
EN ÅRSREDOVISNING BLIR TILL
Idén med den här rapporten är att samla in kunskap om årsredovisnings
produktion och dela den med dig och andra som är ansvariga för att ta 
fram formgivna årsredovisningar.

Nr. 1 SIFFROR & ORD

8 Vad kostar en årsredovisning?  10 Hur organiseras arbetet?  
14 Vad är viktigast för ett framgångsrikt arbete?  22 Behövs årsredovisningar?  
26 Hur ser tidplanen ut? 36 Vilka kanaler använder andra?
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”Hur gör era 
andra kunder?”

CtrlPrint startade 2001 och sedan dess har det skapats 
tusentals årsredovisningar med hjälp av vår tjänst. Genom 
åren har vi också fått många frågor från våra kunder om hur 
andra gör och tänker när de producerar sin årsredovisning; 
kring tidplaner, resurser, tryck och distribution, digital 
publicering och så vidare. Hos oss på CtrlPrint var det dessa 
frågor som så småningom ledde fram till undersökningen 
”En årsredovisning blir till” och den här rapporten. 
 Idén med undersökningen är att samla in och samman
ställa kunskap om årsredovisningsproduktion och dela 
den med dig och andra som är ansvariga för att ta 
fram formgivna årsredovisningar på företag och andra 
organisationer. 
 Kanske hittar du något som gör att du börjar omvärdera 
era egna arbetssätt och rutiner, kanske blir du bekräftad i 
de vägval ni gjort. För en sak står väldigt klar; att producera 
en årsredovisning är ett mycket krävande arbete, som tar 
mycket tid och resurser. Hur man organiserar, planerar, 
producerar och distribuerar den kan i det långa loppet få 
stor effekt på verksamheten. För årsredovisningar används 
varje dag av banker, investerare, aktieägare, myndigheter, 
politiker och många andra, för att skapa sig en bild av en 
verksamhet, och som underlag för beslut omkring denna. 

Trevlig läsning.

Stort tack till alla er som 
svarade på undersökningen 
”En årsredovisning blir till”. 
Det här är er rapport!

Innehåll

Kanaler
 36-39 Kanaler och distribution
 42 På återseende
 43 Om CtrlPrint

Seminarium
 20-21 Om seminariet för rapporten
 22-24 Paneldiskussion – Behövs verkligen  
  årsredovisningen?

Målen
 14-16 Mål och framgångsfaktorer
 17-19 Målgrupper

Om undersökningen
 3 Förord
 4-5 Godbitar ur undersökningen
 6-7 Vilka har svarat?

Processen
 26-30 Tidplan och arbetssätt

Hållbarhet
33-35  Hållbarhet – viktigare för varje år

Organisering och budget
 8-13 Hur organiseras arbetet med  
  årsredovisningen – och vad kostar den?
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Godbitar ur 
undersökningen

Det vanligaste momentet att 
lägga ut på en extern partner är 
grafisk formgivning. Fördel ningen 
av internt och externt arbete 
är ungefär 50/50 beroende på 
budget. Denna fördelning ser ut 
att bestå även framöver. 

trycker sin årsredovisning.

81 %

Andel av den 
ansvarigas årsarbets
tid, som läggs på 
års redovisningen, 
korrelerar med hur 
många som bidrar med 
innehåll till rapporten.

Arbetet med års redo
visningen sker under  
hela året. 

Engagemang är den viktigaste framgångsfaktorn enligt 
de som har svarat. Trots det är det väldigt få som sätter 
mål för sin årsredovisning – vare sig kommunikativa mål, 
räckviddsmål eller effektmål. 

Engagemang är viktigast

Tre av fyra respon denter 
har inte gjort någon 
målgrupps undersökning.

gånger läser styrelsen 
det formgivna materialet 
i genomsnitt.

40 procent av de svarande sätter 
inte mål för arbetet. För rest erande 
60 procent är ”Publi cera i tid” det 
vanligaste målet. 

40
60

Inom tre månader efter publicering  
av årsredovisningen har: 

2/3 av de som har svarat utvärderat årets arbete
1/3 bestämt sig för leverantör till kommande år

publicerar sin 
årsredo visning som 
PDF på hem  sidan. 

mäter inte ned
laddning av PDF 
från hemsidan. 

93% 1,5

Bland de organisationer som 
sätter mål läser ledningen det 
formgivna materialet fler gånger 
under arbetets gång

75% 
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Noterat på börs eller marknad, 71 %

Inte noterat, men flera ägare, 3 %

Offentligt ägt (stat, landsting, 
kommun), 19 %

En ägare/privat, 1 %

Medlems eller kundägt, 6 %

149 anställda, 8 %

50249 anställda, 14 %

250999 anställda, 24 %

> 1000 anställda, 54 %

19 personer, 16 %

1029 personer, 14 %

3099 personer, 31 %

> 100 personer, 33 %

TOTALT ANTAL  
ANSTÄLLDA

UNGEFÄRLIGT ANTAL  
PÅ HUVUDKONTOR/STAB

FÖRETAGETS/ 
ORGANISATIONENS ÄGANDE

Övervägande stora och noterade verksamheter bland de svarande
Mer än hälften av de företag och organisationer som har svarat har fler än  
1 000 anställda. Storleken på huvudkontor eller stabsfunktion, som oftast ansvarar  
för produktionen av årsredovisningen, varierar i stor utsträckning.

Den stora majoriteten av de tillfrågade och svarande organisationerna är börsnoterade 
bolag. Drygt 70 procent av svaren kommer därifrån. En femtedel av svaren kommer 
från offentliga verksamheter och företag. Tillsammans utgör dessa två grupper 90 
procent av de svarande. Detta kan förmodligen också anses som verksamheter där 
årsredovisningen har en viktig roll att fylla och därmed berättigar den ansenliga mängd 
resurser som behövs för dess framtagning.

Under våren 2016 skickade vi undersökningen till 403 personer, ut-
valda bland både kunder till CtrlPrint och icke-kunder. Vi fick totalt 
104 fullständigt ifyllda enkätsvar, vilket motsvarar en svarsfrekvens 
på cirka 25 procent. 85 procent av de svarande har producerat en 
årsredovisning i fem år eller längre. Även om svaren vi redovisar i 
den här rapporten i många fall är långt ifrån statistiskt säkerställda, 
ger de oss ändå en relevant indikation på hur arbetet går till. 
 65 procent av de som svarade använde CtrlPrint vid tillfället.

