språk verkligen 

ger mervärde till den övriga årsredovisningen. 

prioriteringar i VD-orden

De flesta VD-ord håller sig till ett standardiserat 

upplägg som ungefär disponeras enligt följande: 

resultatkommentar, marknadskommentar, utmaningar, 

utsikt för nästa år, tack till personalen.  Trots att detta 

är en grov generalisering så disponeras runt 70-80 

procent av alla VD-ord på detta sätt. Behöver det vara 

dåligt? Inte alls, några VD:ar såsom Castellums Håkan 

Hellström kommenterar kort och koncist, och lämnar sina 

egna framtidsbedömningar om tillväxten i den svenska 

ekonomin och utvecklingen kring fastighetspriserna, 

må vara att han talar i egen sak. Inte nytt, inget 

revolutionerande, men tydligt.

Här finner man flera mindre bra exempel, där VD-ordet 

inte längre utgör någon ny information i årsredovisningen 

utan det blir istället VD:s muntliga sammanfattning av vad 

som redan finns att läsa på andra håll i årsredovisningen.  

Sämst blir de VD-ord som försöker återspegla allt om året 

som gått, det hamnar då på en alltför aggregerad nivå 

som lika gärna kan läsas i andra avsnitt. Ett VD-ord med 

tusen budskap ger inget annat än ett ängsligt intryck. 

Som vanligt så handlar detta om en brist på prioritering.

En bra prioritering gör emellertid Skanskas koncernchef 

Johan Karlström när han beskriver året och inleder sin VD-

kommentar med ”Tack vare våra medarbetares insatser 

och ett gott projektgenomförande kan vi visa ett starkt 

resultat trots stora variationer mellan våra marknader”. 

Året präglades också av kontraktet på Nya Karolinska 

Solna och avtalet om försäljning av Autopista Central, två 

av våra största affärer någonsin. Vi ökar nu takten inom 

projektutveckling där vi ser en stor potential”.  Därefter 

får läsaren en bra handledning till året som gått med hjälp 

av exempel och värdeord som ”bra” snarare än siffror, 

allt detta välskrivet och dessutom personligt. Inget som 

sticker ut, men det är klart läsvärt. 
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Black Earth Farmings VD Sture Gustavsson gör en 

relevant inledning i sitt VD-ord där han berättar om 

bolagets verksamhet och förklarar sambanden för 

och hur jordbruksmarknadens viktigaste drivkrafter 

utvecklats och förändrats under året.  Detta är en 

förklaring - en slags läsaranvisning - som är på sin plats i 

ett bland börsens lite ovanligare verksamheter.

Att kommentera siffror

Ett VD-ord är inte, eller borde inte vara, platsen där 

VD presenterar kvartalsbokslutet som vid en power 

point-bild över resultaträkningen. Ändå är det märkligt 

att inledningen på många VD-ord ser ut så. Det är 

uppenbarligen en riktig utmaning för flera VD:ar att slita 

sig från sifferresonemangen, oavsett om det gäller 

omsättningstillväxt, besparingar, rörelsemarginal eller 

investeringar. I några fall är det kanske begripligt. För 

vissa bolag är årsredovisningen ett av få tillfällen att 

kommunicera med aktieägarna, och när tillfället ges 

vill VD:n möjligen understryka vad bolaget ändå har 

åstadkommit under året även om kanske aktien pressats 

till följd av marknadens misstro mot bolaget. Men siffror i 

löptext är sällan särskilt spännande läsning.  

Vissa bolag försöker lösa problemet genom att klippa 

in diagram och tabeller i VD-ordet.  Årets vinnare i 

storbolagsklassen Autoliv låter första halvan av VD:s 

kommentar fokusera på tre betydande förändringar i 

Autoliv - världens fordonsproduktion, transformeringen 

av bolaget (besparingar och expansionen till nya 

geografiska marknader), samt kostnadsbasen. VD 

Jan Carlsons påståenden får relevant stöd av tre olika 

illustrationer i diagramform. Sammanfattningsvis tydliga 

budskap, snyggt och lättillgängligt.   

Trelleborgs VD Peter Nilsson ger en tillbakablick på det 

gångna året i form av tre punkter om försäljningen, 

rörelseresultatet och kassaflödet. Därefter ägnar 

han resten av kommentaren till Trelleborgs fortsatta 

förändringsprocess samt utsikterna för 2011. Texten är 

rapp, distinkt och trevlig att läsa. 

