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LArGe CAP
Till vinnare i klassen har juryn utsett Boliden AB. 

”Årsredovisningens styrka ligger i att verkligen lyfta fram all relevant 
information utan att det blir för långt och snårigt, ofta med hjälp av 
tabeller och diagram”

2011 årS ViNNAre 

SMALL CAP 
Till vinnare har juryn utsett global Health Partner AB:

”Årsredovisningen har en logisk och lättläst struktur 
som stämmer väl överens med den verksamhet som 
ska beskrivas”

MiD CAP
Till vinnare har juryn utsett Lindab AB:

”Lindab har genom en systematisk och tydlig grafisk profil 
skapat en slimmad redovisning där läsaren snabbt kan 
tillgodogöra sig all väsentlig information”
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BäSTA reDOViSNiNG 2011
Tävlingen ska om tre år fira 50-årsjubileum. Fokus har 
under alla dessa år legat på årsredovisningen – även 
om  årsredovisningen för många användare inte är den 
centrala informationskällan. Professionella analytikers 
kunskap om bolagen är ofta så bra att den information 
som kommer i årsredovisningen är för sen och för 
översiktlig. Många gånger har frågan tagits upp om man 
istället i högre omfattning ska titta på webben och i 
delårsrapporterna som är den finansiella informationens 
ryggrad. Har då årsredovisningen spelat ut sin roll? 

Juryns åsikt är att så inte alls är fallet. Neddragningarna 
inom finanssektorn och det allt större utbudet av 
finansiell information gör att det inte längre finns så 
många ovan nämnda professionella analytiker. De är 
förvisso lika professionella som tidigare men de har 
betydligt fler bolag att följa. Detsamma gäller förvaltare 
som pressas att hantera en allt större mängd bolag 
och därmed investeringsalternativ. i denna miljö spelar 
årsredovisningen en oöverträffad roll. en utmärkt  
produkt som presenterar bolaget för tidspressade 
analytiker och förvaltare, initierade privatpersoner, 
myndigheter, kunder, leverantörer med flera. 

De delårsrapporter och pressmeddelanden som direkt 
påverkar kursen i det aktuella bolaget är en förlängning 
av den grundläggande information som lämnas i 
årsredovisningen. Mot denna bakgrund skulle det enligt 
juryn bli alltför torftigt att bara bedöma pressmeddelanden 

och delårsrapporter, då de är mer styrda av regelverk 
och informationskrav. är då inte årsredovisningen än 
mer styrd av regelverk och informationskrav? Visst är det 
så – men juryns tid när det kommer till att bedöma en bra 
årsredovisning ägnas nästan uteslutande åt den frivilliga 
informationen i den så kallade framvagnen. Den ”frivilliga” 
informationen i delårsrapporter och pressmeddelanden 
är så knapphändig och dessutom svåranalyserad att den 
knappast kan hjälpa till att utveckla och förbättra den 
externa finansiella informationen – vilket ju är huvudsyftet 
med denna tävling.

Juryns erfarenhet av finansiell information på webb 
är att den väldigt mycket är en anslagstavla för sådan 
information som offentliggjorts på annat sätt. Det går 
visst att studera hur lätt det är att hitta information på 
webben och vilka tekniska verktyg som är lämpliga för en 
analytiker eller andra användare, men det är dock inget 
som denna jury anser sig ha tillräcklig kunskap om.

i denna del kan juryn också konstatera – liksom de 
senaste åren – att det inte skett någon revolution av 
årsredovisningar på webben. Det är endast en handfull 
bolag som inte trycker sin årsredovisning, ett antal som 
dessutom inte verkar växa från år till år. Vi tycker oss 
snarare märka att några bolag valt att gå tillbaka till en 
vanlig lösning dvs. en tryckt årsredovisning och en pdf på 
webben. inte desto mindre roligt är att en av årets vinnare 
Global Health Partner inte trycker sin årsredovisning.

Juryarbetet under 2012 för att kora en vinnare i varje 
klass small-, mid- och large cap har sett ut på samma 
sätt som under de senaste åren. i en första gallring 
väljs ungefär ett 20-tal bolag ut i varje klass som sedan 
grundligare diskuteras i juryn. Den första gallringen har 
en kvantitativ inriktning då vi ser om årsredovisningen 
innehåller åtminstone vissa av de delar som vi anser 
viktiga för att kunna vinna en sådan här tävling. Det är 
normalt VD-ord, mål- och måluppfyllelse, affärsidé och 
strategi, affärsområden, marknad och konkurrenter, 
risk, CSr och bolagsstyrning samt givetvis den 
grafiska utformningen. Givetvis är det skillnad på 
efterfrågad information inom olika branscher men dessa 
grundområden behöver åtminstone normalt omnämnas 
för att ha en chans att gå hela vägen. De bolag som 
passerat den första gallringen blir sedan föremål för 
en djupare genomgång – dock inte nödvändigtvis efter 
ovanstående kriterier – och till slut väljs en vinnare i 
varje klass.

Juryn har under många år försökt att få fram budskapet 
att löpande text knappast är det bästa sättet att 
presentera sin verksamhet på. Fortfarande har dock 
flertalet bolag omfattande textmassor som ofta bättre 
skulle kunna beskrivas med hjälp av tabeller och diagram. 
Juryn har förståelse för att det är tidskrävande att ta 
fram denna information – men bara första gången. När 
det gjorts en gång är det bara att fylla i med nya siffror 
och vips så har man uppdaterad och tydlig information. 

Sen är det givetvis så att inom vissa verksamheter och 
branscher är det svårt att hitta relevant material att ta 
upp i tabell- eller diagramform. Vi tycker dock alltid att 
man som producent ska fundera om det går att presentera 
det man vill säga med tabeller och diagram. Att sedan 
komplettera bilden med förklarande text gör dokumentet 
mycket mer lättillgängligt.

