
Sveriges bästa
årsredovisning 2020



Med syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin 
externa information har det sedan mitten av 60-talet 
arrangerats en årlig årsredovisningstävling i Sverige med i 
huvudsak en kvalitativ ansats. Att denna tävling haft 
betydelse för kvaliteten råder det ingen tvekan om då 
svenska bolags finansiella information i internationella 
jämförelser alltid ligger bland de absolut främsta i världen. 

Arrangörsgruppen bakom tävlingen FAR, Nasdaq Stockholm, 
Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges 
Kommunikatörer beslöt 2016 att vi i högre grad skulle 
fokusera på vinnarna och på själva ”årsredovisningen”. 
Mot denna bakgrund bytte tävlingen namn till 
”Sveriges bästa årsredovisning”. Det är således årsredovis-
ningen som är det dokument som tävlingen behandlar – inget 
annat.

Juryn nominerar tre bolag i varje klass och sedan utses en 
vinnare i varje klass. Bland de nio nominerade bolagen ger 
även Sveriges kommunikatörer ett pris för ”bästa design”. 

Alla svenska bolag på Nasdaq Stockholm har gåtts igenom. 
Utifrån genomgången har juryn nominerat tre bolag i varje 
storleksklass Large, Mid och Small Cap. De tre nominerade 
bolagen i varje klass har sedan rankats av varje jurymedlem.

Innehållet i denna broschyr har sammanställts och tagits 
fram av juryn i ”Sveriges bästa årsredovisning” tillsammans 
med designprisets jury.

Arrangörsgruppen hoppas att ”Sveriges bästa årsredovis-
ning” kommer att förbli den ledande tävlingen avseende 
årsredovisningars kvalitet i Sverige.

Mer information om tävlingen tillsammans med tidigare 
broschyrer som tagits fram under åren finns på
 www.sverigesbastaarsredovisning.se.

Arrangörsgruppen bakom Sveriges bästa årsredovisning tackar tävlingsjuryn 
för dess insatser, som varit av stor betydelse för att utveckla kvaliteten på 
börsbolagens årsredovisningar. Stockholm den 30 september 2021

Karin Apelman
FAR

Adam Kostyál
Nasdaq Stockholm

Hanna Brogren
Sveriges Kommunikatörer

Lars Söderfjell
Sveriges Finansanalytikers Förening

Sveriges bästa årsredovisning



Som framgår av inledningen har denna tävling funnits i mer 
än 50 år så visst går det att tävla i finansiell information! 
Det som kännetecknar just denna tävling är den kvalitativa 
ansatsen. Det är helt upp till juryn att bestämma vilka 
bolags årsredovisningar som är ”bäst”. Det finns inga mallar, 
instruktioner eller krav som ska uppfyllas utan det är juryns 
bedömningar som avgör. Det gör att ett bolag inte kan bocka 
av utvalda mätpunkter och samla poäng. Det måste finnas en 
helhet.  Det gäller inte minst de kommunikativa delarna som 
är svåra att fånga upp i en mer formaliserad tävlingsform. 
Sammantaget anser arrangörerna bakom tävlingen att det är 
extra viktigt i en alltmer regelstyrd värld försöka bedöma hur 
bra bolagen är på att transparant, tillförlitligt och ärligt 
kommunicera finansiell information - i detta fall i bolagens 
årsredovisningar.  

Juryn anser dock att vissa områden är särskilt väsentliga i 
börsbolagens årsredovisningar och det finns en teoretisk 
bakgrund till detta. Det gäller knappast den information som 
finns i förvaltningsberättelsen för den är ”gammal” och har 
redan offentliggjorts i samband med bokslutskommunikén. 
Intresset riktas därför i första hand mot den
 frivilliga information som lämnas i framvagnen. Det gäller 
strategi, affärsmodell, marknadspotential, 
konkurrenssituation, faktiskt intjäning och inte minst
förklaringar till utfall. All denna information ska ge underlag 
för att prognosticera framtida överskott i form av kassaflöden, 
resultat eller i förlängningen utdelningar. Dessa överskott ska 
sedan diskonteras med ett avkastningskrav eller med andra 
ord en ”risk”. 