VAD JOBBAR RESPONDENTERNA MED?

Vilka har 
svarat?

45 %
Ekonomi eller 
finansfunktion

55 %
Kommunikation eller

Investor Relations
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Hur organiseras arbetet 
med årsredovisningen – 
och vad kostar den?

Var ansvaret för att ta fram årsredovisningen ligger internt, skiljer sig 
åt mellan de olika företagen och organisationerna i undersökningen. 
Vanligast är att det ligger hos Investor Relations, kommunikation- 
eller finans-/redovisningsfunktionen, men det finns även andra 
organisatoriska delar som har ansvaret.

Oavsett vem som ansvarar involverar arbetet medarbetare från 
olika delar av verksamheten och är mycket resurs- och tidskrävande. 
Medarbetarna har vanligtvis andra parallellt löpande arbetsuppgifter, 
som också ska utföras under tiden som årsredovisningen produceras. 
Av den anledningen är det mycket vanligt att anlita resurser och 
specialkompetenser utanför den egna organisationen.

Av de 104 som har svarat är det fyra som angett att de hanterar alla 
steg i produktionen helt internt.

FUNKTIONER SOM BEHÖVS I PRODUKTIONEN  
AV EN FORMGIVEN ÅRSREDOVISNING

Funktion Beskrivning

Projektledning Övergripande leveransansvar, mål, 
målgrupps analys, kanaler, budskap, budget.

Produktionsledning Koordinering, produktionsplan, budgetfördelning.

Grafisk formgivning Design och slutgiltig formgivning av  
omslag, verksamhetsberättelse och
ekonomisk redovisning. 

Skribent Skribent för antingen verksamhetsberättelse, 
ekonomisk redovisning eller både och.

Fotograf För bilder av verksamhet, ledande  
befattningshavare, styrelse med mera.

Illustratör Tar fram dekorativa eller informationsbärande 
illustrationer. Utformar grafer och diagram för 
tryck.

Språktvätt För att hålla konsekvent språknivå, tonalitet och 
tillgänglighet genom hela årsredovisningen. 

Korrekturläsare Rättar till stavfel, felaktiga radbrytningar och 
annat som stör läsningen och texternas kvalitet.

Översättare Översättning av årsredovisningen  
till engelska är mycket vanligt.

Undersökningen har inte 
tittat på vilka roller och 
interna resurser som 
används i arbetet med 
årsredovisningen.

0199 tkr

200499 tkr

500999 tkr 

> 1 000 tkr
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1-249 250-999 > 1000 Alla

Hur stora är de externa kostnaderna?
Det finns inget tydligt samband mellan organisationens storlek mätt i  
antal anställda och extern budget för årsredovisningen. Större företag 
och verksamheter med över 1 000 anställda har förvisso en större andel 
budgetar över en miljon kronor. Sett på totalen köper ungefär hälften av 
företagen in tjänster för mindre än en halv miljon kronor.  

Samband mellan extern budget och antal sidor
Om sambandet mellan företagsstorlek mätt i antal anställda och storlek 
på extern budget inte är tydlig, så är den det när det gäller årsredovis
ningens omfång i sidor och extern budget. En genomsnittlig årsredovis
ning har mellan 100110 sidor och den externa budgeten har ett direkt 
samband med omfånget.

Antal anställda

EXTERNA KOSTNADER/ANTAL ANSTÄLLDA

9
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Ju mindre budget, desto mer av arbetet utförs internt
De svarande har angett om en viss uppgift sköts internt och/eller externt. 
Bland organisationerna som har de minsta budgetarna utförs majoriteten 
av arbetet internt och de har också i högre utsträckning svarat att vissa 
uppgifter inte utförs alls. Exempel på uppgifter som alla inte gör är över
sättning och fotografering.  

BUDGET 0199 TKR  
(19 svar)

BUDGET 500999 TKR  
(16 svar)

BUDGET 200499 TKR  
(26 svar)

BUDGET > 1 000 TKR  
(26 svar)

Internt arbete

Externt arbete

Arbete som inte utförs

0 20 40 60 80 100

Översättning

Korrekturläsning

Språktvätt

Diagram och grafer

Illustrationer

Foto

Textproduktion

Grafisk formgivning

Produktionsledning

Projektledning

%

Internt arbete Både internt och externt Externt arbete

Fördelning av arbete internt och externt
Många av de som har svarat på undersökningen väljer att köpa in det som 
traditionellt uppfattas som byråtjänster, inte minst gäller det den grafiska 
formgivningen, foto, illustrationer och grafer. Vad gäller texter väljer drygt 
60  procent att skriva allt själva, medan 40  procent antingen köper in hela  
eller delar av textarbetet.

Hur kommer arbetet att fördelas de närmaste åren?
De externa budgetarna för formgivna årsredovisningar verkar enligt svaren 
ligga relativt stilla. 63 procent svarar att fördelningen av arbetet internt/ex
ternt kommer vara oförändrad under de närmaste 2–3 åren. 15 procent tror 
att de kommer att göra lite mer internt, medan ungefär motsvarande andel,  
18 procent, kommer att lägga ut mer av jobbet.

Oförändrat, 63 %

Lite mer externt, 18 %

Lite mer internt, 15 %

Mycket mer internt, 3 %

FÖRDELNING INTERNT/EXTERNT 
OM 23 ÅR
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”Vi gillar årsredovisningar. 
Här finns alltid extra 
information jämfört med 
kvartalsrapporterna. 
Dessutom är det 
intressant att följa och 
jämföra utvecklingen år 
efter år. Har strategin 
förändrats? Hur har 
satsningarna slagit?”
Rikard Nilsson, Corporate Finance, Danske Bank. 
Sagt på seminariet för rapporten den 25 maj 2016.
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Hur många ansvarar  
för innehållet internt?
Det är vanligast att 36 personer 
ansvarar för innehållet i årsredovis
ningen. Med att ansvara menas att 
den personen är den som slutligen 
godkänner innehållet i ett visst av
snitt av årsredovisningen. 

Hur många bidrar  
till innehållet?
Nästan hälften av de svarande 
(48 procent) får hjälp av mellan 
19 personer internt med att fylla 
årsredovisningen med innehåll. Med 
innehåll menar vi text, siffror och/
eller kommentarer.