Språkbruk

Påståenden om marknadsledarskap är rikligt 

förekommande i årsredovisningar, inte minst därför att en 

årsredovisning i viss mån är bolagets egen annonspelare. 

Men glöm inte att påståenden om ”Vi är världens största 

bolag inom industrin” behöver ett syfte, en uppföljning 

om vad det innebär för verksamheten, för att inte 

uppfattas som enbart självberöm.  Annars förlorar VD:s 

kommentar sin trovärdighet.
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De flesta VD-ord har klart generiska mellanrubriker. Några 

vanliga rubriker är ”stark tillväxt”, ”starka finanser”, ”stark 

företagskultur”, ”fortsatt expansion”, ”ett starkare Bolag” 

etc. Kanske tecken på självförhärligande? Eller bara brist 

på fantasi? Underhållande är det i alla fall inte. 

Det är också viktigt att påminna sig om att ett generellt 

tråkigt språkbruk kan jaga bort läsare från viktig 

läsning.  Naturligtvis handlar det om tycke och smak 

dvs. om man tycker om formuleringar som ”Den goda 

resultatutvecklingen är en kvittens på ansträngningarna 

att höja effektiviteten och tillvarata förvärvssynergier”. 

Språket ska naturligtvis i viss mån spegla den person 

som leder bolaget. Men ett spänstigt språk som har drag 

av en god berättelse och där avsändaren står för det 

som är skrivet är den bästa vägen att nå fram till läsaren. 

DGC är ett småbolag, som länge var med diskussionerna 

om bästa småbolag. VD Jörgen Qwists kommentar i 

årsredovisningen har i stort sett klarat sig ifrån liknande 

fraser i enlighet med exemplen ovan och han lyckas 

samtidigt knyta ihop bolagets strävan, med vad som 

skett det gångna året. 

Rättframhet och personlighet

Inte många VD-kommentarer är särskilt personliga, 

men några sticker ut. Ratos VD-ord har blivit något av 

en “bestseller” och det har redan kommenterats i 

denna skrifts makroavsnitt. Det är lika underhållande 

att läsa VD Arne Karlsson som att lyssna på honom. 

VD-ordet summerar varje år bolagets makroprognos 

i en bokstavskombination - inför 2011 hette den 

”MOBBM- Make it Or Break it Blir Make” som alltså är en 

ganska vågad (men säkert genomtänkt) prognos kring 

framtiden. Dessutom resonerar VD om olika synsätt 

på Ratos och bolagets utmaningar, vilket kryddas med 

ordspråk samt liknelser från sportvärlden. Detta är 

intressant, personligt och samtidigt underhållande.

I årets årsredovisningsskörd återfinns även några 

andra VD-ord som sticker ut, exempelvis där VD 

använder utrymmet som sin egen debattartikel om 

världens ting och skeenden.  Denna användning blir 

bara konstig när kommentaren inte bidrar till läsarens 

förståelse för bolaget. Ett VD-ord som kommenterar 

exempelvis köp, strategier och annat som sedan inte 

alls kommenteras på annan plats i årsredovisningen är 

inte heller acceptabelt. 

Som en regel är de korta VD-orden bättre än de långa 

eftersom VD tvingats fokusera kring ett fåtal frågor. 

PA Resources nya VD Bo Askvik gör ett koncist och 

personligt VD-ord som fungerar som en bra inledning 

till resten av årsredovisningen. 
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Utvecklingen under kommande år (2011) är det 

emellertid mycket få VD-ord som behandlar. Ofta ser 

utsikterna ”goda ut”. Men eftersom årsredovisningarna 

ska leva en bit in på 2012 uppfattar de flesta att VD:ar 

att en framtidsprognos riskerar att innebära mer badwill 

för denne än det motsatta. 

Avslutningsvis- måste man tacka 
personalen?

”Avslutningsvis vill jag passa på och tacka 

medarbetarna…” inleds sista stycket i åtskilliga 

VD-ord. VD-ordet läses av många, inte minst av de 

anställda men även potentiella medarbetare och 

VD-kommentaren blir därför en relevant kanal för 

att kommunicera med personal. Frågan är bara 

hur uppskattade medarbetare känner sig vid ett 

standardiserat tack som ovanstående. Bättre då att 

söka sig till alternativ, inte minst exempel där också 

aktieägare ges en uppfattning om vad medarbetarna 

i ett företag upplevt och utmanats kring. Semcons 

VD Kjell Nilsson berättar i slutet av sin kommentar hur 

bolaget ska stimulera och attrahera medarbetare, vilket 

är högst relevant i detta konsultbolag. 