Ett företags värde är sedan nuvärdet av alla framtida 
överskott diskonterat till ett nuvärde som beror på den risk 
som överskotten är beroende av. 

En bra årsredovisning ska därför tillhandahålla god 
information som kan användas för att kunna göra tillförlitliga 
prognoser av framtida överskott och kanske ännu viktigare, 
att försöka förklara den risknivå som dessa överskott ska 
diskonteras med. Det är därför som juryn ständigt påpekar 
att det är viktigt med information som hjälper användare att 
kunna prognosticera framtida överskott på ett så bra sätt som 
möjligt samtidigt som man bör informera om de risker eller 
möjligheter som verksamheten utgör. Mot denna bakgrund 
har juryn sedan många år identifierat ett antal områden där 
bolagen måste lämna tillfredsställande information för att 
komma i fråga i den första gallringen. Dessa områden är:

 • VD-ord
 • Mål- och måluppfyllelse
 • Affärsidé och strategi
 • Affärsområdesinformation
 • Information kring marknad och konkurrenter
 • Beskrivning av risker och möjligheter
 • Bolagsstyrning
 • Hållbarhet
 • Grafisk utformning

Kan man tävla i finansiell information?



Under våren och sommaren 2021 har juryn i Sveriges bästa 
årsredovisning således i en första gallring identifierat 
ungefär sju till tio bolag i varje klass som har god information 
inom ovan nämnda områden. Dessa områden är centrala för 
juryn men det är givetvis också av stor betydelse på vilket 
sätt man väljer att redovisa den obligatoriska informationen i 
förvaltningsberättelse och bakvagn. Juryn har sedan genom 
omröstningar och diskussioner reducerat det första urvalet 
till de tre bolag som är nominerade till att bli ”Sveriges bästa 
årsredovisning” i varje klass. 

Vilka bolag har juryn granskat?

I årets tävling, som är den femtiofemte i ordningen har 308 
svenska aktiebolag på Nasdaq Stockholm (”börsen”) 
bedömts. Bolag som avnoterats under året har exkluderats i 
genomgången.

Tävlingen är indelad i tre klasser som överensstämmer med 
indelningen på börsen. Large, Mid och Small Cap. Enligt 
tävlingsbestämmelserna står de tre senaste årens vinnare 
utanför tävlingen. Dessa är Axfood (2017), Epiroc (2018) och 
Atrium Ljungberg (2019) i klassen Large Cap. Bulten (2017), 
Corem (2018) och Instalco (2019) i klassen Mid Cap samt 
Balco (2017), NCAB (2018) och Concordia (2019) i klassen 
Small Cap. 



Fokus i presentationen kring ”Sveriges bästa årsredovisning” 
kommer i enlighet med statuterna att ligga på vinnarna. Juryn 
vill ändå ta tillfället i akt att kort kommentera hur 
genomgången går till och även kommentera vissa 
iakttagelser som kan vara av intresse för bolag och 
informationskonsulter i deras arbete att kontinuerligt ta fram 
allt bättre årsredovisningar.  

Innan vi går vidare till några konkreta exempel i årets skörd 
vill juryn konstatera att en stor del av den information som vi 
bedömer är frivillig på ett eller annat sätt. Om ett bolag vill 
lämna minimal information så är det ofta möjligt utan att bryta 
mot regelverket. Mot denna bakgrund finns det stora 
frihetsgrader i hur mycket information som man som bolag 
väljer att lämna ut. Det kan vara värt att återigen poängtera 
att det inte är en fråga om en formell granskning utifrån IFRS 
och andra lagar och bestämmelser utan helt enkelt en
beskrivning av vad vi i juryns tycker är ”god finansiell 
information”.

I processen att ta fram Sveriges bästa årsredovisning har alla 
bolag betygsatts efter en skala ett till fem. 