12, 17 %

36, 64 %

79, 14 %

> 10, 4 %

19, 48 %

1019, 38 %

2039, 7 %

> 40, 8 %

< 10 %, 13 st

10 %, 33 st

20 %, 32 st

30 %, 14 st

40 %, 4 st

50 %, 3 st

> 50 %, 4 st

ANDEL AV ÅRSARBETSTID

Den egna insatsen
Vi frågade respondenterna hur stor del av den egna årsarbetstiden 
som läggs på årsredovisningen. 60 procent av de svarande lägger 
mellan 1020 procent, vilket motsvarar ungefär 200–400 timmar. Fyra 
svarande lägger mer än hälften av arbetstiden till produktionen av års
redovisningen. De som har svarat upp till 10 procent av årsarbets tiden 
har i högre utsträckning svarat att de har 19 personer som bidrar 
med innehåll. Det verkar med andra ord finnas ett samband mellan hur 
många personer som ska koordineras och hur mycket tid som behöver 
läggas ner från den ansva riga personen.
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Naturligtvis finns det inslag av 
regeluppfyllnad och lagkrav i 
upprättandet av en årsredovis-
ning. Det är något som måste 
göras, helt enkelt. Kanske är 
det just därför så många som 
fyra av tio inte sätter några 
mål för sitt arbete? Men frågan 
är om inte arbetet kan bli mer 
stimulerande och effektivt om 
vi funderade lite extra kring 
just målen. Varför gör vi års-
redovisningen? Vem ska läsa? 
Vilken är den allmänna bild 
vi vill förmedla? Hur kan vi 
göra redovisningen enklare att 
förstå och ta till sig?

I ett projekt med så många 
olika intressenter och inblan-
dade som en årsredovisnings-
produktion ger målen något ge-
mensamt att arbeta mot. Målen 

underlättar också uppföljning 
och utvärdering av arbetet.

Långt ifrån alla sätter mål för 
sitt arbete med årsredovisning-
en. Ännu färre anger kommuni-
kativa mål – vad målgrupperna 
ska veta, känna eller göra.

Bland de som sätter mål 
svarar en överväldigande 
majoritet att de också följer 
upp målen. Undersökningen 
ger inga uttömmande svar på 
den här frågan, men det är ett 
område som är intressant för 
framtida undersökningar.

Vad är viktigast för  
att arbetet ska bli  
framgångsrikt?
Beroende på vem vi frågar får 
vi lite olika svar på vad som 
är de viktigaste framgångs-

faktorerna bakom ett lyckat 
årsredovisningsprojekt. Det kan 
till exempel bero på vilken roll 
respondenten har och vilket 
stöd han eller hon behöver för 
att kunna göra sitt jobb. Vi frå-
gade efter svar i fritextform och 
har därefter satt samman och 
tolkat svaren för att se mönster.

Det absolut vanligaste svaret 
handlar om engagemang, från 
ledning, arbetsgrupp och sam-
arbetspartners. En reflektion i 
sammanhanget är att det antag-
ligen skulle kunna gå att skapa 
ett ännu större engagemang om 
det fanns gemensamma mål att 
sträva mot.

Olika svar som alla har med 
tid att göra kommer tvåa bland 
framgångsfaktorerna, process-
relaterade svar kommer trea. 

Mål och 
framgångsfaktorer

”Vi vill rapportera integrerat.”

”Årsredovisningen ska spegla vilka vi är.”

”Kostnaden för produktionen ska minska.”

”Texterna i årsredovisningen ska kunna  
användas för andra ändamål.”

”Fler medarbetare ska ta del av årsredovisningen.”

”Publicera i tid.”

EXEMPEL PÅ MÅLFORMULERINGAR.

När respondenterna fritt fick sätta ord på de tre framgångsfaktorer som ligger 
bakom ett lyckat årsredovisningsprojekt var dessa ord de vanligast förekommande. 
De ord som har ett bindestreck efter sig ska ses som förled på olika faktorer som 
har med varandra att göra, till exempel tid (tidsramar, tidplaner, respekt för tid). 

Att sätta upp mål för ett arbete kan ha många 
fördelar, det blir något gemensamt att arbeta mot 
och styr arbetet i en viss riktning. Men det är viktigt 
att målen är specifika och realistiska, accepteras av 
alla, går att mäta och inte minst är tidsatta. När det 
handlar om årsredovisningar är det sistnämnda oftast 
något som styr arbetet mycket tydligt. 
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Årsredovisningen är kanske den publikation en organisation produ-
cerar som har den största bredden av målgrupper och potentiella 
läsare. På grund av den bredden är det många hänseenden som 
ska tas, många beslut som ska fattas och många avvägningar under 
produktionen, vilket ställer stora krav på prioritering och budskaps-
formulering. 

Hur respondenterna ser på de olika målgrupperna skiljer sig också 
åt beroende på verksamhet och ägarbild. Ägare och investerare är de 
viktigaste målgrupperna sett till svaren som helhet, men bland de 
20 offentligt ägda företagen och organisationerna som har svarat på 
undersökningen är det myndigheter, politiker och förvaltning som är 
viktigast.

Målgrupper

Ja, kvantitativa, 4 %

Ja, kvalitativa, 27 %

Ja, både kvantitativa och kvalitativa, 29 %

Nej, 40 %

Sätter ni upp mål för årsredovisningen?
40 procent av de som har svarat på undersökningen har inte satt upp några mål för sin  
årsredovisning. Uppsatta mål har ofta att göra med uppfyllnad av produktionsplanen 
och mer sällan relaterade till kommunikativa effekter av årsredovisningen. 

Rangordning av de  
sju viktigaste målgrupperna 
Samtliga svar.

1. Aktieägare 
2. Investerare och analytiker 
3. Medarbetare 
4. Kunder 
5. Banker och långivare 
6. Media 
7. Myndigheter, politiker och förvaltning

Med tanke på att det var en klar majoritet stora, 
börsnoterade bolag bland de som har svarat på 
undersökningen är det naturligt att aktieägare, 
investerare och analytiker hamnar högt på listan. 
Media och myndigheter anses inte lika viktiga. 
Intressantast är kanske att de egna medarbetar-
na får en så framskjuten placering. Allt fler ser 
årsredovisningen som en viktig informationska-
nal till medarbetarna, som får möjlighet att få en 
överblick av det sammanhang man ingår i.

Rangordning av de  
sju viktigaste målgrupperna 
Svar från offentligt ägda företag och organisationer.

1. Myndigheter, politiker och förvaltning 
2. Medarbetare 
3. Aktieägare 
4. Banker och långivare
5. Media 
6. Kunder 
7. Investerare och analytiker 

Bland de offentligt ägda företagen och organisa-
tionerna blir myndigheter, politiker och för-
valtning viktigast. Medarbetarna klättrar till en 
andraplats och kunderna hamnar längre ned.