Kursvinnare och 
kursförlorare 2010

När man specialgranskar kursvinnare och kursförlorare 

under ett år så blir det indirekt en kontroll av några 

särskilda ämnesområden - men framför allt en kontroll 

av bolagets ”ärlighet”. Är det underpresterande bolaget 

ärligt och meddelar hur mycket ägarna förlorat eller 

glöms aktieutvecklingen helt enkelt bort? Är det 

överpresterande bolaget ärligt och konstaterar att i 

princip hela kursuppgången beror på externa faktorer, 

som bolaget inte själv kunnat påverka?

De avsnitt där man kan tänka sig att hitta information 

gällande upp- och nedgångar är i VD-ordet, i riskavsnittet 

och givetvis i aktieavsnittet. Juryn har specialgranskat 

de bolag som haft bäst och sämst kursutveckling 

under 2010 – ungefär ett trettiotal bolag. I denna skrift 

diskuteras en sammanställning av de iakttagelser 

som gjorts, främst avseende rena kommentarer kring 

kursutvecklingen.

 

Det är skillnad på förlorare och vinnare. Bakom en 

förlorare står ofta någon som vill blicka framåt och inte 

gräva i gammalt. Dessutom har förlorare också ofta 

bytt ledning, det är inte samma personer som skriver 
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materialet. Nya ledningen vill inte gärna i text ”anklaga” 

den gamla ledningen utan fokuserar på framtiden även 

om en och annan nedskrivning givetvis kan skyllas på 

”det gamla”. I vinnarbolag är det ofta samma ledning 

som gärna vill slå sig lite extra för bröstet. Att informera 

i medgång är lättare, men det finns givetvis även en 

ärlighetsfaktor att bedöma bland vinnarna. När en 

uppgång är helt beroende av makrofaktorer såsom 

ränteläge - krävs det mod att också erkänna det.

Många VD-ord inleds med ” kära aktieägare” - utan att 

sedan nämna ett ord om aktiekursen – vilket är lite 

märkligt. Sannolikt är det ju så att en aktieägare är mest 

intresserad av hur aktiekursen går. Som ägare är man 

nog gladare med en positiv kursutveckling och dåligt 

resultat, istället för vice versa. Ändå kommenteras 

nästan bara hårda fakta kring resultat, kassaflöden och 

verksamheten i VD-ordet.  I aktieavsnittet väljer man 

normalt bara att konstatera utfallet under året. Är utfallet 

bra så gör man det gärna i rubriken, såsom Volvo gör i 

2010 års redovisning. Där skriver man att aktiekursen 

”steg med 93 % under 2010”. Under det betydligt sämre 

året, 2008 skrev man istället; ”Världens börser präglades 

av en svag utveckling under 2008”. Generellt kan man 

säga att är det tabu att kommentera och diskutera 

kursutvecklingen i årsredovisningen på samma sätt 

som det är tabu för VD att uttala sig om aktiekursen. 

Det är dock inte riktigt samma sak som att beskriva 

hur aktiekursen historiskt utvecklats i förhållande till 

fundamentala faktorer som resultat och kassaflöde.

Ett intressant ord som förekommer i en del 

årsredovisningar är ”aktieägarvärde”. Det diskuteras 

mer eller mindre i många årsredovisningars VD-ord, 

strategiavsnitt, aktieavsnitt eller på annan plats. Däremot 

är det nästan inget bolag som kopplar ihop utvecklingen 

av resultat och kassaflöde med aktiekursens utveckling, 

vilket kan tyckas vara en självklarhet. Ett positivt 

undantag är Fabege där VD Gustaf Hermelin kopplar 

ihop de goda resultaten med kursutvecklingen – även 

jämfört med fastighetsindex. Syftet med hela IFRS och 

alla informationsregler är ju att ge ”rätt” aktievärde vid 

varje given tidpunkt. Då är det synd att inte kommentera 

det någonstans. De flesta stannar med att redovisa sitt 

resultat, men diskuterar eller analyserar inte kopplingen 

till aktiekursen. Fabege har även ett utmärkt aktieavsnitt 

som kopplar samman resultat per aktie, utdelning, 

totalavkastning och kursutveckling med jämförelser över 

olika tidsperioder. 