Betygsskalan är ungefär upplagd enligt följande:

 1. Undermålig och absolut minimum
 2. All obligatorisk information – men inget extra
 3. Enstaka ”bra” områden – men annars standardkvalitet
 4. Flera ”bra” områden
 5. Extra information i nästan samtliga prioriterade områden

Även om alla betyg är subjektiva och upp till varje 
betraktares ögon så ger betygen ändå en översiktlig bild av 
kvaliteten på bolagens årsredovisningar. Av de årsredovis-
ningar som studerats kan man säga att den bästa tredjede-
len håller mycket hög klass, även internationellt. Tredjedelen 
i mitten utgör bra gedigna årsredovisningar men med utveck-
lingspotential. Den sämsta tredjedelen tar fram årsredovis-
ningar enbart med syfte att följa bestämmelser och lag och 
har inte med någon extra information för att underlätta förstå-
elsen av bolaget. Inte oväntat finns de flesta av dessa bolag i 
gruppen Small Cap. 

Juryns förhoppning och mål är att på ett enkelt sätt ge bolag 
och rådgivare tips och råd på förbättrande åtgärder genom 
att läsa denna broschyr och specialgranska de vinnande 
bolagens – såväl som de nominerade bolagens – årsredovis-
ningar.

Juryarbetet 2021

Den ordinarie juryn har som har bedömt 2020 års årsredovisningar har haft 
följande sammansättning:

Nils Liliedahl
Juryns ordförande Sveriges Finansanalytikers Förening

Anders Haskel
Fristående analytiker och journalist

Pontus Herin
Journalist

Annica Gerentz
Kommunikationschef FAR



Generella iakttagelser i 
årsredovisningarna för 2020

Fokus i denna tävling ligger som tidigare nämnts på 
vinnarna. Genom att studera de årsredovisningar som vi 
juryn tycker är bäst kan man som noterat bolag eller konsult 
få inspiration och idéer på hur man kan utveckla sitt 
årsredovisningsarbete. Mot denna bakgrund blir också varje 
vinnande årsredovisning en handbok i sig, givetvis inte inom 
alla områden men man kan vara säker på som läsare att det 
har lagts ned mycket tid och resurser för att få fram en 
vinnande årsredovisning. Varför inte använda denna kunskap 
och erfarenhet för egen del?

I föregående års broschyr konstaterade vi att många av 
årsredovisningarna redan var färdigställda eller i princip 
färdiga när pandemin tog fart i mitten av mars 2020. 
Då visste vi inte vilka effekter pandemin skulle få och tidiga 
hösten 2020 såg det lite ljusare ur. Sedan kom en andra våg 
och nya restriktioner och begränsningar infördes. Effekten för 
de noterade bolagen visade sig dock förvånansvärt liten om 
man undantar några hårt drabbade branscher som transport, 
hotell och fysisk underhållning. Samtidigt har andra 
branscher givetvis dragit ekonomisk nytta av pandemin 
såsom e-handel och spel. 

Nästan alla bolag har kommenterat coronakrisen – framför 
allt i sina VD-ord – men de stora effekterna på resultat, 
ställning och innehåll i årsredovisningarna har förvånansvärt 
uteblivit. Omsättningsminskningar har skett i många fall men 
ännu större kostnadsneddragningar har ofta kompenserat. 
När det gäller information i årsredovisningarna kring corona 
kan man säga att den är splittrad. Många bolag kommenterar 

givetvis effekterna av utebliven order eller bristande aktivitet 
till följd av osäkerheten men alla är inte alltid lika tydliga med 
att beskriva de minskade kostnaderna samt coronabidragens 
effekter på resultat och ställning. I speciellt verkstadsbolagen 
saknas inte sällan resonemang kring hur corona påverkat 
strategierna kring logistik och försörjningskedjor och även om 
bristen på till exempel halvledare kanske inte är helt kopplad 
till corona skulle juryn vilja få ta del av hur bolagen tänker 
kring dessa försörjningsproblem. Det finns även en generell 
förbättringspotential när det gäller information kring 
tillverkning och produktionsanläggningar. Ett av årets 
nominerade bolag – och ett av börsens mest drabbade 
bolag SAS har en mycket utförlig och tydlig genomgång av 
hur de hanterat krisen. De direkta effekterna redovisas 
tydligt i en tabell där ”beräknade effekter av covid-19” 
framgår. SAS är också ett bolag med stor vana av 
krishantering i olika former. 