För tre år sedan beslutade juryn att frångå de under 
lång tid använda ”hedersomnämnandena” för att istället 
kunna rikta blickarna mot särskilda branscher eller 
specialområden. Vi ville ha möjlighet att lyfta fram aktuella 
branscher och fenomen. Skriften skulle då bli mer levande 
– bland annat genom fler exempel – på samma sätt som 
vi vill att bolagen ska använda mer bilder, tabeller och 
diagram i sina årsredovisningar.

i årets genomgång kommer vi förutom en bred allmän 
genomgång ta upp följande områden; finansiella mål, 
affärsrisker och Corporate Governance. 

i årets bedömning, som är den fyrtiosjunde i ordningen, har 247 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 2011. ”Mid Cap”-bolag 
har ett marknadsvärde mellan 150 MeUr och 1 000 MeUr och ”Large Cap” över 1 000 MeUr. Av bolagen har 59 stycken bedömts i Large 
Cap, 74 stycken  i Mid Cap och 114 stycken  i Small Cap.

enligt tävlingsbestämmelserna står de tre senaste årens vinnare utanför tävlingen. Dessa är investor (2008), electrolux (2009) och 
Autoliv (2010) i klassen ”Large Cap”.  PA resources (2008), Billerud (2009) och SAS (2010) i klassen ”Mid Cap” samt Sagax (2008), Swedol 
(2009) och Concordia (2010) i klassen ”Small Cap”. 



ALLMäN GeNOMGåNG 2011
i årets allmänna genomgång gör juryn korta nedslag 
inom många av de områden som vi anser att en bra 
årsredovisning bör innehålla. Områdena har varierat  
lite mellan åren men det har ofta handlat om dessa: 
VD-ord, mål- och måluppfyllelse, affärsidé och strategi, 
affärsområden, produktion, marknad och konkurrenter, 
risk, CSr och bolagsstyrning samt givetvis den grafiska 
utformningen.

i denna allmänna del kommer vi istället göra nedslag lite 
här och var inom olika delområden. När det gäller VD-ord 
hänvisar vi dessutom till föregående års broschyr då vi 
hade ett specialavsnitt kring dessa. 

Som vi ständigt påpekar är det av stor vikt att bolagen 
sparar med läsarens tid. Att lämna all upptänklig 
information – utan att vägleda läsaren vad som är 
viktigt och vad som är mindre viktigt – är inte bra 
informationsgivning. även om bolaget följer alla tänkbara 
regler som finns på marknaden. en bransch där detta är 
tydligt är banker. Om vi nöjer oss med att koncentrera 
oss på de fyra storbankerna kan man konstatera att 
två banker försöker beskriva sin verksamhet, risker och 
omvärld även för oss som inte är helt bankkunniga läsare, 
SeB och Swedbank, medan de andra två SHB och Nordea 
inte är fullt lika strukturerade i sin beskrivning.   

ett område i årsredovisningen som är av stor 
betydelse är det om affärsområden. i enlighet med de 
redovisningsstandarder som funnits i några år så ska 

affärsområdena delas upp på samma sätt som bolaget 
styrs. Det gör att verksamhetsområden kan blandas med 
geografiska områden vilket kan ge ett rörigt intryck. Vissa 
bolag anser att man bara har ett affärsområde (segment) – 
vilket försvårar en grundlig genomgång av bolaget. Det leder 
också till att man som läsare misstänker att det är lättare 
att flytta pengar från lönsamma delar av företaget till  
mindre lönsamma – inom reglernas ram – och utan det syns.

Generellt sett är affärsområdesinformationen 
tillfredsställande i bolagens redovisningar - men inte  
mer. en iakttagelse är att den ofta är för grund dvs. man 
har bara ett års historik och för lite information. en del 
bolag nöjer sig med att i framvagnen bara ha med intäkter 
– och utelämnar resultatinformation som ändå finns med 
i noterna. informationen lämpar sig mycket bra att lämna i 
tabeller och diagram, vilket också ofta sker. Översiktliga  
och bra och enkla presentationsexempel finns t ex i 
electrolux  och Gunnebos årsredovisningar. ett utmärkt  
sätt att tydliggöra den notinformation som redan finns 
gällande segment.

Föregående år skrev vi speciellt om aktieavsnittet och 

en iakttagelse då var att bolagen ofta hade svårt att 

erkänna en dålig kursutveckling. Ett bolag som kanske 

läst denna skrift var Know IT som nästan vände på 

steken och basunerade ut ” Svag utveckling för aktien”. 

Aktien föll 35 % medan index föll 16 % - men juryn 

uppskattar ärlighet. Ett bolag som inte lyckades lika bra 

med denna beskrivning var Duni som med ett mycket 

svårtytt grönaktigt diagram inte lyckades förmedla att 

aktien sjunkit med 35 % under året - utan jämförelse på 

något sätt. Vi har också sagt det flera gånger tidigare 

- men säger det igen. Vi uppskattar att årets viktigaste 

händelser läggs in i aktiediagrammen så man snabbt kan 

se de viktigaste kurspåverkande händelserna under året 

– vare sig de är interna eller externa.
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Ett område som juryn inte har sett mycket av historiskt 

i börsbolagens årsredovisningar gäller presentation av 

någon form av intressentmodell. Utan att bestämt veta 

är det vår uppfattning att denna fråga fått en allt större 

vikt i många årsredovisningar. Bolaget vill positionera sig 

och sin roll i samhället i stort. Om det är del av det som 

finare kallas integrerad rapportering vet vi inte men för 

vissa bolag är det intressant läsning. Ett tydligt och bra 

exempel på detta är Atlas Copco  som tydligt spaltar upp 

de huvudsakliga frågorna i dialogen med intressenter.

gunneBoeLeCtroLuX AtLAs CoPCo
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FiNANSieLLA MåL 
För en investerare tillhör företags finansiella mål den 
viktigaste informationen i årsredovisningen. Dessa 
mål styr verksamheten, är nära kopplade till strategin 
och ska vara viktiga för varje stort investeringsbeslut. 
Uppföljningen och analysen kring hur målen nåtts är 
naturligtvis också viktig för att få en bild av hur bolaget 
styrs och hur stor vikt som läggs till konkreta siffermål. 

De finansiella målen skiljer sig åt mellan olika 
branscher men de handlar ofta om tillväxt, marginaler, 
avkastning och utdelning. Andra mål kan vara 
kapitalomsättningshastighet, investeringskvot, 
produktivitet och forskning och utveckling som en  
andel av omsättning. 

