
Sveriges bästa
årsredovisning 2020
Prisutdelning 30 September 2021
Moderator Annica Gerentz 
Kommunikationschef FAR 





16:00 Nils Liliedahl, ordförande i juryn, presenterar juryns arbete

16:15-16:30 Miniseminarium ”Framtidens årsredovisning” 
– ett samtal med några av årets nominerade

16:30-16:50 Priser delas ut till Sveriges bästa årsredovisning: 
Small Cap – delas ut av Ulrika Renstad, Nasdaq
Mid Cap – delas ut av Karin Apelman, FAR 
Large Cap – delas ut av Nils Liliedahl, SFF
Bästa Design – delas ut av Hanna Brogren, Sveriges Kommunikatörer 

16:55-17:00 Sammanfattning, avslutning 

Dagens program 



Årsredovisningar 2020
Nils Liliedahl
Generalsekreterare Sveriges Finansanalytikers Förening 
och ordförande i juryn



Sveriges bästa årsredovisning – jury 

Anders Haskel
Ekonomijournalist 

och författare

Pontus Herin
Ekonomijournalist

Annica Gerentz
Kommunikationschef FAR

Nils Liliedahl
Sveriges Finans-

analytikers Förening
Ordförande i juryn



• Genomgång av ungefär 300 svenska bolag 
på Large, Mid och Small cap

• Alla bolag betygsätts
• Urval – ett 10-tal bolag i varje klass detaljgranskas 

av hela juryn
• Sållning av bolag ned till 4-6 bolag i varje klass
• Beslut – vilka tre bolag ska bli ”nominerade”
• Slutmöte med ”ranking” av varje nominerat bolag 

där vinnare utses!

Hur arbetar vi? 



Finansiell information...



• Bolaget, året och händelser i korthet!
• VD-ord
• Strategi, affärsidé, affärsmodell med finansiella mål 

– med uppföljning och kommentarer
• Affärsområden/segment/geografiska områden – faktaruta
• Risker – prioritering, hantering och exponering
• Beskriv din marknad och dina konkurrenter
• Produktion, investeringar och forskning
• Kommentera resultat- och balansräkning (MD&A)
• Konkret hållbarhetsinformation med finansiell inriktning
• Aktieavsnittet
• Diagram, tabeller och grafisk utformning (även noter)

!



• Stora textmassor
• Icke företagsspecifik information – snömos
• Allmänna redovisningsprinciper
• Information om moderbolag
• Minimera och separera
• Behövs adresser till alla koncernbolag
• Dubblerad information
• Osållad hållbarhetsinformation

?



1. Förståelse för verksamhet och affärsmodell (Årsredovisning)

2. Prognoser av framtida ”överskott” (Delårsrapport)

3. Bedömning av risknivå d v s avkastningskrav (Årsredovisning)

4. Värdering av tillgången (Analytiker och modell)

God finansiell information och värdering

ESGBeta = Beta ?



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

Alla bolag får ett betyg



Betygsfördelning årsredovisningar 2020

Betyg 5 4 3 2 1

Large 3,2 (3,3) 6 28 45 12 3

Mid 2,8 (2,6) 5 22 53 40 3

Small 2,3 (2,3) 1 6 27 51 6

Totalt 2,8 (2,8) 12 56 125 103 12



• Oförändrat antal under lång, lång tid

• 2020 skedde skiftet !

• Över 60 (20%) bolag hade liggande ÅR

• Trenden kommer underifrån
̶ Många läkemedelsutvecklingsbolag
̶ Alla nominerade i Small Cap

Liggande årsredovisningar 



Inte sällan omsättningsminskningar…
MEN ofta ännu större kostnadsneddragningar

Covid

Många kommentarer i VD-ord kring problemen… 
MEN inte lika mycket information om stödåtgärder



Covidomslag



Spridda skurar av iakttagelser
• Electrolux har ett utvecklat 10 sidor långt VD-ord 

som framvagn – framtidens ÅR?