När det kommer till corona så har även några bolag 
tydliggjort att det rör sig om ett speciellt pandemiår. 
Moment Group har ett omslag med tomma stolar som säger 
allt om hur det gick för dem. Poolia som inte alls drabbats i 
samma omfattning som Moment har en lite mer lättsam 
”armbågshälsning” på omslaget. Det är dock viktigt att 
redan på omslaget visa bolagets identitet och var man 
vill positionera sig. 

Det gäller inte minst det i Mid Cap nominerade bolaget VBG 
som tydligt framhåller att ”vi skapar ett säkrare samhälle” 
som lockar till läsning. Även vinnaren i Large Cap Boliden 
framhåller att de ägnar sig åt ”metaller för kommande 
generationer” och det nominerade bolaget Volvo får fram 
budskapet att de ”skapar framtidens transporter och 
infrastruktur”. Det är för övrigt endast ett fåtal bolag som 
använder omslaget för att skapa intresse för innehållet utan 
nästan alla nöjer sig med bolagsnamn och år. Nästan varje 
år har vi i denna broschyr kommenterat hur användandet av 
liggande årsredovisningar utvecklats. I år började vi nästan 
tröttna då ökningen varit marginell sedan slutet av 

1990-talet. Då slog plötsligt Bingham-effekten till, det vill 
säga att viskositeten minskar abrupt vid en viss 
skjuvspänning. Denna ketchupeffekt innebar att nästan 60 
årsredovisningar 2020 (20 %) var i liggande format, mer än 
en fördubbling jämfört med föregående år. Extra kul är att 
alla tre nominerade bolag i Small Cap är i liggande format. 
En bransch som gått i täten för detta är 
läkemedelsutvecklingsbolag där liggande format nästan är 
praxis. Efter denna lilla explosion kan vi nog förvänta oss att 
ytterligare ett antal bolag kommer att ansluta sig till denna 
grupp, inte minst eftersom det är mycket ovanligt att byta 
tillbaka till ett stående format.

Förra året kommenterade vi särskilt iakttagelserna 
avseende hållbarhetsfrågorna. Inom EU, men även 
internationellt pågår det en mängd aktiviteter med syfte att 
harmonisera, kvantifiera och utveckla 
hållbarhetsinformationen. Det är ett mödosamt och svårt 
arbete och kravlandskapet förändras år från år. Om vi lämnar 
lagstiftningen därhän så vill många av bolagen fokusera på 
detta område. Ibland kan det gå så långt att man glömmer 
årsredovisningens vanliga syfte, nämligen att ge enkel och 
tydlig information kring bolaget som bedömningsunderlag för 
en eventuell investering. Några bolag som Tele2, Duni och 
Dustin har i sin iver att tillmötesgå hållbarhetsfrågorna missat 
lite av den traditionella finansiella informationen. I förra årets 
broschyr konstaterade vi att det är viktigt att informera om 
de effekter som kan komma av pågående klimatförändringar 
och inte minst koldioxidutsläpp. Hur påverkas bolagets 
affärsmodell, intjäning och risk på både kort och lång sikt 
av dessa frågor? Vi har inte specialstuderat utfallet men det 
finns helt klart fortfarande utvecklingspotential inom detta 
område.



När det sen kommer till riskavsnitten i årsredovisningarna så 
kommenteras de ständigt i dessa broschyrer. Ett av de nomi-
nerade bolagen i Mid Cap kan ha gått minste om segern till 
följd av ett mindre bra riskavsnitt medan vinnaren i samma
klass Addnode har ett alldeles utmärkt riskavsnitt. När det 
gäller risk och hållbarhet så är det också två sidor av samma 
mynt som borde kunna användas i värderingssammanhang. 
Därför borde riskavsnitten även innehålla de väsentligaste 
hållbarhetsfrågorna för att kunna bedöma bolagets totala 
risknivå. Som det är för närvarande kan riskinformation finnas 
utspridd i årsredovisningen vilket gör den svårtillgänglig. 
Särskilt hållbarhetsriskerna finns inte sällan i egna avsnitt 
eller rapporter.  