 Juryn väger i sin bedömning inte in vilka finansiella 
mål ett bolag väljer men givetvis kan vi konstatera 
att en årsredovisning blir mer läsvärd och intressant 
om bolagen har formulerat mål som är specifika för 
branschen. Det finns en hel del exempel på det, inte 
minst bland fastighetsbolagen som ofta redovisar mål 
kring uthyrningsgrad, vakanser, direktavkastning och 
så vidare. Fastighetsbolaget Wallenstam, som varje år 
kan visa upp en gedigen årsredovisning, är ett utmärkt 
exempel här. Wallenstam redovisar dessutom ett miljömål 
(energiproduktion från förnybar energi) tillsammans 
med de mer finansiella målen. Detta är ovanligt, 
vanligtvis redovisas istället bolagets miljö och allmänna 
hållbarhetsmål i sina respektive delar av årsredovisningen. 

Men vi uppskattar att bolagen kan koppla ihop de här 
målen när det är relevant, inte minst för att visa hur 
hållbarhet kan kopplas till lönsamhet. Det här kommer  
bli ännu viktigare i framtiden när det finns mer historiska 
data  för att visa eventuella samband. 

Generellt finns det en del brister i börsbolagens sätt att 
redovisa och följa upp de finansiella målen. Precis som 
det finns några bra exempel. Det absolut vanligaste sättet 
att angripa denna del är att spalta upp de finansiella 
målen i en tabell för att sedan följa upp hur de nåddes det 
senaste året. Ofta görs detta i form av grafik och då även 
tre eller fem år bakåt i tiden. Det görs med få undantag 
standardiserat och väldigt kortfattat genom några få 
meningar. Det räcker i vissa fall men ofta hade vi gärna 
sett längre resonemang kring uppföljningen av målen och, 
när det är relevant, gärna längre bakåt i tiden än bara det 
senaste året. Detta gäller särskilt om utfallet ligger långt 
ifrån det aktuella målet eller om bolaget i många år missat 
målen. Börsbolagen är anmärkningsvärt lika varandra i 
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beskrivning av sin skattesituation. Fastighetsbolag 

har för övrigt generellt mycket bra information kring sin 

största kostnadspost dvs räntorna, vilket även gäller 

andra räntekänsliga branscher. I denna del kan vi också 

konstatera att bolag som ger ut företagsobligationer 

troligen måste förbättra sin information kring dessa då 

den allmänna kunskapsnivån kring dessa kommer att öka 

till följd av det stora intresset för denna finansieringsform.

Ett område där juryn tycker sig uppleva en förbättring 

är den tydligare uppdelningen av information gällande 

koncernen och moderbolaget. Moderbolagsinformation 

läggs ofta separat längre bak i redovisningen – vilket är 

bra då den ytterst sällan tillför någon vettig information  

för läsaren.

Ett område som vi nämnt tidigare år är det faktum att 

det krävs väldigt olika information beroende på vilken 

bransch bolaget verkar i. Ändå har alla bolag samma 

regelverk. För vissa typer av bolag som forsknings- och 

utvecklingsbolag är siffermaterialet helt ointressant – 

ända tills man behöver nya pengar. Kursförändringar beror 

på fyndigheter, godkännanden eller andra faktorer. Dessa 

årsredovisningar blir väldigt deskriptiva – eller med andra 

ord ofta alldeles för tunga med text.  

Efter dessa korta nedslag i några delområden går vi nu 

vidare till den tematiska genomgången av finansiella mål, 

affärsrisker och corporate governance.

Ett område som är mycket uppskattat - och som 

startade i Volvos redovisning för många år sedan är en 

statistikdel i slutet av årsredovisningen. I denna skrift 

tänker vi flagga för den utmärkta sammanställning 

som finns i Getinges årsredovisning på sidorna 94-

99. Där finns 10-års historik för koncernen och för 

respektive affärsområde, 5-års historik avseende 

marknadsandelar på de 20 största marknaderna 

inklusive information per affärsområde. Detta kryddas 

med information om alla förvärv de senaste 20 åren 

samt viss hållbarhetsinformation. Utmärkt information 

och sammanfattning – utan historik kan man inte göra 

framtida bedömningar.

Att tydligt redogöra för bolagets kostnader är något som 

ofta göms och glöms i årsredovisningen. I samband med 

sjösättandet av något stort omstruktureringsprogram 

kan frågan komma upp men i den dagliga verksamheten 

är det ofta sämre med denna typ av information. 

Självklart finns det undantag. Assa Abloy har t ex ett 

avsnitt om produktionseffektivitet som i diagramform tar 

upp ämnen som andel av produktion i lågkostnadsländer, 

antal leverantörer med mera. Även East Capital Explorer 

som är i en helt annan bransch är tydlig med de avgifter 

som de betalar till förvaltare. I konsultbolag där 

personalen är den största kostnadsposten är dessa 

frågor ofta sämre hanterade, vilket inte är så konstigt 

då kostnaden finns ”i” bolaget och inte externt. Ett 

kostnadsområde som nästan alltid är svårbehandlat 

är skatter. I koncernredovisningen har de ofta en 

otydlig roll. Ett bolag som alltid av juryn betraktas som 

ett av de främsta är Castellum som har en utmärkt 

WALLenstAM



sina avsnitt kring de finansiella målen och de stora 
bolagen är faktiskt bara marginellt bättre än de mindre. 
Till exempel kan man fråga sig varför så få bolag väljer 
ett annat tidsperspektiv för att visa uppföljning av sina 
finansiella mål och att inte fler gör som till exempel 
skogsbolaget Holmen som följer upp sina mål tio år 
bakåt i tiden. 

Men det finns så klart många positiva undantag när det 
gäller uppföljning av målen. ett som vi vill lyfta fram är 
köksföretaget Nobia som pedagogiskt och grafiskt visar 
hur bolaget ska nå upp till sitt rörelsemarginalmål som 
bolaget ligger långt ifrån idag. Bolaget är generellt bra 
på att koppla sin strategi och det bolaget gör till sina 
finansiella mål vilket ger läsaren mervärde. ett annat  
bra exempel är Sectra som kortfattat men på ett bra  
sätt kopplar ihop historik och framtida åtgärder med  
de finansiella målen som utgångspunkt.

