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År 2030 

Jordens befolkning beräknas 
uppgå till 8,6 miljarder 

människor. 

Två tredjedelar av jordens 
befolkning förväntas bo i 

städer. 

Hållbarhet är en förutsättning 
för att göra affärer. 

Människor handlar online

Använda tjänster framför att 
äga produkter. 

Förväntade förändringsfaktorer 
år 2030

Ökad efterfrågan på byggande och
transporter.

Framtidens transportteknik och
systemlösningar behöver vara säkrare, 

renare och effektivare. 

Ett nytt transportlandskap med nya
affärsmodeller som innehåller säkrare, 

mer hållbara och effektivare sätt att
transportera varor, material och

människor.

Vad kommer det att innebära 

för vår bransch?

Elektromobilitet och autonoma 
lösningar har potential att ge ökad 

effektivitet

Hållbarhet är lika med lönsamhet

Fördelen med att vara först på 
marknaden kommer att vara 

mycket stor

Från standardiserade produkter till 
hållbara och skräddarsydda 

helhetslösningar

En allt mer urbaniserad och uppkopplad planet



Transformationen
påskyndar tillväxten

3

Minskad volatilitet
i resultat och

kassaflöde

Disciplin i kapital-
allokeringar/
investeringar

Kontinuerliga investeringar
i nya affärsmodeller
genom innovation

och teknik

Gradvis och
uthållig

lönsamhetsförbättring

Leverera enligt våra finansiella ambitioner och strategiska inriktning



Svenska börsbolag 
går över från

Redovisningsrådets
rekommendationer
till IFRS såsom de 

antagits av EU

IFRS 
implemen-

teras

Nya och reviderade
standarder för

koncernredovisning
samarbets-

arrangemang och
upplysningar om 
andelar i andra

företag

Package of 
five

Tre nya standards 
avseende 
finansiella 

instrument, 
intäktsredovisning 

och leasing

IFRS 9, 15 
och 16

Ny standard 
avseende 

försäkringskontrakt

IFRS 17

Due Process including impact analysis

IASB as standard-setter



IFRS IC -

Agenda 
desisions

ESMA –

ESEF Reporting 
Manual & 
Taxonomy

EFRAG – ESRS 

General Principles & 
Disclosure 

Requirements

Redovisningstillsynen 

- ställningstaganden

ISSB –

General Sustainability-
related Disclosure & 

Climate-related 
Disclosures

IASB –

Primary Financial 
Statement

ESMA – Public 

Statements



Nya affärsmodeller
och nya arbetssätt ska 

redovisas inom befintliga
redovisningsstandards

Hållbarhetsredovisning
och kopplingen till 

klimatrelaterade risker 
i den finansiella
rapporteringen

Digital rapportering
enligt ESEF och vad

det innebär
fortsättningsvis

Konsekvenser av
Agenda Decisions

Primary Financial 
Statements – intern 

och extern rapportering

IASBs third agenda 
Consultation – flexibel

agenda

Jonglera, navigera och balansera
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