Vissa andra bolag gör det mer komplicerat än vad det 
egentligen är. EQT använder sig av en mängd 
förkortningar i löptext som i branschen säkert är relevanta 
men det blir svårläst och svårförstått för oss som inte är 
experter inom området. EQT är också experter på ”den 
disruptiva dynamiken” – det är inte vi i juryn eftersom vi inte 
vet vad det betyder. Juryn har många gånger också påtalat 
vikten av att vara företagsspecifik. När Kinnevik skriver de 
har ”har en holistisk syn på värdeskapande. 
Vi backar digitala bolag och erbjuder våra bolag operativt 
stöd såväl som ett övergripande strategiskt perspektiv. För 
att skapa olika former av värde för våra viktiga 
intressentgrupper drar vi nytta av olika former av resurser” 
så är det varken klargörande eller företagsspecifikt. 

Vissa bolag har valt att helt strunta i den så kallade 
framvagnen – det vill säga de förklarande delarna innan 
förvaltningsberättelsen. Helt enkelt den information som vi i 
juryn fäster störst avseende vid. 

Vissa gör det av besparingsskäl men de är å andra sidan 
helt ointressanta att kommentera i en broschyr som denna. 

Andra vill effektivisera och tydliggöra sitt budskap och ett bra 
exempel på detta är Electrolux. Hela framvagnen är VD-ord 
vilket gör att man kan beskriva bolaget på ett lite mer 
personligt, lättsamt och kortfattat sätt. Kanske lite väl
 kortfattat kunna konkurrera med de bästa bolagen i denna 
tävling men det kan ändå vara en framkomlig väg att 
utveckla sin kommunikation. Bland annat eftersom man vet 
att VD-ordet troligen är årsredovisningens mest lästa avsnitt. 
Framtiden får utvisa om fler bolag kommer ta efter Electrolux. 

Avslutningsvis vill juryn särskilt kommentera de allt fler 
utvecklingsbolagen som noteras på börslistorna, inte sällan 
inom läkemedel. Både vinnaren i Small Cap Alligator och det 
nominerade bolaget Egetis (före detta Pledpharma) tillhör 
denna kategori. Som tidigare nämnts har det skett en stor 
utveckling av informationen från dessa bolag, både kring 
själva verksamheterna och även grafiskt. Många använder 
sig av det liggande formatet och försöker verkligen beskriva 
projekt, patent, forskningsfaser och vilken intjäningsmodell 
som bolaget använder sig av. Juryn tycker sig också se en 
kontinuerligt förbättrad information i dessa bolag kring övriga 
frågor som personal och bolagsstyrning som kanske är 
särskilt viktiga områden i dessa bolag. 



Nominerade bolag i klassen 
Large Cap

Volvo Alfa laval Boliden AB



Nominerade bolag i klassen 
Mid Cap

Addnode Group SASVBG Group



Nominerade bolag i klassen 
Small Cap

Alligator Bioscience AB Egetis Therapeutics Bergs



Boliden AB - årets bästa årsredovisning i ”Large Cap”

Boliden har under många år hållit en mycket hög standard 
på sin finansiella kommunikation. År 2011 vann bolaget priset 
för bästa årsredovisning första gången, 2016 var det dags 
igen och för 2020 har Boliden en redovisning som håller en 
jämn och hög standard i alla avsnitt, inte bara de finansiella. 
Boliden sticker även ut med en sedan många år gedigen 
hållbarhetsinformation som dessutom granskats av revisorer, 
vilket ger den ytterligare en kvalitetsstämpel. Det är relativt få 
bolag som har en granskad hållbarhetsredovisning, men för 
Boliden är hållbarhetsfrågorna på ett naturligt sätt 
integrerade i den dagliga verksamheten eftersom branschen 
har en väsentlig påverkan på såväl miljö som samhällen. 
Boliden redovisar transparent såväl utmaningar som 
möjligheter inom hållbarhetsområdet och beskriver både hur 
branschen och Boliden ska ställa om produktionen för att 
möta framtidens hållbarhetskrav. 