MÅL FÖR ÅRSREDOVISNINGEN



18 19

Ja, 23 %

Nej, 77 %

Gör ni eller har ni gjort en målgruppsundersökning?
Nästan 77 procent av de som har svarat på undersökningen har inte gjort eller gör 
inte målgruppsundersökningar. Vi har inte gått vidare och frågat efter omfattning 
eller metod för dessa.

MÅLGRUPPSUNDERSÖKNING

De viktigaste målgrupperna per bransch (antal svar inom parentes)
I undersökningen fanns 14 målgrupper att välja mellan, se listan längst ner på sidan.

FASTIGHETER (14)
1. Ägare
2. Investerare och analytiker
3. Banker och andra långivare
4. Medarbetare
5. Kunder

HÄLSOVÅRD (9)
1. Ägare
2. Investerare och analytiker
3. Kunder
4. Medarbetare
5. Leverantörer

DAGLIGVAROR (7)
1. Ägare
2. Medarbetare
3. Investerare och analytiker
4. Banker och andra långivare
5. Kunder

INVESTERINGSBOLAG (6)
1. Investerare och analytiker
2. Ägare
3. Media
4. Banker och andra långivare
5. Medarbetare

IT (6)
1. Ägare
2. Investerare och analytiker
3. Kunder
4. Medarbetare
5. Leverantörer

INDUSTRIVAROR OCH TJÄNSTER (27)
1. Ägare
2. Investerare och analytiker
3. Kunder
4. Medarbetare
5. Leverantörer

INSATSVAROR OCH TELEKOM (8)
1. Investerare och analytiker
2. Kunder
3. Banker och andra långivare
4. Ägare
5. Medarbetare

KOMMUN, MYNDIGHET, REGION (7)
1. Investerare och analytiker
2. Kunder
3. Banker och andra långivare
4. Ägare
5. Medarbetare

SÄLLANKÖPSVAROR/TJÄNSTER (8)
1. Ägare
2. Medarbetare
3. Investerare och analytiker
4. Banker och andra långivare
5. Kunder

BANK OCH FÖRSÄKRING (11)
1. Investerare och analytiker
2. Ägare
3. Myndigheter, politiker, förvaltning
4. Medarbetare
5. Kunder

ALLA VALBARA MÅLGRUPPER I UNDERSÖKNINGEN 
• Aktieägare
• Arbetsgivarorganisationer
• Arbetstagarorganisationer
• Banker och andra långivare
• Forskning och högskola
• Ideella organisationer
• Investerare och analytiker

• Kunder
• Leverantörer
• Lokalsamhället
• Medarbetare
• Media
• Myndigheter, politiker och förvaltning
• Studenter
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Har er ledning och/eller styrelse 
uttalade kommunikativa mål med  
årsredovisningen?

En överväldigande majoritet, 18 svarande  
(72 procent), av de svarande anger att några 
sådana mål inte satts.

Vilken målgrupp tror ni använder 
information från årsredovisningen  
mest frekvent?

Svar från publiken, antal svar
1. Investerare och analytiker, 15 st
2. Aktieägare, 5 st
3. Banker och långivare, 2 st
4. Medarbetare, 2 st
5. Myndigheter, politiker och förvaltning, 1 st
6. Media, 0 st
7. Kunder, 0 st

Då antalet svarande var begränsat och vi heller 
inte kunde se om publiken var representativ 
för de som svarat på själva undersökningen kan 
vi inte dra alltför långtgående slutsatser, men 
det är ändå intressant att se att investerare och 
analytiker klättrar upp på en ohotad förstaplats 
bland de man ser som flitigast användare av 
årsredovisningen.

Ja, 5 st

Nej, 18 st

Vet ej, 2 st
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I maj 2016 bjöd vi in till ett seminarium för att presentera resultatet 
av undersökningen ”En årsredovisning blir till”. 

Seminariet bestod av två delar, en presentation av resultatet från 
undersökningen, samt en paneldiskussion. Panelen bestod av repre-
sentanter för några av årsredovisningens viktigaste målgrupper och 
handlade om hur årsredovisningar används och deras innehåll, nu 
och i framtiden. 

På sidan 22 kan du ta del av ett referat från paneldiskussionen. 
Vill du se presentationen eller diskussionen i sin helhet finns videor 
och presentationsmaterial på hemsidan enarsredovisningblirtill.se.

En årsredovisning 
blir till - seminariet

UNDER SEMINARIET PASSADE VI PÅ ATT STÄLLA FRÅGOR TILL 
PUBLIKEN SOM DE FICK BESVARA MED MENTOMETER KNAPPAR. 
VI REDOVISAR TVÅ AV FRÅGORNA HÄR.

20
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Hur använder ni års  
redo visningar i ert 
dagliga arbete?

Rikard Nilsson (RN): Jag och vi 
på avdelningen gillar årsredo-
visningar. Huvudanledningen är 
att det finns extra information 
i dem, jämfört med de löpande 
redovisningarna – kvartals-
rapporterna. Vi brukar lusläsa 
årsredovisningarna och jämföra 
bakåt. Hur såg det ut för tio år 
sedan? Har bolaget ändrat sin 
strategi? Hur har satsningarna 
fallit ut? Vi jobbar ju antingen 
med en köp- eller säljsida och 
är vi på säljsidan är det viktigt 
att det inte finns några ”hål” i 
redovisningen. Är vi på köpsidan 
är det naturligtvis det omvända 
som gäller.

Sofia Schön (SS): Vi som revi-
sorer ser oss ju som delaktiga 
i att ta fram årsredovisningen. 
Vi försöker prata med de bolag 
som vi samarbetar med om att 

se oss som en del i hela årets 
process. Det är också intressant 
att benchmarka ett bolag mot 
konkurrenterna, hur transparenta 
man är i olika aspekter.

Charlotte Stjerngren (CS): 
Jag lusläser inte. Ofta har jag 
utgångspunkten att det mest 
handlar om marknadsföring. 
Oftast letar jag efter en siffra och 
då vill jag att årsredovisningen 
ska vara så ”clean” som möjligt.