FABeGe ANNuAL RepORT
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Bland förlorarna under 2010 sticker Eniro ut med en 

nära nog fullständig utradering av värdet. VD-ordet 

i 2009 års redovisning börjar lite olyckligt med ”kära 

aktieägare”, en inledning som av förståeliga skäl togs 

bort i årsredovisningen för 2010 och ersattes med ”VD:s 

kommentarer”. Bolaget hymlar inte med den dåliga 

utvecklingen men juryn hade nog ändå uppskattat 

en tydligare beskrivning av den nedgradering av 

”aktieägarvärde” som skedde under 2010. Någonstans 

hade det känts befriande ärligt med en text om att 

2010 var ett ”katastrofalt” år, 2008 års vinnare i 

storbolagsklassen Investor var nästan just så tydlig i sin 

årsredovisning det året.

Ett av förlorarbolagen under 2010 som också kunde varit 

tydligare var Meda. Utvecklingen för bolaget har varit 

strålande under hela 2000-talet, men riktigt dålig under 

2010. Hur beskriver man det på ett bra sätt? Jo, ganska 

enkelt. Genom att ha två diagram, ett för en längre period 

(som de redan har) och ett över det senaste året för att 

ge en korrekt bild av avkastningen under senaste året. 

Bolaget har också haft en inte oväsentlig utdelningsnivå 

de senaste åren –  då hade ett avkastningsdiagram hjälpt 

till att ännu bättre beskriva värdeutvecklingen på lång sikt. 

En detalj som juryn dock fäste uppmärksamhet på var 

att förklaringen till den svaga utvecklingen i Meda under 

året, avseende både resultat och kurs, var valutaeffekter, 

prissänkningar och ökad konkurrens. Borträknat dessa 

effekter fanns en underliggande tillväxt. Valutaeffekter 

kan jämna ut sig på lång sikt, men ”prissänkningar” 

och ökad konkurrens är inte något man kan exkludera, i 

någon analys, någon gång. 

När det gäller de minsta bolagen vars aktiekurs 

underpresterat under 2010 så är det bolag som i 

princip inte gjort mer än absolut det minsta möjliga när 

det gäller årsredovisningen. Därför är en genomgång 

av dessa ganska onödig. Det går helt enkelt inte att 

hitta någon relevant information.  Det går dock att lite 

schablonmässigt konstatera, trots ett litet urval, att man 

som investerare kanske bör hålla sig borta från bolag 

som inte har råd, eller anser sig ha råd, att åtminstone ta 

fram en hygglig årsredovisning.

Sammanfattningsvis så är bolagen mycket knapphändiga 

i sin beskrivning av kursutvecklingen och det är ingen 

större skillnad mellan vinnare och förlorare. Kursvinnare 

kan ta ut svängen genom att lägga till en positiv rubrik 

– men knappast mer än just det. Kursförlorare nämner 

oftast inget alls. Mycket få bolag verkar vilja prata om 

aktiekursen överhuvudtaget. Juryn efterfrågar att 

bolagen åtminstone erkänner att det finns en koppling 

mellan den fundamentala utvecklingen och aktiekursen 

och att den kan diskuteras historiskt utan att vara sig ge 

prognoser om nuvarande kurs är riktig eller på annat sätt 

försöka påverka aktiekursen.
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Som vanligt har konkurrensen varit hård i toppen och 

årets val av vinnare kan på sätt och vis upplevas som 

lite okonventionell. Det handlar om ett amerikanskt 

företag, men med notering på NASDAQ OMX Stockholm, 

med många svenska aktieägare och med en stark 

historisk förankring i Sverige och huvudkontoret i 

Stockholm. Vinnare är Autoliv, som detta år drog det 

längsta strået, och som i spurten slog Ratos och 

Boliden. 

Autoliv lyckas på ett mycket bra sätt kombinera 

amerikanska krav med de behov och önskemål som 

finns hos en svensk läsare av årsredovisningar. Tyvärr 

saknas en svensk version av Autolivs årsredovisning, 

vilket vi tycker att bolaget kan kosta på sig med tanke 

på att antalet svenska aktieägare är betydande och 

överstiger vad de flesta bolagen på NASDAQ OMX 

Stockholm´s mindre listor kan ståta med. Samtidigt 

kanske avsaknaden av en svensk översättning kan 

ursäktas av att årsredovisningen är skriven med ett 

rakt och enkelt språk som gör den tillgänglig för alla 

med normala kunskaper i engelska.

vinnare i kategori ”Large Cap”
Till årets vinnare har juryn utsett Autoliv Inc. 