Bland storbolagen vill vi lyfta fram Electrolux som har 

gjort en bättre uppföljning av de finansiella målen än  

de flesta andra storbolag. Electrolux blickar också 

framåt på ett enkelt men bra sätt. 

En generell brist är att så få bolag visar hur de 

finansiella målen hör ihop med andra nyckeltal i 

diagramform. Även här tillhör Holmen undantagen 

genom att i ett enkelt diagram visa hur avkastningen 

på sysselsatt kapital (ett av bolagets finansiella mål) 

hör ihop med bolagets kapitalkostnad. Ett annat 

exempel är Ericsson som i ett och samma diagram visar 

historiska data för bolagets kredittid för kundfordringar, 

omsättningshastighet och leverantörsskulder. Det 

är nyckeltal som tillsammans spelar en stor roll  och i 

slutändan påverkar bolagets rörelsekapital. Detta är 

enkla exempel som ger läsaren mervärde.
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noBiA eLeCtroLuX

eriCsson  seCtrA



Flera bolag brister generellt i att samla sina mål kring den 
ekonomiska utvecklingen på ett och samma ställe. Två 
exempel är Husqvarna och electrolux där man i noterna 
kan läsa att det finns ett mål kring de likvida medlen (plus 
garanterade kreditfaciliteter) som andel av omsättningen. 
även om dessa mål officiellt inte är några av de finansiella 
målen borde de lyfts fram istället för att gömmas i noterna. 

en genomgående svaghet i årsredovisningarna är 
avsaknaden av resonemang kring varför de valt just 
de målen och just de nivåerna på sina finansiella mål. 
Vi hade väntat oss mer här, inte minst eftersom det 
under 2011 blossade upp en debatt i affärspressen om 
avkastningskraven (för eget eller sysselsatt kapital) där 
nationalekonomer menar att de alltför höga målen är 
oförenliga med den tillväxt och det ränteläge som gäller i 
Sverige idag. Debatten blev särskilt het kring Nordea med 
staten som storägare. Men varken från Nordea eller något 
annat storbolag på börsen kommenterades denna debatt 
i årsredovisningen. i Nordeas fall ersattes tre tidigare 
finansiella mål med ett enda, nämligen en avkastning 
på eget kapital på 15 procent. Detta nämns i VD-ordet 
men varken där eller någon annanstans motiveras målet 
särskilt ingående. 

ett undantag, som vi vill lyfta fram, är Peab, som för  
ett visserligen enkelt men ändå givande resonemang  
kring vad bolaget tar hänsyn till när det sätter sina 
finansiella mål. 

AFFärSriSKer
Vad är viktigast för att värdera ett bolags framtidsutsikter? 
är det tillväxtpotentialen och de drivkrafter som får 
affären att växa? eller är det riskerna för att affären inte 
kommer att växa, utan snarare minska? är affärsrisker och 
en verksamhets drivkrafter i själva verket olika sidor av 
samma mynt?

i årets, likt tidigare års, skörd av årsredovisningar 
står det hur som helst klart att bolagen prioriterar sin 
berättelse kring tillväxtpotentialen och dess drivkrafter. 
Det är en allmän trend att bolagen blir allt bättre på 
att beskriva sin affär. Ofta sker det i egna avsnitt om 
”Affärsmodellen”, vilket ger läsaren en möjlighet att bilda 
sig en egen uppfattning om framtiden med utgångspunkt 
av eget tyckande och tänkande om de underliggande 
drivkrafterna. 

Men utöver drivkrafterna finns även andra händelser 
som inverkar på affären - hot som kan resultera i 
att bolaget fullständigt havererar. exempelvis kan 
konsumenters ändrade preferenser på kort tid bli 
en avgörande marknadskraft mot ett bolag inom 
konsumentvaruindustrin. även förtroendefrågor kan vara 
viktiga, som när en okänslig hantering av miljöproblem 
eller andra hållbarhetsfrågor börjar ifrågasättas  
offentligt. Affärsriskerna, oavsett om de finns i den  
egna verksamheten eller i omvärlden, har alltså klart  
fler dimensioner än drivkrafterna i en affär.

Bland bankerna tycker vi att Swedbank på många områden 
ger den bästa och mest relevanta informationen i sin 
årsredovisning. Det gäller även kring de finansiella målen 
där Swedbank för ett kort resonemang kring hur vissa av 
bankens mål förändrats (förändrad utdelningspolicy och 
borttaget kapitaliseringsmål) och varför detta gjorts. 

Generellt hade vi gärna sett att alla bolag skulle ge 
förklaringar i de fall de finansiella målen har ändrats, när 
de ändrats och varför. i tabeller är det enkelt att visa hur 
de finansiella målen legat historiskt vilket bland andra 
Lindab och Nolato har gjort. 

Var finns de riskförebyggande resonemangen? 
i merparten av årsredovisningarna saknar juryn 
översiktliga redogörelser för vilka de övergripande 
riskerna är mot bolagens verksamheter, och vad 
bolagen gör för att hantera dem. Bland de små bolagen 
saknas i många fall en riskbeskrivning och en plan för 
hanteringen. i de fall verksamhetsriskerna behandlas 
så sker det i notapparaten till resultaträkningen eller 
åtminstone långt bak i årsredovisningen.

Helst skulle juryn vilja se en lista över de tre, fem eller 
tio största hoten mot bolagets affär, och en redogörelse 
för hur bolaget valt att förhålla sig till dessa risker. 
Juryn tror att om bolaget ger sin bild av gällande risker 
med tillhörande riskhantering så förbättras läsarens 
förutsättning väsentligt att göra en egen bedömning 
av bolagets framtidsutsikter.  Bolagets förmåga att 
långsiktigt överleva är trots allt en viktig fråga.   

en förklaring till att det brister inom detta område 
är möjligen att många bolag anser att uppgiften är 
övermäktig. riskbilden förändras över tiden, ibland 
dessutom snabbt, och i en årsredovisning som ska leva 
i ett helt år kan det vara svårt att ge en rättvisande 
bild av uppdaterade risker. Bolagens styrelser ägnar 
säkert minst ett möte årligen åt strategiska frågor och 
därmed även risker. Dessa borde också i så fall bättre 
uppmärksammas i årsredovisningen.
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Juryns bedömning är att det fåtalet bolag som på 
ett strukturerat sätt beskriver sina risker och dess 
möjliga inverkan framstår som mer trovärdiga än övriga. 
Sannolikheten att dessa bolag på sikt överlever kriser  
och förändringar upplevs naturligtvis också som högre. 