Charlotte Hybinette (CH): I de 
transaktioner jag jobbar med och 
de genomlysningar jag gör så 
lusläser jag verkligen årsredo-
visningar. Jag ser redovisningen 
som ett kvitto på om det finns 
ett kvalitetsarbete eller inte. 
Siffrorna är intressanta, men jag 
är mer intresserad av all den 
andra informationen. Särskilt 
riskavsnittet.

Robert Slorach (RS): Jag har un-
der min karriär ofta tillhört den 

Behövs verkligen 
årsredovisningen?

kortsiktigaste delen av markna-
den. Därför läser jag aldrig något 
lull-lull, utan söker bara enskilda 
siffror eller avvikelser.

Vilket format och vilken 
kanal föredrar ni?

RS: Jag jobbar nästan uteslutande 
med PDF-versionen och kan då 
använda sökordsfunktioner. När 
det gäller webbårsredovisningar 
vet man aldrig riktigt hur de är 
uppdelade, var informationen 
finns.

CH: Finns det en webbversion 
händer det att jag använder den, 
men jag är en sån som helst vill 
ha en tryckt version att bläddra i 
för att kunna anteckna och sätta 
små lappar i. Så sätter jag in den 
i min bokhylla med referensma-
terial. Jag vurmar för den tryckta 
årsredovisningen.

Webbårsredovisningar kan ge 
mig möjlighet att dyka djupare 

i informationen, här tror jag att 
det finns möjlighet att utveckla.

CS: Jag läser alltid på nätet, i 
PDF:er.

SS: Jag läser ofta på nätet, för 
där hittar jag den ofta snabbast. 
Men jag vill gärna ha en utskri-
ven version.

RN: Jag gillar också den tryckta 
versionen, men har sällan tid 
att vänta på den. Vanliga PDF:er 
blir bra. När det gäller webbårs-
redovisningar är jag ofta rädd för 
att jag missar något.

Uppfyller dagens pakete
ring och struktur av årsre
dovisningar era önskemål? 
Är det lätt att hitta den 
information ni söker?

RN: Jag tycker att de är helt ok 
och blir bättre för varje år. Men 
jag ser årsredovisningar som 

kanske 10 procent av den infor-
mation vi behöver. Vi behöver 
alltid mer, särskilt när man ska 
göra jämförelser.

SS: Ja, det är ganska likformat 
och enkelt att hitta i. Men det 
pågår ett arbete inom de norm-
givande myndigheterna som 
kommer göra det ännu enklare 
att använda årsredovisningarna. 
Det återstår att se hur de nya 
normerna blir.

CS: Jag har egentligen ingen 
övergripande åsikt, utan mer på 
bolagsnivå. Några kunde vara 
mer detaljerade, man kanske 
inte vill avslöja allt av konkur-
rensskäl, men det finns ju alltid 
mer information att hämta. Till 
exempel om exakt var man tjä-
nar pengarna, till exempel vilka 
marknader och produkter som 
ger de stora intäkterna.

CH: Det är ju en struktur som 
man lärt sig leva med och som 

Charlotte Hybinette, Managing 
Partner, MAQS Advokatbyrå

Robert Slorach, Senior 
Aktieanalytiker, Handelsbanken

Charlotte Stjerngren, 
Ekonomikrönikör

Panelen fick svara på frågor 
och ge sin syn på svenska 
årsredovisningars relevans, 
struktur med mera. Det blev 
en intressant diskussion där 
de flesta var eniga om att 
årsredovisningar verkligen 
är viktiga verktyg, att de i 
allmänhet fungerar bra och att 
det ska bli spännande att se 
hur de utvecklas i framtiden.

När vi på CtrlPrint 
presenterade resultatet 
av undersökningen 

”En årsredovisning 
blir till” hade vi också 
bjudit in en expert
panel med deltagare 
som får anses vara 
representanter för några 
av årsredovisningens 
viktigaste intressenter. 

Rikard Nilsson, Head of Corporate 
Finance, Danske Bank

Sofia Schön, Revisor och Partner, 
Deloitte
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jag hittar i. Det blir lätt jämför-
bart och fungerar bra. Men jag 
skulle gärna se mer förklarande 
text till den finansiella informa-
tionen.

RS: Jag är generellt mycket nöjd 
med hur årsredovisningar ser 
ut idag. I Sverige är det bra, 
utomlands är det ofta mycket 
sämre. Här delar man med sig 
av mycket information. Och det 
är ju bra!

Det blir allt vanligare 
med helt integrerad 
rapport ering, där håll
barhetsrapportering och 
finansiell rapportering 
arbetas samman. Hur 
kommer det här att se  
ut i framtiden tror ni?

RS: Jag gissar att de finansiella 
delarna kommer se ganska lika 
ut som idag. Det finns ingen 
anledning till att man skulle 
ändra på principerna. Många 
institutioner skruvar i och för 
sig upp kraven på hållbarhet 
och etik för sina investeringar, 
så man kommer tvingas läsa de 
avsnitten också.

CH: Ofrånkomligen kommer det 
att få en annan form framöver. 

Utöver de nya reglerna kring 
hållbarhetsredovisning kom-
mer den delen att helt flytta in 
i årsredovisningen. Jag tror att 
man kommer kunna använda 
årsredovisningarna för att kunna 
lära känna bolagets ”själ” på ett 
annat sätt. Jag tror därför att re-
dovisningarna kommer få en an-
nan utformning. Mycket också 
för att man ser kunder, intresse-
organisationer och beslutsfattare 
som del av målgruppen.

CS: Jag är ju mest intresserad av 
siffrorna, på nitty-gritty-nivå, 
och den delen kommer nog inte 
att förändras.

SS: Grunddatan kommer natur-
ligtvis att finnas kvar, men allt 
det som kommer nu gällande 
integrerad rapportering och oli-
ka intressenters alla behov – det 
kommer att påverka rapporte-
ringen. Man måste också tänka 
på att det finns ett gigantiskt in-
formationsflöde och ska vi bygga 
på med mer info – vilka kommer 
läsa den informationen?

RN: Ju mer information vi  
lägger till, desto mindre kommer 
vi att läsa. Kanske kommer nya 
regler att påverka vilken infor-
mation som finns med och hur 
den ”bryts”, men jag tror inte 

att någon frivilligt kommer att 
göra det.

Behövs årsredovisningen 
fortfarande?

RS: Den behövs för bolagsbe-
skrivning och verksamhetsbe-
skrivning. Kvartalsrapporterna 
ger ju den finansiella biten. För 
lite mindre bolag är det ju också 
viktigt.