I Bolidens redovisning finns allt av intresse prydligt och 
pedagogiskt paketerat, transparent och välskrivet utan att 
vara alltför omfattande. På omslaget sätts tonen med 
”Metaller för kommande generationer” vilket sedan följs av en 
läsvärd områdesuppdelning kring ”Trender som formar 
efterfrågan på metall”, ”Hållbara produktionsprocesser vid 
gruvor och smältverk” och ”Med sikte på en grön omställning 
för kommande generationer”. Det är tydligt att hållbarhet är 
en röd tråd. 

Årets bästa årsredovisning 
Large Cap – Boliden AB



Grafiken är riklig och genomarbetad och lyfter till exempel 
avsnitten om affärsmodellen och intjäningsmodellen. 
Mål- och måluppfyllnad är komprimerad och översiktlig och 
den finansiella utveckling beskrivs i ord kortfattat men desto 
mer tabeller och diagram vilket gör det lättläst och skapar 
en god förståelse. Marknadsavsnittet är fylligt och innehåller 
såväl utvecklingen på metallmarknaderna som 
marknadspositionen inklusive en lång uppräkning av 
konkurrenter. Självklart bjuder sifferglada Boliden även på en 
mängd information kring olika metallpriser, valutor och villkor 
som påverkar bolaget. Dessutom några extra sidor om 
mineraltillgångar och reserver. 

Boliden bjuder på det mesta i form av fakta, siffror och 
statistik, även om viss grafik kunde lyftas något och 
notapparaten kunde fått en extra grafisk hand för göra den 
luftigare och mer lättåtkomlig. Det hindrar dock inte juryn från 
att vara väldigt enig i att Boliden har den i särklass bästa 
årsredovisningen bland stora bolag 2020.



IT-bolaget Addnode Group har i flera år varit under juryns 
lupp och bolagets årsredovisning fick ett hedersomnämnan-
de i tävlingen 2019. Sedan dess har produkten vässats 
ytterligare och den här gången räckte det hela vägen till en 
seger i klassen för börsens mellanstora bolag. 

Genomgående har årsredovisningen en bra struktur där en 
investerare enkelt finner det den söker. Produkten har också 
ett bra språk där läsaren slipper floskler och självklarheter. 
Samspelet mellan texter, grafik och tabeller är också något 
som bolaget lyckats bra med genomgående i sin 
årsredovisning och som juryn har uppskattat. Till exempel 
presenteras omsättningstillväxten grafiskt på ett tydligt 
sätt i inledningen. 

Addnode Group levererar digitala lösningar inom olika ni-
scher och är därmed inne på typiska marknader som gynnas 
av en strukturell tillväxt. Drivkrafterna bakom den här tillväx-
ten beskrivs kortfattat men tydligt på två sidor inledningsvis 
under rubriken “Digitalisering och hållbar produkt- och 
samhällsutveckling”. Till skillnad mot rubriken är kapitlet 
enkelt att ta till sig och ett bra exempel på hur en text, som 
skulle kunna bli komplex, kan struktureras upp i tabeller och 
grafik för att göra den enklare, inte svårare. 

Årets bästa årsredovisning 
Mid Cap – Addnode Group AB



Addnode har alltid varit ett förvärvsdrivet företag. Därför är 
det en styrka att ett omfattande kapitel kring förvärv kommer 
tidigt i årsredovisningen. Här går bolaget igenom sin 
förvärvsstrategi och ger en tydlig översikt av de senaste 
årets köpta bolag. 

Divisionsgenomgången är vid en första anblick relativt 
kortfattad, men innehåller ändå just den information som 
juryn tror att investerare vill ha. Ett plus är att Addnode ger 
en bra bild av konkurrenssituationen inom respektive division, 
något som alltför ofta saknas i årsredovisningarna. 

Addnodes hållbarhetsredovisning är inte externt granskad av 
revisorerna vilket är ett minus men med det sagt är 
hållbarhetsrapporten ändå intressant och fyllig. Inte minst 
riskerna kring hållbarhet redovisas på ett pedagogiskt sätt. 

Som vanligt har Addnode också ett alldeles utmärkt 
riskavsnitt. Precis som årsredovisningen i stort lyckas bolaget 
här, på begränsat utrymme, få med den mest relevanta och 
viktiga informationen, tack vare smart utnyttjande av grafik. 

Sammantaget är Addnode en väl värdig vinnare i klassen 
”Mid cap”.