Autoliv Inc
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En av årsredovisningens stora kvaliteter är att företaget 

lyckas föra fram sitt budskap kombinerat med ett relativt 

begränsat omfång, även om det kanske ibland blir lite 

väl kortfattat. Bland annat saknar vi en mer fördjupad 

segments- eller affärsområdesinformation som normalt 

finns i lika stora bolag. 

Med hjälp av väl valda illustrationer i ett bra samspel 

med text lyckas Autoliv på ett mycket pedagogiskt sätt 

beskriva bolagets affär. Redan de tre orden ”Making 

driving safer” på omslagets framsida beskriver mycket 

tydligt vad det handlar om. Enkelheten genomsyrar sedan 

hela framvagnen. Det råder ingen tvekan om visionen 

att reducera olyckor och skador är den värdegrund som 

företaget står på.

VD-ordet har ett personligt tilltal. Genom en läsvärd 

beskrivning av de strukturella utmaningar och 

förändringar som företaget ställts inför under de senaste 

åren får läsaren ett bra avstamp inför framtiden. VD Jan 

Carlson ger sin syn på de viktigaste branschtrenderna 

samt några faktorer som kan få stor betydelse för 

bolagets lönsamhet under de närmsta åren. VD-ordet 

inkluderar ett resonemang kring utsikterna för 2011. 

Texten kombineras med stapeldiagram som på ett mycket 

bra sätt gör budskapet tydligt. 

Alltför många företag låter bli att använda detta ganska 

enkla grepp för att förstärka läsarens upplevelse.

Bolagets långsiktiga mål och det senaste årets utfall 

presenteras pedagogiskt men tyvärr saknas uppgifter 

om hur målen nåtts över en flerårsperiod. Autoliv ger 

en kortfattad men ändå innehållsrik redogörelse för 

bolagets investeringar i forskning och utveckling. 

I ett åskådligt diagram lyfts företagets starka 

patentsituation fram.

Autolivs globala närvaro illustreras mycket tydligt och 

läsaren får på ett koncentrerat utrymme en mycket 

bra bild av den marknad som företaget är verksamt 

på. Det samma gäller företagets produktionsresurser. 

Kvalitetsfrågor är ett område som beskrivs dåligt av 

många företag. Även här utgör Autoliv ett föredöme 

genom sin beskrivning kring hur företaget jobbar med 

dessa frågor. Det samma gäller redogörelsen över hur 

det kassaflöde som verksamheten genereras används 

för att skapa värde.

27



28

I flertalet årsredovisningar innehåller 

medarbetarsidorna tyvärr bara information som 

företagen pliktskyldigt känner att de måste redovisa. 

Även här utmärker sig Autoliv positivt från mängden. 

Läsaren får bland annat en redogörelse kring hur 

företaget arbetar med att få ner antalet skador i 

fabrikerna samt hur arbetet med att locka fram förslag 

på förbättringar från de anställda har lyckats, allt 

kompletterat med pedagogiska diagram över utfallet.

Sammantaget finns det ont om svagheter i Autolivs 

årsredovisning. Risker och riskhantering är dock ett 

område med utrymme till förbättringar. Ämnet behandlas 

främst i den formella delen av årsredovisningen, vilket 

gör det svårt att ta till sig för en ”vanlig” läsare. Men 

detta ska inte förringa att Autoliv med sitt okomplicerade 

förhållningssätt till sin verksamhet åstadkommit en 

produkt som på ett enkelt sätt förmedlar det mesta en 

aktieägare behöver veta. Årsredovisningen är mot denna 

bakgrund en riktigt god förebild för andra företag.
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SAS blev juryns självklara vinnarval 

med god marginal till övriga bolag, i 

denna klass där spannet mellan bra 

och dåliga årsredovisningar sannolikt 

är som störst. SAS har presterat en 

väl genomarbetad årsredovisning 

och tydligt fokuserat på att göra den 

lättillgänglig för en bred läsargrupp.  

Med hjälp av en tilltalande layout och 

väldisponerade illustrationer, samt 

goda pedagogiska läsaranvisningar 

fungerar SAS årsredovisning lika 

klockrent som uppslagsverk för 

en i flygbranschen väl insatt 

finansanalytiker som att locka till 

läsning för en helt ny aktieägare.