CH: Ja, den behövs. Årsredovis-
ningar är ett viktigt, kommuni-
kativt dokument. Den behövs 
för att kunna berätta för kunder, 
ägare och omvärld vad man är 
för slags bolag.

CS: Jag tror att processen att ta 
fram en årsredovisning är bra för 
bolag. Att man tvingas gå ige-
nom och belysa sin verksamhet 
tror jag är väldigt viktigt. 

RN: Jag gillar årsredovisning 
som format, så den behövs 
absolut. Den är uppdaterad, ger 
en bra bild av företagets positiva 
sidor, visioner och situation. Det 
är spännande att se hur företag 
vill beskriva sig själva.

”Jag tror att processen att 
ta fram en års redo  visning 
är bra för bolag. Att man 
tvingas gå igenom och 
belysa sin verksamhet tror 
jag är väldigt viktigt.”
Charlotte Stjerngren, Ekonomikrönikör. 
Sagt på seminariet för rapporten den 25 maj 2016.
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Arbete i formgiven  
framvagn startar

30 % 40 % 30 %

Arbete i formgiven 
bakvagn startar

25 % 40 % 35 %

11 svarande publicerar 
årsredovisningen i andra 
månaden efter räken
skaps  årets slut, 53 i tredje 
månaden, 39 i fjärde.

Den här bilden över hur arbetet med årsredovisningen fördelar sig över året  
beskriver när de flesta arbetar med respektive steg – från utvärdering av  
föregående års årsredovisning till årsstämmans genomförande.

Ju mörkare färg, desto fler respondenter som svarat att man arbetar med  
detta steg just då. De allra flesta publicerar sin årsredovisning två till tre  
månader efter räkenskapsårets slut.

Procenttalen anger andel svar som påbörjar arbetet med den formgivna 
rapport (framvagn eller bakvagn) under de angivna månaderna inför 
eller efter räkenskapsårets slut. 

Vi har tidigare konstaterat att ord med anknytning till ”tid” rankas 
som nummer två av framgångsfaktorerna bakom en lyckad årsredo-
visning, endast slaget av ordet ”engagemang”. Olika aspekter av tid 
är med andra ord viktiga för produktionen av årsredovisningar. Hela 
planeringen utgår som regel ifrån det datum då redovisningen ska 
finnas tillgänglig enligt de olika lagar som reglerar hur och när årsre-
dovisningar ska lämnas för privata eller offentliga verksamheter.

De absolut flesta av respondenterna har ett räkenskapsår som följer 
kalenderåret. Vid brutna räkenskapsår har vi kompenserat för det när 
vi redovisar svaren.
 Bland de tydligaste iakttagelserna vi gör är att arbetet med 
årsredo   visningen verkligen pågår hela året. Flera av de som svarat 
anger att de börjar med formgivning av både fram- och bakvagn (de 
verksamhetsbeskrivande respektive finansiella delarna) ett halvår 
innan räkenskapsårets slut. Detta tyder på att man hittat fungerande 
processer och har god framförhållning.

Tidplan och 
arbetssätt
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Inom 3 månader efter publicering har... 
4 av 4 genomfört årsstämman.
3 av 4 publicerat en kvartalsrapport.
2 av 3 utvärderat framtagningen av rapporten.
1 av 3 bestämt leverantörer för nästa år.

Hur många gånger läser ledning,  
revisorer och styrelse årsredovisningen 
innan den publiceras?

Antal gånger 
som formgivet 
material blir läst

Antal månader som bakvagnen 
är formgiven, innan publicering

2 mån 3 mån 4 mån 5 mån

Ledning läser 1,7 1,7 1,9 2,5

Styrelse läser 1,5 1,4 1,3 1,9

Revisorer läser 1,6 1,4 1,6 2,0

Det ser ut att finnas någon slags samband för 
hur många gånger ledning, styrelse, revisorer 
läser utifrån hur lång tid som arbetet sker i en 
formgiven bakvagn.

Från svaren i undersökningen kan vi se att 
företagsledningar är relativt aktiva när det 
handlar om att läsa det formgivna materialet 
under produktionsprocessen. Nästan hälften 
av ledningsgrupperna läser det två eller tre 
gånger. Från styrelsens sida är det vanligast 
att den läser materialet en gång, 67 procent 
av svaren har angett det alternativet. Svaren 
från undersökningen verkar indikera att det 
finns utrymme för ökat engagemang från dessa 
två viktiga grupper. Speciellt eftersom många 
respondenter har angett engagemang som en 
viktig framgångsfaktor.

Hur hanterar ni kommentarer?
Procent av alla svar. Fler svar möjliga.

PDF med notisar 77 %

Email 76 %

Utskrifter 64 %

I grupp 35 %

Telefon 20 %

Onlinesystem 9 %

PDF med notisar och e-mail med kommentarer 
är fortfarande de vanligaste sätten att meddela 
synpunkter i det formgivna materialet. Utskrif-
ter och gruppdiskussioner är också vanliga. 

Hur hanterar ni ändringar?
Procent av alla svar. Fler svar möjliga.

InCopy eller InDesign 62 %

PDF med notisar 41 %

Utskrifter 27 %

Email 27 %

I grupp 16 %

Skriver i Word 13 %

Annat 8 %

Onlinesystem 7 %

Telefon 4 %

Cirka 65 procent av de svarande är kunder till 
CtrlPrint, därav den höga andel som angett att 
man hanterar ändringar i Adobe InCopy eller 
Adobe InDesign.

Var arbetar ni?
Procent av alla svar. Fler svar möjliga.

På huvudkontoret 95 %

Hemma 49 %

På flera orter/i flera länder 29 %

På resa 15 %

Hos byrån 6 %

På frågan var man arbetar med årsredovisning-
en är det tydligt att de mobila lösningarna och 
arbetssätten slagit igenom fullt ut. Hälften av 
alla som svarar anger att de arbetar hemifrån, 
en tredjedel anger att teamet som är inblandat 
finns på flera orter eller till och med i flera 
länder. 

Insikter från svaren 
om tid och arbetssätt

Det är tydligt att arbetet med årsredovis
ningen är något som pågår i olika faser under 
i stort sett hela året. Kanske finns det ett 
värde i att kartlägga vilken övergripande 
nytta företaget kan ha av processen? Vilka 
interna intressenter ska engageras tidigt? 
Hur kan vi under året samla material till de 
verksamhetsbeskrivande delarna?