Läkemedelsforskningsbolaget Alligator Bioscience inleder 
årsredovisningen med en tydlig och lätt tillgänglig 
beskrivning av vad företaget ägnar sig åt där även den 
”oinvigde” enkelt kan förstå hur cancerbehandling med hjälp 
av immunterapi går till samt hur Alligators teknologi skiljer sig 
från konkurrenterna. Läsaren får därför en ”plattform” som 
underlättar den fortsatta läsningen. Årsredovisningen har 
sedan några år ett liggande format, vilket numera är det 
format som juryn föredrar då läsning på skärm underlättas.

Några sidor in i årsredovisningen ger Alligator en enkel och 
överskådlig bild av företagets projektportfölj och i vilka 
utvecklingsfaser de olika projekten befinner sig. Längre fram 
kommer sedan en mer ingående beskrivning av de olika 
projekten inklusive deras medicinska och kommersiella mål.

Företagets strategi har genomgått en förändring under året, 
något som belyses på ett bra sätt, inklusive kommentarer i 
VD-ordet och under rubriken ”Finansiellt sammandrag”. 
Likviditetsläget är av centralt intresse när det handlar om 
forskande läkemedelsföretag med ofta stora negativa 
kassaflöden. I detta avseende ges läsaren exakt information 
om hur länge pengarna kan förväntas räcka.

Årets bästa årsredovisning 
Small Cap – Alligator Bioscience



Alligator håller hög nivå, inte minst för att vara ett bolag på 
Nasdaqs small cap-lista, när det handlar om att förse läsaren 
med en så djup och samtidigt pedagogisk beskrivning av 
företagets projekt som möjligt. I årsredovisningen finns bland 
annat en bra beskrivning av Alligators så kallade 
discovery-strategi. Hur Alligator arbetar inom dessa för 
bolaget helt centrala områden ges ytterligare tydlighet 
genom en intervju med företagets forskningschef.

Alligator inser också att det kan finnas nyfikna läsare som 
inte är helt insatta i hur forskning och utveckling avseende 
läkemedel går till och ger tydliga beskrivningar av de olika 
kliniska faser som ett läkemedelsprojekt går igenom och 
därefter också i vilken fas Alligators olika projekt befinner sig, 
tydligt kompletterat med när under de olika faserna intäkter 
kan förväntas komma.

Möjligen kan läsaren ges en bättre bild av 
konkurrenssituationen samt också förbättra tydligheten 
avseende de mest väsentliga riskerna i den för övrigt 
välskrivna riskgenomgången omfattande tre sidor.

Sammantaget levererar Alligator Bioscience en 
helhetsprodukt av hög kvalitet inklusive obligatoriska 
delar som bolagsstyrningsrapport och den finansiella 
notapparaten.



Design är den del av berättelsen som lyfter det viktiga, som 
stärker och särskiljer varumärket och visar på bolagets unika 
identitet. Designpriset delas ut av Sveriges Kommunikatörer 
för tredje året i rad. Jury har varit Thomas Sjöberg, varumär-
kes- och designexpert numera verksam i Trinken och Hanna 
Brogren, generalsekreterare och VD för Sveriges Kommuni-
katörer.
Juryn har utgått från fyra kriterier:

1. Design som förstärker varumärkesupplevelsen

• Ytterst handlar det om att stärka förtroendet för bolaget 
(tydliga med vad de vill göra och hur de gör de,håller ihop 
den berättelsen i text, bild och illustration/grafik) 

2. En ÅR som förmedlar bolagets identitet och DNA, som                                                                                                                                              
    särskiljer från andra

• Så att formgivningen lyfter fram texten och förstärker rap-
porteringen (konsekvent design, särskiljande)

3. En ÅR och design som inspirerar och som skapar gillande

• Göra komplexa saker enkla att förstå, sticker ut på ett 
känslomässigt sympatiskt sätt (färg, bildval, lay out och övrig 
design som förmedlar känsla)