• Jämförelsestörande poster – skriv ut vad det är. Det är alltför ofta 
”poster som försvårar jämförelser mellan perioder”…

• Läkemedelsutvecklingsbolag – många bygger en ”story” och 
många blir allt bättre

• SEB sticker ut bland bankerna – har ett läsvänligt riskavsnitt

• Drakar med potential: Telia, Ericsson, H&M, Kinnevik och EQT 



• Fastighetsbolagen är som bransch fortfarande bäst

• Fortsatt fokus på trender och megatrender

• För lite fokus på ”digitaliseringen” – dess påverkan 
och effekter

• Inled med vad ni gör eller vill göra – kanske 
även på ”omslaget” 

• Information om logistik och försäljningskedjor saknas

• Låg ränta – avkastningskravet centralt. Fokus riskavsnitt

Spridda skurar av iakttagelser



Fundera på om det ni skriver är företagsspecifikt

• ”experter på den disruptiva dynamiken”

• ”exceptionellt användarvänliga CRM-system”

• ”holistisk syn på värdeskapande”

• ”hållbarhet ligger i vårt DNA”

• ”show me the money”

Floskler? 



Konsultrapporten
̶ Snygg att titta på – men ingen värdefull information

Bolaget ”som klarar sig själv”
̶ Rörigt, fult och ostrukturerat – men det finns intressant 

information här och där

Det ”goda” samarbetet
̶ Konsulten har gjort den bra ”mallen” – men det är bolaget 

som fyller den med lämplig information

Olika typer av årsredovisningar?



• Fokus på värdefull information! En kombination av siffror och text

• All text som går att kopiera mellan åren är ointressant…

• Obligatorisk formalia kan bli ett hot…
̶ Bolagsstyrningsrapport
̶ Ersättningsrapport
̶ Hållbarhetsrapport
̶ Revisionsberättelser
̶ XBRL
̶ ESMA:s riktlinjer 

Påminnelse! IFRS – principbaserat regelverk



Goda exempel från de 
nominerade bolagen



Förstå affärsmodellen – Boliden



Förstå marknad och 
konkurrenter – Boliden 



Förstå risker – exempel Addnode Group



Förstå verksamheten – Alligator 



Sammanfatta året – SAS 



En tillbakablick 
Electrolux 1977



TACK!
Nils Liliedahl

nils@finansanalytiker.se
0708113475

mailto:nils@finansanalytiker.se


Miniseminarium: 
Årsredovisningen 2025
Addnode Group – Christina Rinman, Head of Corporate Communications and Sustainability
Alfa Laval – Johan Lundin, Head of Investor Relations
Alligator – Marie Svensson, CFO 
SAS – Magnus Örnberg, CFO



Prisutdelning! 



Nominerade 

Small Cap 
Prisutdelare 

Ulrika Renstad
Nasdaq

Bergs Timber

Alligator Bioscience

Egetis Therapeutics



Vinnare
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.”  (utdrag ur juryns 
motivering)

Alligator 
Bioscience



Nominerade 

Mid Cap 
Prisutdelare 

Karin Apelman
FAR

SAS

Addnode Group

VBG Group



Vinnare
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.” (utdrag ur juryns 
motivering

Addnode
Group



Nominerade 

Large Cap 
Prisutdelare 

Nils Liliedahl
SFF

Boliden

Alfa Laval

Volvo



Vinnare

För 2020 har Boliden en redovisning som håller en 
jämn och hög standard i alla avsnitt, och inte bara 
de finansiella. Boliden sticker även ut med en sedan 
många år gedigen hållbarhetsinformation som 
dessutom granskas 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.” (utdrag ur 
juryns motivering

Boliden



Juryn

Bästa design 
Prisutdelare 

Hanna Brogren
Sveriges Kommunikatörer 

Thomas Sjöberg 
Varumärkes- och designexpert

Hanna Brogren 
Generalsekreterare och VD 
för Sveriges Kommunikatörer



Vinnare

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 marknadskommunikationen 
– du känner direkt vilket varumärke det handlar om. 

Rapporten är gjord för en digital miljö. Ett liggande 
format gör navigationen webbanpassad och läsaren 
kan lätt orientera sig mellan delarna och helheten. 

Denna årsredovisning berättar om ett år i kris 
som just passerat och om ett varumärke som 
blickar framåt mot ljusare tider i både ord 
och formgivning”. 

SAS



Grattis vinnare



Tack till våra sponsorer! 
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