Jobb 
hela året
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Hur utvärderar ni processen?
Tre av fyra tar in externa leverantörer i utvärderingen av arbetsprocessen. 
Var femte svarande blandar bara in de interna intressenterna i utvärde
ringen. Bara tre procent har svarat att de inte utvärderar processen efter 
att årsredovisningen färdigställs. 
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% Fler svar per respondent

Arbetsgruppen, 80 %

Externa leverantörer, 65 %

Interna intressenter, 20 %

Utvärderar inte arbetsprocessen, 2 %

Det är intressant att tidplanerna ser så olika ut. De flesta organisationerna i 
undersökningen är stora med 1 000 anställda och uppåt. Det är lätt att tro 
att dessa processer hänger ihop med storleken på verksamheten, men det är 
uppenbarligen många andra faktorer som spelar in. Exempelvis organisatoriska 
faktorer, såsom tiden det tar att ta fram bokslut.

Arbete i formgiven bakvagn, månader från start till publicering

1 mån 2 mån 3 mån 4 mån 5 mån 6 mån 7 mån 8 mån 9 mån

Antal svar 10 23 20 21 16 5 5 2 0

Arbete i formgiven framvagn, månader från start till publicering

1 mån 2 mån 3 mån 4 mån 5 mån 6 mån 7 mån 8 mån 9 mån

Antal svar 7 18 23 16 21 10 3 3 1

”Jag är intresserad av 
allt i en årsredo visning. 
Kvalitetsarbetet, siffrorna, 
men kanske framför allt 
riskavsnittet.”
Charlotte Hybinette, Managing Partner, MAQS Advokatbyrå 
Sagt på seminariet för rapporten den 25 maj 2016.

HUR LÄNGE ARBETAR ORGANISATIONERNA FORMGIVET?
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I och med att en ny lag angående hållbarhetsrapportering trädde i 
kraft under sommaren 2016 inkluderade vi några frågor om hållbar-
hetsrapportering i undersökningen. Frågorna togs med mest för att 
skapa en grund för kommande undersökningar och för att kunna mäta 
eventuella förändringar. Inte alla svarande i undersökningen omfattas 
av det nya lagkravet. 
 Det kommer vara mycket intressant i framtida undersökningar att  
se hur intresset för hållbarhetsrapporteringen förändras över tid. 

Hållbarhet  
– viktigare för varje år

”Många institutioner 
skruvar upp kraven på 
hållbarhet och etik. Hela 
det här området blir bara 
viktigare för investerare 
och institutioner. Här 
måste man som bolag se 
till att följa egna riktlinjer.”
Robert Slorach, Senior Aktieanalytiker, Handelsbanken 
Sagt på seminariet för rapporten den 25 maj 2016.

32 33
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Hur är intresset för er 
CSRrapportering?
Vi lever i en tid då medvetenhet om 
affärsnyttan i hållbarhetstänkande 
är stor och ökande. De skandaler 
inom exempelvis miljö eller korruption 
som drabbat delar av näringslivet har 
visat sig vara dyrköpta erfarenheter. 
Fler vill veta mer om svenska bolag, 
även sådant som inte går att utläsa i 
resultat räkning och bokslut.

Fakta
Företag som omfattas av årsredovisningslagen 
och uppfyller mer än ett av följande villkor ska 
upprätta en hållbarhetsrapport för räkenskaps
året påbörjat efter 31 december 2016:

1. Medelantalet anställda har under vart och ett av de  
två senaste räkenskapsåren varit mer än 250.

2. Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren varit mer än 175 miljoner kronor.

3. Nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren varit mer än 350 miljoner kronor.

Upprättandet och offentliggörandet av hållbarhets rapporten 
kommer vara styrelsens ansvars område.

Ja, enligt G4 och/eller  
annat ramverk, 48 %

Ja, men inte enligt något  
ramverk, 20 %

Nej, men kommer göra det för 
innevarande verksamhetsår, 10 %

Nej, men kommer göra det för
kommande verksamhetsår, 6 %

Nej, 11 %

Annat, 5 %

Ökande, 72 %

Oförändrat, 11 %

Vet inte, 17 %

HÅLLBARHETS  
RAPPORTERAR NI?

INTRESSET FÖR  
CSRRAPPORTERING

Hållbarhetsrapporterar ni?
Många hållbarhetsrapporterar 
redan och ytterligare 16 procent 
av de svarande kommer göra det 
under innevarande eller nästa 
räkenskapsår. Av de som svarat nej 
eller annat hamnar de flesta utan
för det nya lagkravet i årsredovis
ningslagen.

34
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Den första anledningen till att området Kanaler och distribution togs 
med i den här undersökningen är att vi på CtrlPrint får mycket frågor 
från våra användare om hur andra gör när de distribuerar sina årsre-
dovisningar. De senaste åren har det varit många funderingar kring 
digital distribution i olika former. I och med att mycket information 
idag konsumeras via skärmar av olika storlek är det självklart att 
dessa frågor dyker upp även när det gäller årsredovisningar. 

Den andra anledningen till att vi ställde de här frågorna är förstås 
att hur en rapport distribueras kan hävdas vara minst lika viktigt 
som hur den kommer till, eftersom det ju är för slutanvändarna 
som allt arbete görs. Och för oss på CtrlPrint hänger produktion och 
konsum tion av rapporter i mångt och mycket ihop. 

För att produktionsprocessen ska vara så enkel och fri från felkäl-
lor som möjligt underlättar det om man håller sig till ett och samma 
format under både produktion och konsumtion, till exempel PDF 
(som trycks eller läggs upp på webben). Rapporten produceras och 
används i PDF-format. Ett exempel på motsatsen är att producera i 
PDF och sen konvertera till HTML, eller vice versa. 

Efter undersökningen kan vi konstatera att den tryckta årsredovis-
ningen ändå håller ställningarna även i vår digitaliserade tidsålder. 
Och när vi talar med representanter ur målgrupperna för årsredovis-
ningar; investmentbolag, placeringsrådgivare, analytiker och andra, 
får vi en tydlig bild av att den tryckta årsredovisningen är den vari-
ant de föredrar. Den tryckta årsredovisningen är lätt att hitta i, den 
förutsätts vara heltäckande och bläddrandet som navigationsteknik 
har sina fördelar.

Kanaler och 
distribution
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HUR PUBLICERAR NI ÅRSREDOVISNINGEN?
Procentandel av svar. Fler svar möjliga.