Swedbank, vars årsredovisning de senaste åren 
genomgått stora förbättringar är en av juryns favoriter 
bland large cap-bolagen. Bolaget är en god förebild i 
risksammanhang. Traditionellt har de svenska bankerna 
förpassat avsnittet om kreditrisk till notapparaten i 
årsredovisningen. Detta är märkligt eftersom kreditrisk 
men också andra risker är intimt förknippade med 
bankernas huvudaffär och därför borde ha en mer 
framträdande plats i redovisningen. Swedbank har på 
senare år tagit fasta på detta och låter frågan få en 
framträdande roll i sin årsredovisning i ett avsnitt på 
åtta sidor. Banker ska vara proffs på att hantera och 
värdera risk. Swedbank visar att de är det. Överskådligt 
och begripligt listar och prioriterar Swedbank inte bara 
risker i krediter, tillgången till finansiering, rating m.m. 
utan är även föredömligt tydliga med hur banken hanterat 
och analyserat riskerna under 2011. Bankverksamhet är 
per definition en affärsrisk, och Swedbank gör det både 
begripligt och trovärdigt. Utöver detta har Swedbank 
på sid 35-42 förstås även en riskanalys av krediter i 
notapparaten, likt övriga svenska banker. 

Merparten av de stora bolagen redogör för principerna 
för en mängd stora risker och för sin riskhantering, 
exempelvis hur risksystem integrerats i verksamheten. Få 
vågar dock prioritera bland de stora riskerna. electrolux 
har relativt långt bak i redovisningen en bra uppställning 
med matnyttiga kommentarer från det gångna året, och 
visar också i stora drag vilka åtgärder som bolaget gjort 
för att riskminimera.  

Det finns också andra angreppssätt i en årsredovisning 
för att beskriva bolagets väsentliga risker. Volvo 
ger ett stort utrymme till framtidens utmaningar för 
verksamheten. Utmaningarna är visserligen inte exakt 
samma sak som risker, men ger en viktig bild av de stora 
omvärldsförändringar som Volvo måste ta ställning till i 
sin utveckling. Det handlar om frågor som transportbehov 
i stadsträngsel, klimatförändringar och behovet av 
ett miljösmart utnyttjande av resurser, strategiska 
överlevnadsfrågor för en lastvagnstillverkare.

SAS riskavsnitt är både strukturerat och föredömligt 
tydligt. Bolaget har själva uppskattat hur allvarliga och 
näraliggande riskerna är för affärsverksamheten genom 
att ange hur stort eller sannolikt hotet är. Här framgår 
även vad SAS gör för att hantera risken, och utfallet i 
frågan för 2011.

Småbolaget Swedol tar ytterligare ett steg i 
riskbedömningen och serverar läsaren en helhetsbild 
av sannolikheten i riskutfallet samt riskernas påverkan 
på affären. Det är mycket strukturerat och synnerligen 
läsarvänligt!

Lindab, vinnaren i klassen för medelstora bolag, har i 
sin årsredovisning ett avsnitt som handlar om bolagets 
riskhantering. Den redovisas förvisso i en not till 
resultaträkningen men ger läsaren en bra bild av bolagets 
större risker. en prioritering av affärsriskerna hade dock 
varit välkommen. Också enea och Midsona gör ambitiösa 
försök att beskriva sina risker i årsredovisningarna.

Slutligen kan nämnas lite kring årsredovisningen för eniro. 
efter att under flera år sett sin marknad vika kraftigt 
har bolaget fått rätta in sig i ledet och satsa på nya 
verksamheter och det har fortfarande en hel del att bevisa. 
riskavsnittet blir därför särskilt intressant. Mot bakgrund 
av att stora delar av VD-ordet ägnas åt problemhantering, 
så blir riskavsnittets genomgång av årets primära risker, 
i kombination med att identifiera risker framåt, högst 
relevant. Om eniro dessutom hade prioriterat riskerna så 
hade beskrivningen blivit ännu mer givande.
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BOLAGSSTYrNiNG
Bolagsstyrningsrapporterna i börsbolagens 
årsredovisningar är i hög grad en formell text starkt styrd 
av de krav som ställs av Svensk kod för bolagsstyrning 
och årsredovisningslagen. Uppbyggnad och innehåll skiljer 
sig inte särskilt mycket åt mellan olika företag. Likväl 
finns det exempel på börsbolag som valt att presentera 
mer information än vad som krävs och därmed också gett 
aktieägare och andra intresserade en ökad möjlighet att 
komma innanför dörrarna och få en inblick i hur bolaget 
styrs. Det finns naturligtvis inte heller något hinder för att 
lätta upp bolagsstyrningsrapporten med färgglad grafik 
som exempelvis åskådliggör hur bolaget och koncernen 
är organiserad och vilka olika rapportvägar som finns. ett 
exempel på hur detta med enkla medel kan utformas finns 
i Small Cap-bolaget Cloettas årsredovisning.

Skanska ger i sin bolagsstyrningsrapport en bra och 

detaljerad bild som visar hur koncernen operativt leds. 

Grafiken är en bra utgångspunkt för den som vill fördjupa 

sig ytterligare i Skanskakoncernens struktur. 

Styrelsearbetet

Det skiljer en hel del mellan olika bolag i beskrivningen av 

styrelsens arbete. I många fall lämnas inte mer information 

än vad lagar och andra regelverk kräver. Men det har också 

blivit vanligt att bolagen i bolagsstyrningsrapporten lämnar 

en mer omfattande redogörelse över styrelsearbetet än 

vad som formellt krävs. Det kan till exempel handla om att 

i tabellform redovisa styrelseledamöternas närvaro vid 

styrelse- och utskottsmöten. Ett annat exempel är att på 

ett lättöverskådligt sätt redovisa de viktigaste frågorna 

som behandlats av styrelsen under året samt vilka viktiga 

beslut som tagits.