  

SAS årsredovisning är helt klart av storbolagsklass, vilket delvis förklaras av bolagets 

fallande börsvärde som resulterat i att SAS årsredovisning numera ingår i Mid Cap-klassen. 

Juryn konstaterar att bolagets årsredovisning 2010 håller minst lika hög klass som år 2007 

när SAS senast utsågs till Bästa årsredovisning, den gången i Large cap-klassen.
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vinnare i kategori ”Mid Cap”
Till årets vinnare har juryn utsett SAS AB.

SAS AB
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Möjligen blir jämförelsen lite orättvis med övriga bolag 

i klassen. SAS har en historia som ett väl transparent 

storbolag, medan många andra bolag i klassen på kort 

tid vuxit sig från småbolag. Ett exempel på detta är 

värmeteknikbolaget Nibe vars årsredovisning enligt juryn 

också håller en hög klass. Nibe ger en god bild av både 

utmaningar och den omvärld som man verkar i, men 

årsredovisningen har också tydliga brister, inte minst i 

språk och översiktlighet, och hamnar därför en bra bit 

efter SAS.  

Flygbranschen har under många år varit 

hårt konkurrensutsatt, och är sålunda 

genomanalyserad ur flera perspektiv. En 

hel del av denna marknadsinformation 

presenterar SAS i sin årsredovisning, 

exempelvis marknadsandelar, flygkapacitet 

och lönsamhetstal för respektive konkurrent. 

Men materialet har valts ut selektivt och 

med ett syfte, och läsaren drabbas aldrig 

av känslan av att drunkna i information.  

Inte heller siffrorna eller listorna kring 

SAS fördelar med sina bonusprogram eller 

samarbetspartners blir betungande. 

Det är för att SAS har utvecklat sin årsredovisning till ett 

uppslagsverk som lockar till läsning. Och ledstjärnan 

i detta arbete tycks ha varit ”ingenting kan bli alltför 

tydligt”. Således blir läsaren guidad genom samtliga 

avsnitt i årsredovisningen. Redovisningen inleds med en 

rejäl och bra innehållsförteckning, men som om detta 

inte räckte så finns också en läsaranvisning där olika 

målgrupper hänvisas till olika avsnitt som för säkerhets 

skull markerats med olika färg. Snyggt och säkert, är 

juryns omdöme.
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Varje avsnitt har dessutom byggts upp kring en solklar 

logik. Rubriken ger ett tydligt budskap som orienterar 

läsaren kring innehållet och ingressen fungerar som 

en snabb sammanfattning av avsnittet. Därefter väljer 

läsaren om denne vill fördjupa sig i text eller bara studera 

diagram eller de snyggt utarbetade illustrationerna. Det 

är gjort med konsekvens, och det fungerar mycket bra! 

Åtskilliga sidor i årsredovisningen har ingen text alls, utan 

utgörs av diagramsamlingar eller illustrationer. 

Det är vilsamt, och lätt att ta till sig. Med denna tydliga 

logik blir det också ett enkelt arbete för läsaren 

att ta till sig informationen om bolaget och dess 

marknad, utvecklingen för de olika affärsområdena 

samt bolagsstyrnings- och hållbarhetsfrågor. För 

bolag verksamma i genomlysta branscher, exempelvis 

fastighetsbolag, borde SAS årsredovisning vara en god 

inspirationskälla.  
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vinnare i kategori ”sMaLL Cap”
Till årets vinnare har juryn utsett Concordia Maritime AB. 

Concordia Maritime AB
Som vanligt var kvalitén på årsredovisningarna i 

småbolagsklassen ojämn och bara ett begränsat antal 

bolag fanns med i vinnardiskussionerna. Men bland 

dessa var kampen desto hårdare och bland de bolag som 

fick ge sig i slutstriden fanns Global Health Partner och 

DGC, två bolag som överraskade juryn positivt. Men till 

slut föll valet på tankrederiet Concordia Maritime som, sin 

vana trogen, levererade en fyllig, intressant och trevligt 

skriven årsredovisning för 2010. 

