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Framvagn



Vad händer?
Dispositionen företagsanpassas och hållbarhet integreras



Vad händer?

• Fokuserar på det väsentliga

• Affärsmodellen beskrivs
• Drivkrafter förklaras

• Värdeskapande sätts i centrum 

• Fler intressenter



Från Novellsamling till Roman



Integrerat på frammarsch 
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Mål på samma nivå
Cloetta
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Värdeskapande för fler
Atlas Copco
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Risk
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Skatt
Ett utvecklingsområde
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Följetong i media
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Hans Rosling ifrågasätter bolagens CSR-arbete
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Stora Enso
Progress Book 
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Bakvagnen
Den sammanbindande tråden börjar framträda



Knyt ihop säcken

104



Räkningar – inte bara siffror
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Ja
Nej

Ja
Nej

Finns kommentar/analys? Finns diagram?

Ja , 56%

Nej, 44%

Ja , 16%

Nej, 84%



Analys och kommentarer till räkningar
Axfood



Redovisningsprinciper fördelas ut på noterna
Scandic
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Noterna grupperas efter samhörighet
SCA
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Förenkling och förklaring av räkningarna
Swedbank
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CFO kommenterar resultatet
Trelleborg 
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Risker
Våga se möjligheterna



Våga se Möjligheterna
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84%

Ja

Nej

Heter avsnittet 
Risker & Möjligheter?

Ja , 16%

Nej, 84%



Möjligheter i fokus
Wallenstam
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Varje risk innebär också en möjlighet
Atlas Copco
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Aktie och Investment story
Mer än bara statistik



Tydlig pitch till aktieägarna
Hoist Finance och Kungsleden
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Dialogen med kapitalmarknaden
Ericsson
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Sammanfattning

• Hållbarhet integreras

• Från Novellsamling till Roman
• Analysen får utrymme i Förvaltningsberättelsen

• Budskap till aktieägare



Webbårsredovisningar
Trender och best practice



Webbårsredovisningar

16%
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Svenska bolag

75
%

Fullständig webbversion
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Internationella bolag

23
%

Fullständig webbversion
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Exempel på kortversioner
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Video som berättarteknik i ÅR
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Internationella bolag

69
%



Video som berättarteknik i ÅR
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Svenska bolag

25
%



Exempel på video
BBVA
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Exempel på video
GE
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Exempel på video
ICA
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Interaktiva grafer eller tabeller
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Svenska bolag

43
%



Interaktiva grafer eller tabeller
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Internationella bolag

23
%



Exempel på interaktivitet
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Puff till ÅR på startsida
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Svenska bolag

56
%



Puff till ÅR på startsida
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Svenska bolag

44
%



Sammanfattning

• Många fullständiga webbårsredovisningar i Sverige

• Video fortsatt trend internationellt
• Interaktivitet ger flexibilitet
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