I Lindabs årsredovisning finns ett exempel som visar hur  

de huvudfrågor som styrelsen behandlat under året enkelt 

kan redovisas.

en liknande men något mer omfattande sammanställning 
finns i SeB:s redogörelse för bolagsstyrningen. SeB ger 
också en överskådlig beskrivning av de olika frågor som 
behandlats i de olika styrelsekommittéerna.
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Valberedningens arbete

Det är genom valberedningen som aktieägarna kan utöva 
en stor del av sitt inflytande över företaget. Därför är det 
också av stort intresse att få en inblick i valberedningens 
arbete som i många fall är ganska torftigt beskrivet. Ofta 
framgår det i stort sett bara hur valberedningen varit 
sammansatt, vilka formella uppgifter som valberedningen 
har samt hur många möten som har genomförts. Det  
är till exempel sällsynt med motiveringar till de förslag 
som valberedningen lagt fram. ett undantag är ratos  
där det i genomgången av valberedningens arbete ges  
en tydlig motivering till förslaget om ny ordförande.

”Olof Stenhammar har efter 18 år i Ratos, varav 14 år 
som styrelseordförande,avböjt omval. Valberedningens 
arbete har under året därför koncentrerats till att hitta 
en lämplig efterträdare på ordförandeposten. I detta 
arbete har valberedningen prioriterat kunskap och 
branscherfarenhet som bidrar till Ratos verksamhet 
framöver. En annan aspekt som valberedningen  
bedömer viktig är att bibehålla kontinuiteten i  
styrelsen. Valberedningen enades därför om att föreslå 
nuvarande VD Arne Karlsson till styrelseordförande.  
Det är valberedningens övertygelse att Arne Karlsson 
uppfyller alla ovanstående kriterier och att det inte  
finns någon bättre lämpad kandidat att föreslå.”

ett bra exempel som visar hur styrelsens arbete under ett verksamhetsår pedagogiskt kan beskrivas finns i  
Castellums årsredovisning.

Det finns också exempel där det i bolagsstyrningsrapporten 
lämnas en hänvisning till bolagets hemsida och de förslag 
till val av styrelse som valberedningen presenterat inför 
bolagsstämman. Detta är naturligtvis bättre än att ingen 
information alls hade lämnats.

en del bolag ger en viss inblick i valberedningens arbete 
genom att bland annat beskriva de kontakter som skett 
mellan valberedning och styrelse. Här är ett exempel från 
Bolidens årsredovisning där det framgår att valberedningen 
fått en presentation av bolagets vd. i många andra fall 
tvingas aktieägarna sväva i okunnighet om huruvida 
valberedningen ens haft en möjlighet att träffa de olika 
styrelseledamöterna.

”Fokus i valberedningens arbete ligger på att säkerställa 
att styrelsen utgörs av ledamöter som tillsammans besitter 
kunskaper och erfarenheter som motsvarar de krav som  
ägarna ställer på Bolidens högsta styrande organ. I processen  
för att ta fram förslag till styrelseledamöter presenterar därför  
styrelsens ordförande för valberedningen den utvärdering som 
gjorts av styrelsens arbete och de enskilda ledamöterna under 
det gångna året. Vidare presenteras Bolidens verksamhet 
och framtida inriktning av bolagets vd. Valberedningen ges 
även möjlighet att träffa styrelsens ledamöter.”
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Presentation av  
styrelse och ledning

Bolagens styrelse och ledning presenteras ofta i  
anslutning till eller som en del av bolagsstyrningsrapporten. 
i många fall är tyvärr presentationen väldigt knapphändig. 
Utan information om till exempel utbildning och 
styrelseledamöternas tidigare erfarenheter är det för en 
utomstående mycket svårt att skapa sig en bild av om 
styrelsen är rätt sammansatt. Det bör också framgå tydligt 
om ledamoten betraktas som oberoende i förhållande till 
bolaget, bolagsledningen och dess större ägare.

ett bra exempel på hur styrelsen kan presenteras finns 
i Swedbanks årsredovisning. Här ges utöver fakta om 
nuvarande och tidigare arbeten och andra väsentliga 
uppdrag också information om respektive ledamots 
branscherfarenhet. Givetvis är det inte bara styrelsen som 
bör få en fyllig beskrivning. Motsvarande information bör 
lämnas om bolagets ledning.

Etik och moral

en avslutande reflektion är att frågor av etisk och 
affärsmoralisk karaktär är på väg att ta allt större plats 
i diskussionen runt styrelseborden, inte minst i takt 
med att svenska företag ökar sin närvaro i länder med 
begränsad demokratisk tradition. Hur styrelsen väljer att 
hantera denna typ av frågor bör framöver i allt högre grad 
speglas även i bolagsstyrningsrapporterna. Det handlar 
inte bara om vad som är etiskt försvarbart utan också om 
hantering av rena affärsrisker som kan uppstå kopplat 
till vad samhället i stort anser är ett moraliskt korrekt 
uppträdande.

sWedBAnK
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Boliden aB

Box 44, 101 20 stockholm

Besöksadress:

klaraBergsViadukten 90

tel: 08-610 15 00

Fax: 08-31 55 45

www.boliden.com

ViNNAre i KATeGOri 
”LArGe CAP”

TiLL åreTS ViNNAre HAr 
JUrYN UTSeTT BoLiden AB.

Boliden AB

Börsens största gruvbolag har i flera år varit med i 
slutdiskussionerna om första platsen men har alltid 
snubblat på mållinjen. i år har Boliden lyft sig något 
ytterligare och det räckte till en seger bland large  
cap bolagen. 