 

Att beskriva ett tankrederi i årsredovisningsform är på 

många sätt tacksamt. Bolagen har en tydlig och enkelt 

affärsmodell, marknaden är spännande eftersom den 

går hand i hand med oljebranschen, det finns rikligt 

med offentlig marknadsstatistik och, inte minst, en 

uppsjö av relevanta bilder som kan användas för att 

höja helhetsintrycket. Men i juryns ögon höjer det också 

kraven på rederierna och Concordia har klarat av att leva 

upp till förväntningarna med bravur.  
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Det som utmärker tankermarknaden 2010 är att den lider 

av ett kraftigt överutbud av fartyg vilket gör det svårt 

för rederierna att nå lönsamhet.  Det här tar bolagets VD 

upp på ett tydligt sätt i ett annars kort men stringent 

VD-ord. Bekymren följs också upp ärligt och ingående i 

marknadsavsnittet vilket är positivt. 

 

Som nästan alltid är fallet bland vinnarna har Concordia 

lyckats sammanfatta viktig information i pedagogiska 

tabeller och diagram. Men Concordias styrka är att inte 

bara sifferbaserad information lyfts fram utan även ren 

text som på något sätt kan struktureras. Det gör det 

enkelt för läsaren att snabbt få en överblick av vad som 

är viktigt i ett kapitel och den som är särskilt intresserad 

kan läsa vidare. I förklaringen av affärsmodellen har till 

exempel bolagets viktigaste intäkter och kostnader lyfts 

upp i tydliga rutor vilket kan tyckas basalt men fungerar 

mycket bra. 

 

Ett annat exempel är i bolagets miljökapitel där olika 

miljöpåverkan spjälkas upp i konsekvenser, lagkrav och 

aktioner från Concordias sida. Det gör detta kapitel (som 

ofta är segt i en årsredovisning) enklare att ta till sig och 

lyfter fram kapitlet. 

 

En övergripande styrka i årsredovisningen är att den 

är befriad från floskler och istället tar läsaren på allvar. 

Man får omgående intrycket att bolaget inte bara 

plikskyldigt skriver ned information som ”ska” vara med 

i en årsredovisning, sådant som andra har med eller där 

det är enkelt att få fram information. Utan att bolaget 

istället utgått ifrån vad de verkligen vill berätta. Ett 

exempel här är att bolaget på en flik förklarar hur handeln 

av olja i världen sker. Vilket senare gör att det blir enklare 

att förstå just tankermarknaden och dess drivkrafter. 

Även vid valet av tabeller och diagram visar Concordia 

att läsaren kommer i första rummet eftersom det endast 

är relevanta och viktiga siffror som lyfts upp på ett, 

dessutom, lättförståeligt sätt. Genomgången av bolagets 

flotta  görs genom enkel men väldigt informativ grafik.
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Ett annat exempel är en tabell i marknadsavsnittet 

som visar på antalet levererade och skrotade 

produkttankfartyg i världen vilket är central information 

för att bedöma överutbudet på marknaden. 

 

Marknadsbeskrivningen är årsredovisningens absoluta 

styrka. Oavsett om man är aktieägare, analytiker, 

journalist eller bara allmänt intresserad får man en 

initierad och fyllig genomgång av hela tankermarknaden. 

Inte minst är konkurrensbeskrivningen mycket bra. 

 

Bland flera andra bra kapitel vill vi lyfta fram 

årsredovisningens risk- och känslighetsanalys. 

Här jämförs de olika riskerna (utifrån påverkan på 

Concordia och sannolikhet att slå in) med andra bolag 

och med situationen ett år tidigare. Allt görs med ett 

poängsystem. Det är ovanligt, modigt och ger ett stort 

mervärde för en investerare. 

 

Ska man lyfta fram någon svaghet så kan 

dispositionen vara lite förvirrande och möjligtvis göra 

det svårt för någon att snabbt hitta det den söker, 

eftersom Concordias styrka är själva helheten. Vissa 

”udda” delar finns med i innehållsförteckningen, som 

till exempel den när en nyanställd berättar om sitt 

jobb, däremot inte andra, som ett spännande kapitel 

om fartygskapningar. Vi anser också att kapitlet om 

kunderna är tunt. Men det är marginella invändningar 

på en annars mycket stark årsredovisning.
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tekniska uppgifter

Autoliv

Grafisk formgivning, produktion och tryck: Prinfo I & N, 

Sweden

SAS

Grafisk formgivning: Wildeco

Produktion: SAS Koncernen och Wildeco

Tryck: TGM Stockholm

Concordia Maritime

Grafisk formgivning och produktion: Solberg

Tryck: Falk Graphic
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