4. Design som på ett visuellt, pedagogiskt sätt lyfter bolagets               
buskap

• Grafik, bildval, bra texter, den når en bredare målgrupp

Årets 
Bästa Design
2020 Juryns reflektioner 2021

Flera av de årsredovisningar vi läst har en slags generisk 
estetik som inte särskiljer bolagen utan snarare typen av 
rapport, vi kallar det ”årsredovisningsestetik”. Det är lite 
olyckligt eftersom rapporter kan vara nog så viktiga för att 
stärka förtroende och bygga kännedom.
En annan observation är att årsredovisningar inte alltid 
används för att bygga kännedom om varumärket, 
verksamheten och bolagets namn. Det är synd eftersom 
årsredovisningen kan vara ett gyllene tillfälle att tänka 
igenom och formulera den sammanhängande berättelsen 
som blir ihågkommen när man minst anar det. 
En lättläst och tydlig förvaltningsberättelse är en viktig 
förtroendeskapare – det gäller design såväl som berättelsens 
innehåll. Vi minns berättelsen, inte staplarna, pajdiagrammen 
och de förstorade siffrorna.
På samma sätt noterar vi att saklighet inte alls står i kontrast 
till den känsla av gillande som en årsredovisning kan och 
rimligen bör förmedla. Om gillande sätts upp som ett mål i 
arbetet ökar förutsättningen för ett positivt utfall på den 
punkten.
Förutsättningarna i de tre olika klasserna är självklart väldigt 
olika men vi ser en ambitiös design i alla tre klasserna. 

Vinnare av priset för Bästa design 2020 
är från klassen Mid Cap – SAS. 
 



SAS, juryns reflektioner 

SAS, det skandinaviska flygbolaget drabbades liksom hela 
branschen mycket hårt av pandemin. VD-texten som möter 
läsaren redan på sidan två tar upp just detta, 2019/20 var 
sannerligen inget vanligt år. Sidan sticker ut från övriga delar 
av rapporten men följer samtidigt designmanualen för 
varumärket fullt ut.

Hela rapporten, från första till sista sidan är berättelsen om 
flygbolaget. Det är tydligt vad varumärket står för och lika 
tydligt vilket bolaget är. Designen är samstämmig med SAS 
marknadskommunikation som vi möter i en rad andra format 
och sammanhang, med webbplatsen, appar och rumslig 
kommunikation. Det råder ingen tvekan om vem som står 
bakom denna årsredovisning och den blå färgen i olika 
toner förstärker varumärket känslomässigt. Bilder, text, 
färger, tabeller och navigation talar här samma språk. 
Det skapar en särskiljande identitet som gjord för det digitala 
formatet med en navigation som konsekvent orienterar dig 
som läsare om var du befinner dig. 

Trots att 2019/20 var ett år av minskade volymer och 
intäkter, ett hot mot själva existensen för SAS har den fått 
namnet Travellers for the future och andas framtid. 



Vinnarmotivering

Från första till sista sidan är det tydligt vilken bransch detta 
bolag verkar inom. Rapportens design och texter är delar av 
samma berättelse som vi också känner igen från bolagets 
marknadskommunikation. Det går att avgöra med en snabb 
titt vilket bolaget är. Rapporten är anpassad efter det digitala 
formatet. Förutom ett liggande format är navigationen 
webbanpassad och läsaren kan lätt orientera sig mellan 
delarna och helheten. Denna årsredovisning berättar om ett 
år i stor kris som just passerat och blickar framåt mot ljusare 
tider i både ord och bild. 

Vinnare av Bästa design 2020 är SAS 



Tidigare års vinnare av Bästa redovisningen
År  Large Cap  Mid Cap  Small Cap

19 Atrium Ljungberg AB Instalco AB  Concordia AB
18 Epriroc AB            Corem   NCAB 
17 Axfood AB            Bulten AB  Balco AB
16 Boliden AB            Clas Ohlson AB ProAct AB
15 Castellum AB  Hoist Finance AB Swedol AB
14 Trelleborg AB  Haldex AB  Rottneros AB
13 Atlas Copco AB  Nolato AB  Addnode Group AB
12 Swedbank AB  Klövern AB  DGC One AB
11 Bolide AB            Lindab AB  Global Health Partner AB 
10 Autoliv Inc.            SAS AB  Concordia AB
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



Sponsorer