årsredovisningens styrka ligger i att lyfta fram allt det 
som verkligen är relevant för bolaget samt förklara det 
på ett tydligt sätt. Det görs dessutom utan att det blir  
för långt och snårigt, ofta med hjälp av relevanta  
tabeller och diagram. Den här styrkan syns inte minst  
i den tidiga genomgången av den egna verksamheten 
och affärsmodellen där bolagets prospektering,  
gruvdrift och smältverk beskrivs på ett lättfattligt  
och bra sätt. 

Sin vana trogen har Boliden att fylligt och intressant 
kapitel om marknadens utveckling med fokus på just det 
gångna året. Här kan både insatta och noviser lära sig 
något om drivkrafter och priser för en rad olika metaller. 
Såväl marknadsavsnittet som affärsområdesgenomgången 
ligger i förvaltningsberättelsen vilket kan tyckas märkligt  
men understryker att fokus ligger just på det  
gångna året.  

i texterna om affärsområdena uppskattar juryn bland 
annat den detaljerade genomgången av data kring 
bolagets olika gruvområden. 

en spännande detalj i Bolidens årsredovisning är ett helt 
uppslag med rubriken ”Så tolkar du Bolidens resultat”. 
Det är ett lyckat initiativ där resultatposterna kopplas till 
verksamheten på ett kort men pedagogiskt sätt. 

en svaghet är riskavsnittet som är gömt i noterna och väl 
standardmässigt. Till exempel saknas marknadsrisker 
vilket förstås är en brist för ett gruvbolag som är beroende 
av politiska beslut, miljödebatten och så vidare. 

Trots denna lilla brist räckte Bolidens gedigna 
årsredovisning till en välförtjänt seger. 

BoLiden  
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ViNNAre i KATeGOri 
”MiD CAP”

TiLL åreTS ViNNAre HAr 
JUrYN UTSeTT LindAB AB. 

Lindab AB 

Juryn anser att Lindab framgångsrikt och med omsorg 
har arbetat fram en av årets tydligaste årsredovisningar. 
Genom att systematiskt ge en överskådlig introduktion 
till alla avsnitt och hellre visualisera informationen 
grafiskt än i löptext så har Lindab skapat en slimmad 
och genomarbetad redovisning där läsaren snabbt kan 
tillgodogöra sig informationen. 

Vid en första anblick ser Lindabs årsredovisning 
relativt traditionell ut. Formen känns grå och andas 
lite tråkig processindustri. Men snart inser juryn att 
det i sig är en viktig poäng för bolaget. Dessutom leker 
årsredovisningens formspråk med ett hus, vilket också 
överensstämmer med bolagets verksamhet, exempelvis 
i visionen ”bli den professionella byggindustrins främsta 
val av partner inom Lindabs kärnprodukter”. ingenting i 
formspråket kommer sig av en slump, och det gör heller 
inget annat i Lindabs årsredovisning. 

För att man som läsare snabbt ska kunna orientera sig 
i en redovisning behövs en viss grad av igenkänning. 
Lindab har satsat på systematik och översiktlighet. 
redovisningens indelning följer förvisso den traditionella, 
dvs affärskoncept följt av VD-ord, marknad och affär. 
Men det är framför allt översikterna och på det sätt 
som redovisningen lyckas uppmärksamma läsaren på 
det viktigaste i Lindab, som gör skillnaden. Detta gäller 
oavsett om avsnitten handlar om strategin, affärsområden 
eller marknadspositionen.

Avsnittet om Lindabs marknad är ett bra exempel. På en 
enda sida illustreras Lindabs marknadsandelar inom olika 
affärsområden, de olika drivkrafterna för affärerna samt 
konkurrentbilden. Det görs på ett så översiktligt sätt att 
läsaren samtidigt tillgodogör sig merparten av Lindabs 
affär. Lindab lyckas positionera sig snabbt, avseende vad 
man gör, var man är verksam, samt hur affären utvecklats 
under 2011.  

Beskrivningen av affärsområdena inleds av ett uppslag 
med en lagom tilltagen mängd viktig information. Läsaren 
upplever aldrig att informationsmängden blir för stor, utan 
den känns istället prioriterad. Bolaget har gjort ett urval 
av den viktigaste informationen för att läsaren snabbt 
ska tillgodogöra sig fakta. Det är denna förmåga som gör 
att Lindabs redovisning trots sina 132 sidor upplevs som 
slimmad. Bolaget har haft förmågan att göra rätt urval i 
den informationsmängd som ofta drabbar en läsare.

Finns här då inga brister? Jo, juryn undrar varför VD-ordet 
i Lindabs redovisning är så torrt. intervjuformen hjälper 
knappast och juryn hävdar att i synnerhet denna typ av 
industri behöver VD:n visa verksamhetens kött och blod. 
istället utgörs VD-ordet av översiktliga och svepande 
resultatkommentarer som borde höra hemma någon 
annanstans i redovisningen. 

Sammantaget var Lindab ett enkelt val för juryn i denna 
klass.
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ViNNAre i KATeGOri 
”SMALL CAP”

TiLL åreTS ViNNAre HAr 
JUrYN UTSeTT gLoBAL 
HeALtH PArtner AB. 

Global Health Partner

Kvalitetsskillnaderna är stora i börsföretagens 
årsredovisningar. Av flera orsaker är inte arbetet 
med årsredovisningen ett lika prioriterat område 
bland många av de mindre företagen som hos deras 
större börskollegor. en förklaring är helt enkelt att 
det är förknippat med ganska höga kostnader och 
en hel del arbete att ta fram en komplett och läsvärd 
årsredovisning. inget av börsens Small Cap-bolag når 
enligt juryns mening samma höga kvalitet som flera av 
bolagen i de båda andra tävlingsklasserna.

Samtidigt finns det även en del mindre bolag som lagt 
sig på en hög ambitionsnivå och visar att även ett litet 
företag kan producera bra information till sina aktieägare 
och andra intressenter. årets vinnare i kategorin Small 
Cap, Global Health Partner, hör till dessa. Bland andra 
företag som höll sig långt framme i årets tävling fanns 
Cloetta, Addnode och Semcon.