Interaktiva och blädderbara PDF:er i all ära, men 
det är fortfarande den traditionella PDF:en eller 
en tryckt årsredovisning som gäller. Traditionel
la PDF:er anses vara lätta att söka i – och den 
tryckta versionen går snabbt att få en helhets
bild genom. Även om mycket annan kommuni
kation distribueras som hemsidor är det flera 
ur målgrupperna som anser att de vanligtvis är 
svårare att hitta i. Det finns också en oro kring 
att man ”missat något” i webbversioner av års
redovisningar.

PDF på webben, 93 %

Tryckt, 81 %

Printar till årsstämman, 11 %

Interaktiv PDF, 15 %

Blädderbar PDF, 24 %

Egen sajt, 14 %

App för Android eller iOS, 0 %

ÖVERVÄGER NI ATT PUBLICERA 
PÅ ANNAT SÄTT?
Antal svar. Flera svar möjliga.

Vi frågade om respondenterna övervägde att 
testa någon annan publiceringsform än den man 
använder sig av idag. Interaktiva och/eller bläd
derbara PDF: er ligger närmast till hands.
 Svarsalternativet ”Egen sajt” fick 14 svar i 
frågan om hur man publicerar idag, vilket ska 
bli intressant att följa utvecklingen för under 
framtida undersökningar. En indikation på hur 
intresset för att publicera årsredovisningar på 
det här sättet är att tio respondenter angav det 
som ett alternativ de överväger att publicera på. 

”Jag vill gärna ha en tryckt 
årsredovisning för att kunna 
anteckna i marginalen, sätta  
mina notisar och spara i bok
hyllan som referensmaterial.”
Charlotte Hybinette, Managing Partner på MAQS Advokatbyrå.
Sagt på seminariet för rapporten den 25 maj 2016.

Tryckt, 1 st

Interaktiv PDF på webben, 13 st

Blädderbar PDF, 9 st

Egen sajt, 9 st

App för Android eller iOS, 1 st
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Många har satt som mål att återanvända inne
håll som tas fram för årsredovisningen även i 
andra kanaler, framför allt webben. De företag 
och organisationer som har egen IRwebb är 
bäst på att återanvända material, men över 
50 procent av samtliga svarar att de återan
vänder årsredovisningsmaterial även på andra 
delar av webben. Eftersom det blir allt vanligare 
med content marketing och corporate story
telling i kommunikationen är detta sannolikt ett 
tecken på att årsredovisningens digra material 
är en kostnadseffektiv källa i jakten på innehåll.

Hur stor upplaga trycker ni?
Av de som trycker sin årsredovisning (81 procent av 
respondenterna) nöjer de flesta sig med att ta fram 
en mycket liten upplaga, upp till tusen exemplar. En 
av respondenterna trycker hela 20 000 exemplar.

Ja Nej
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%

IR-webb Andra delar

100 5�000 10�000 15�000 20�000

Mäter ni antalet PDFnedladdningar?
Nästan alla publicerar årsredovisningen som en PDF på webben, men mer än 
hälften följer aldrig upp hur många som laddar ner den. Cirka 13 procent har  
däremot mätt antalet nedladdningar under flera år.

Ja, vi har gjort mätningar under flera år, 13 %

Ja, under ett år, 14 %

Nej, 55 %

Planerar att mäta, 18 %
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MÄTER NI ANTALET PDFNEDLADDNINGAR?

Återanvänder ni innehåll på webben?
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”Årsredovisningen är ett 
bra format. Det är alltid 
intressant att läsa hur 
bolag beskriver sig. Deras 
visioner, verksamheten, 
hur det går. Man får en 
bra bild av de positiva 
sidor som bolagen ser 
hos sig själva.”
Rikard Nilsson, Corporate Finance, Danske Bank 
Sagt på seminariet för rapporten den 25 maj 2016.
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Med CtrlPrint redigerar ni texter och tabeller på 
egen hand, direkt i masterdokumentet, med spårade 
ändringar. Och ni arbetar alltid i rätt version. PDF:er av 
alla dokument finns alltid till hands för nedladdning, 
med eller utan ändringsmarkeringar. Allt detta ger 
kortare ledtider, mycket enklare hantering, samt en 
säker och transparent process. Som användare har du 
tillgång till support per telefon och email.

Besök gärna www.ctrlprint.net för mer information.

CtrlPrint har funnits sedan 2001 och är en samarbetstjänst 
för produktion av formgivna finansiella rapporter fram
tagna i Adobe InDesign och Adobe InCopy. Vi har cirka 400 
rapporterande företag, myndig heter och andra organisationer 
som kunder. Vi är certifierade enligt ISO 27001:2013.

Om 
CtrlPrint

På återseende
Vi vill rikta ett stort tack till de som har lagt tid och engage
mang på att svara på vår undersökning ”En årsredovisning 
blir till”. Målet med undersökningen är att samla och dela 
kunskap och erfarenheter kring det område som vi själva 
brinner för.

Det är vår stora förhoppning att kunna återkomma med 
fler undersökningar för att se en utveckling – och för att 
kunna komplettera med fler och andra frågeställningar. Har 
du något som du undrar över; om hur andra gör eller tänker 
när det gäller årsredovisning? Maila i så fall gärna till oss, så 
försöker vi inkludera det i nästa undersökning.

Besök gärna hemsidan enarsredovisningblirtill.se  
där du hittar videor och presentationer från seminariet  
den 25 maj 2016.

www.ctrlprint.net | info@ctrlprint.net | 08743 72 80

Produktion: Byn Kommunikation AB i samarbete med CtrlPrint
Foto: UllaCarin Ekblom, Micaela Abreu  Tryck: Åtta.45  Papper: Holmen TRND 80g/m2
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En självklar del av varumärkesarbetet. Ett verktyg  
för intern styrning och utvärdering. Ett uppslagsverk 
för journalister. En oersättlig publikation för att 
kommunicera med de viktigaste intressenterna. En 
underskattad möjlighet att presentera och berätta om 
verksamheten på ett sätt som skapar engage mang och 
intresse. Eller bara ett nödvändigt ont? 
 Åsikterna om års redo visningen är många och 
beroende på vem som tillfrågas, blir svaret om dess 
nytta som dokument och verktyg olika. 
 Den här rapporten är baserad på en undersökning 
vi skickade ut våren 2016 som vi kallade En årsredo-
vis ning blir till. Idén med undersökningen var att 
samla in och samman ställa kunskap om årsredovis
ningsproduktion och dela den med dig och andra som är 
ansvariga för att ta fram formgivna årsredo visningar åt 
företag och andra organisationer. 
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