


Årsredovisningen som 
strategiskt redskap
En arbetsprocess där bolagets strategi mejslas fram i ord
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Årsredovisningen som 
strategiskt redskap

Ett underlag…
… för ekonomiska beslut (BV, FV) 

… för uppföljning av bolagets strategi (BV, FV)

… som ökar jämförbarheten (BV, FV)
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Styrelsen och bolaget



Styr- och kontrollfunktioner
Framvagnens relevans

• Styrelsen ansvarar för förvaltning av 
bolaget där strategiformulering ingår

• Revisionsutskottet/styrelsen 
kvalitetssäkrar den finansiella 
rapporteringen – även framvagnen
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Mål för den 
finansiella 

rapporteringen

Information och 
kommunikation



Den strategiska plattformen
ÅR – en arbetsprocess under vilken strategin formuleras
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Involvera styrelsen tidigt
ÅR-processen bör koordineras med styrelsens processer
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Q1
ÅR färdigställs

Q4 ̶  helårsresultat, 
uppföljning

Q3
ÅR uppstart

Strategi, risk

Q4
ÅR produceras

Budgetarbete

Q2
ÅR läggs fram

Årsstämma, 
konstituerande möte



Involvera styrelsen tidigt
ÅR-processen bör koordineras med styrelsens processer
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Involvera styrelsen i tid
Undvik nitisk läsning i februari

• Innehåll – centrala teman, disposition

• Vd-ordet
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Struktur och innehåll
Insikt, mål och plan som förändras över tid

Strategiskt grepp 
i vd-ordet 

• Beskrivande – insikt, mål, plan
• Som introduktion till dispositionen 

av resten av innehållet
• Som ”året som gick” 
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Det strategiska perspektivet 
på verksamheten

• Strategin genomsyrar hela materialet
• Måluppföljning
• Insikter och utmaningar



Hur gör andra?



Stora Enso – förändringsresa
Progress Book – omvandling till ett tillväxtföretag inom förnybara material 

• Vd-ordet – måluppfyllning

• Omfång – omvandlingsstrategi i princip 
i hela dokumentet   
– Strategiska redskap (tex innovation)
– Divisionernas framsteg
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Stora Enso – förändringsresa
Progress Book – omvandling till ett tillväxtföretag inom förnybara material 

• Vd-ordet – måluppfyllning

• Omfång – omvandlingsstrategi i princip 
i hela dokumentet   
– Strategiska redskap (tex innovation)
– Divisionernas framsteg
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Ericsson – mot det uppkopplade samhället
Ambition att leda marknadsomvandlingen 

• Vd-ordet uppbyggt på basen av årets 
strategiska händelser

• Om bolaget – redogör för byggstenar 
i den finansiella planen

• Omfång Strategi – 20 sidor (av 40 FV)
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Relevans



Strategitänk – möjligheter för framvagnen 
Så skapas förtroende och pedagogiskt mervärde

• Framvagnens betydelse ökar

• Siffrorna i bakvagnen blir ”gamla” fort 
– men strategin är långsiktig 

• Känslomässiga standardformuleringar undviks

• Framvagnen laddas med relevant data och 
fakta – sätter den finansiella informationen 
i ett kontext

• Möjliggör kontinuerlig uppföljning av både 
strategi och finanser
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