Global Health Partner är ett relativt ungt företag 
verksamt inom specialistsjukvård. Bolaget är inom 
sitt område ensamt på NASDAQ OMX Stockholm där 
branschen således har en undanskymd roll. Den privata 
vårdbranschen har samtidigt varit en hel del i fokus på 
senare tid och branschen väcker inte minst en hel del 
politisk debatt. Därför är det naturligt och nödvändigt 
att Global Health Partner i såväl VD-ord som på andra 
platser i årsredovisningen viker en hel del plats åt att 
diskutera branschens speciella utmaningar. Att bolaget 
ägnar ett särskilt avsnitt till att behandla bolagets 
kvalitetsarbete samt uppföljning av patientnöjdhet 
kan också ses i ljuset av det fokus som riktas mot 
branschen.

Med verksamhet inom fem vårdområden och med 
specialistkliniker i flera länder är det en förhållandevis 
komplex verksamhet som ska beskrivas. Global Health 
Partner lyckas i huvudsak bra med denna utmaning och 
för läsaren är det relativt enkelt att snabbt fånga kärnan 
i bolagets affärsidé och strategi. Viktiga fakta för de 
fem vårdområdena presenteras på ett överskådlig sätt 
i inledningen av årsredovisningen. Därmed får läsaren 
snabbt ett samlat grepp om verksamheten.

Bolaget presenterar dessutom tydliga finansiella mål 
för verksamheten. Däremot kunde uppföljningen av hur 
bolaget historiskt lyckats nå målen varit bättre beskriven, 
inte minst då lönsamheten var svag under 2011 och 
hamnade långt under det mål som bolaget hoppas uppnå 
inom tre år. Däremot beskriver bolaget på ett bra sätt 
hur strategin ser ut för att skapa framtida tillväxt samt 
hur synergier uppnås inom koncernens förhållandevis 
utspridda verksamhet.

respektive verksamhetsområde ägnas tillräckligt 
utrymme och lättas upp av solskenshistorier kring hur 
patienter hjälpts till ett bättre liv genom den vård som 
specialistkliniker inom Global Health Partner erbjuder.         

Människorna är alltid viktiga och det gäller i synnerhet 
i ett högspecialiserat tjänsteföretag. Därför är det 
bra med en relativt omfattande beskrivning av 
styrelse och ledning. Däremot är det tunt med annan 
personalinformation, vilket kan tyckas anmärkningsvärt 
med tanke på det beroende av specialiserad personal 
som rimligen måste finnas.

riskanalys och riskhantering är ett annat område där 
det finns utrymme till förbättring. riskerna beskrivs för 
närvarande bara kortfattat i förvaltningsberättelsen och 
i not till den finansiella redovisningen.

årsredovisningen har en logisk och lättläst struktur 
med en grafisk profil som stämmer väl överens med 
den verksamhet som ska beskrivas. Förståelsen hos 
läsaren underlättas av ett antal diagram som ger såväl 
en bild av Global Health Partners verksamhet som 
branschen i stort. Samtidigt finns det en del information 
som presenteras i löpande text som skulle kunna bli 
mer tillgänglig för läsaren genom att åskådliggöras i 
ytterligare några kompletterande diagram, tabeller  
och illustrationer. 
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TeKNiSKA UPPGiFTer

Boliden

UPPLAGA:  
eng 6 000 ex, sv 19 000 ex

GrAFiSK FOrMGiVNiNG:  
intellecta Corporate

PrODUKTiON:  
Boliden & intellecta Corporate

FOTO:  
Stefan Berg med fleraTryck: ineko i Stockholm

För oss är det här en tävling 
i petnoggrannhet

Den här tävlingen tycker vi om. Vi har tryckt finansiella rapporter sedan 1993 

och det finns som vanligt inga utrymmen för misstag. Detaljerna är många. 

Revisorskorrektur brukar dyka upp i sista minuten. Skärning och bindning 

ska vara perfekt. Alla färger i den grafiska profilen ska ha rätt nyans oavsett 

papper. Och en deadline är en deadline. 

Årsredovisningar är en viktig del av ett bolags varumärkeskommunikation, vare 

sig de är Large Cap eller Small Cap. Vi har ingen åsikt om vad ni fyller er med för 

att försöka vinna nästa år. Men vi är petnoga med hur det trycks. Lycka till!

Telefon: 08-545 677 70, info@vittgrafiska.se, vittgrafiska.se. Besöksadress: Karlavägen 104.
STOCKHOLMS STÖRSTA 

S E R V I C E T R YC K E R I

Uppgraderar den 

grafiska branschen

Lindab

UPPLAGA:  
4500

GrAFiSK FOrMGiVNiNG: 
Madeleine Terne 

PrODUKTiON:  
Lindab

FOTO:  
Lars Owesson, Johan Sundström

TrYCK:  
Ljungbergs Tryckeri

Global Health Partner

GrAFiSK FOrMGiVNiNG:  
Solberg

PrODUKTiON:  
Global Health Partner och Solberg
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FUEL BETTER DECISIONS

DIRECTORS DESK HD IS A CENTRALIZED, SECURE, AND EFFICIENT WAY FOR 
CORPORATE LEADERS TO SHARE CRITICAL INFORMATION USING THEIR IPADS. 
IT GIVES DECISION-MAKERS EVERYTHING THEY NEED, ANYTIME THEY NEED IT, 
ANYWHERE THEY GO—SO BOARD MEMBERS AND BOARD MEETINGS ARE  
INSTANTLY MORE PRODUCTIVE. 

DIRECTORS DESK HD 

WWW.DIRECTORSDESK.COM

Finansiell rapportering  
som säger mer än siffror.

Ring eller maila så berättar vi mer.

Frank Bagge  0708-788017  
frank.bagge@springtime.nu

 
Lena Torlegård 0708-870878  
lena.torlegård@springtime.nu

www.springtime.nu
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vänligen notera att ingen tilltro skall fästas till innehållet i detta dokument och nasdaQ oMX tar inget ansvar i förhållande till riktigheten i 
tillhandahållen information. nasdaQ oMX har ingen skyldighet att uppdatera detta dokument eller korrigera eventuella felaktigheter eller 
utelämnaden i dokumentet. Mottagare skall ej betrakta innehållet i detta dokument som någon form av rådgivning. Mottagaren bär den 
fulla risken vid användadet av information som finns i dokumentationen.
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