
Sthlm Kommunikation rådger inom finansiell kommunikation och 
hållbarhet. Vi producerar års och hållbarhetsredovisningar, tryckta 

och digitala, och genom systerbyrån Uniform tar vi också 
varumärkesuppdrag.
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MÅNGA BOLAG BIDROG UNDER ÅRET
SKRIV OM DET NI HAR GJORT



GODA RÅD FRÅN SPRÅKPOLISEN

Pandemin, Covid-19, coronan, corona-viruset, COVID19, coronapandemin – det florerar massor av begrepp och vi tycker att 
det är viktigt att skriva det man menar. Vi tror att man till 99 procent menar pandemin och inte covid-19. 

Covid-19 är nämligen sjukdomens namn, orsakad av ett virus (covid är en förkortning för coronavirus disease, och 19 står för 
att sjukdomen bröt ut under 2019). Pandemin har påverkat vår marknad, våra medarbetare, vår affär – inte sjukdomen.
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Svenska
• covid-19, bindestreck och gement c
• sammansättningar, ytterligare ett bindestreck, tex

covid-19-patienten
• coronapandemin, utan bindestreck och med gement c.
• sammansättningar: utan bindestreck, tex coronavirus,

coronapandemi

Engelska
• Covid-19, bindestreck och versalt C
• sammansättningar, utan extra bindestreck, tex the Covid-

19 patient
• the Corona pandemic, utan bindestreck och med versalt C



HUR DET SKRIVS I MEDIA OCH RAPPORTER
OCH VAD SPRÅKPOLISEN TYCKER
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Vi förväntar oss fortsatt volatilitet och osäkerhet till följd av COVID-19.
Vi tycker: Vi förväntar oss fortsatt volatilitet och osäkerhet till följd av coronapandemin.

Det påtvingade distansarbetet som följd av coronapandemin kräver ett större personligt ansvarstagande. 
XX har gjort en studie på hur Covid-19 påverkat arbetslivet.

Vi tycker: Det påtvingade distansarbetet som följd av coronapandemin kräver ett större personligt 
ansvarstagande. XX har gjort en studie på hur pandemin har påverkat arbetslivet.

Världsekonomin fortsatte att påverkas av covid-19 under det tredje kvartalet.
Vi tycker: Världsekonomin fortsatte att påverkas av coronapandemin under det tredje kvartalet.

Effekter av efterdyningar av Covid-19 är svåra att förutspå.
Vi tycker: Effekter av efterdyningar av pandemin är svåra att förutspå.



SOFIE: OTTO HUR KOMMER DET SIG ATT DU VILL TALA OM PANDEMIN I ÅRSREDOVISNINGEN?

Pandemin är en jättehändelse i sig men också indirekt genom att den har belyst och accelererat trender som kommer 
att ha påverkan både socialt och ekonomiskt.

I vårt årliga arbete med att gå igenom hela börsens Small Cap-lista påminns vi ofta av vikten av transparens så att det 
man skriver uppfattas som trovärdigt och intressant.

Med transparens menar vi då att man ger en övertygande bild av att man verkligen har förstått frågan och handlat 
därefter. Helst ska det inte låta tillrättalagt … i varje fall inte om man vill att materialet ska ge ett trovärdigt intryck.
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SOFIE: MEN DET GÄLLER VÄL ALLT MAN SKRIVER OM, DVS ATT DET SKA VARA TRANSPARENT. VAD ÄR DET 
SOM ÄR SPECIELLT MED PANDEMIN?

Två aspekter jag skulle vilja lyfta fram:

• Först och främst är pandemin en händelse av historiska mått. Kanske större än någon annan i det att den har 
påverkat fler människor än någon annan tidigare händelse. 

• Och det har skett under en koncentrerad tidsrymd och accelererat en omställning av ekonomin.

Jag tittade som hastigast på hur bolag talade om finanskrisen i 2009 års ÅR och det var intressant att notera att trots 
att det också var en händelse då världen stannade upp så lät det som en vanlig lågkonjunktur när den beskrevs året 
efter. Jag uppfattar att pandemin kommer att påverka samhället bredare än var finanskrisen gjorde.  
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SOFIE: OTTO, KAN DU VARA LITE MER SPECIFIK - VI TALAR JU OM FINANSIELLA- OCH HÅLLBARHETSRAPPORTER

Många talar om hur pandemin har accelererat trender som kan visa sig vara ekonomiskt och socialt omvälvande, främst 
IRL. dvs om vi tror att det personliga mötet är på väg att försvinna, vad betyder det då för…

hur vi arbetar … Teams och Zoom funkar ju riktigt bra
hur vi konsumerar… Underhållning och prylar
innovationen… Produkt- och tjänsteutveckling 
stadsutveckling Är dyra lägenheter centralt, omgärdade av butiker, även i framtiden det mest attraktiva? 

Detta kan vara relevant för årsredovisningen och företaget bör:
• dels visa hur pandemin har påverkat företaget konkret under året
• och dels beskriva hur företaget tänker kring hur affären mer långsiktigt kan påverkas av de accelererande trenderna.
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SOFIE: JAG FÖRSTÅR ATT DU HAR TITTAT PÅ HUR BÖRSBOLAGEN KOMMUNICERAT KRING DETTA I SINA 
KVARTALSRAPPORTER UNDER ÅRET.

Jag har tittat på 20 bolag från Avanzas lista på 20 olika teman som i sin tur täckte ca 300 börsbolag

• Alla hade inlägg om pandemin i vd-ordet
• En del hade ett eget stycke där flera aspekter avhandlades  
• Många hade skrivit under väsentliga händelser
• Vissa talade specifikt om inverkan på resultaträkningen men de flesta i ganska lösa termer
• Vissa hade kvantifierat stödbelopp

De som har påverkas mer har ju anledning att vara mer noggranna i sin beskrivning av påverkan rent ekonomisk så att 
jämförbarheten i framtida rapporter inte går förlorad.
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SOFIE: SÅ AVSLUTNINGSVIS, VAR I DEN KOMMANDE VÅRENS RAPPORTER TYCKER DU DET VORE BRA MED PANDEMINS 
PÅVERKAN PÅ BOLAGET?

• Vd-ordet: det är den plats där man kan tala fritt om potentiell inverkan på företagets affär och inriktning

• Marknadsavsnittet: Har marknadens förutsättningar förändrats, lång- vs kortsiktigt

• Hållbarhet/medarbetare: Hur har arbetet organiserats och fallit ut? Har typiska medarbetar-KPI:er såsom NMI, 
pulsmätning, sjukskrivningar, olycksfrekvens påverkats och hur? KPI:er t.ex runt leverantörskedjan är också intressant.

• Bolagsstyrningsrapporten: Hur har styrelsen agerat/stöttat i utformningen av företagets respons till pandemin?

• Riskavsnittet: Hur har företagets riskprocesser använts eller utvecklats under pandemin gällande handelsrestriktioner och 
Brexit, leverantörskedjor i andra och tredje led och cybersäkerhet speciellt med tanke på allt hemarbete.
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Dagens svar på frågan “Var kommer ni

att skriva om pandemin”?

Vd-ordet 100%
Kort om året 72%
Riskavsnittet 68%
Verksamheten 54%

Medarbetare 42%
Bolagsstyrningsrapporten 35%



INSPEL FRÅN THULE OCH CLIMEON

Jag vill även beröra vad vi inte ska skriva. Vi kommer inte att 
tjata allt för mycket om pandemin. Upprepningar är något vi vill 
undvika utöver det som naturligt alltid kommer i en 
årsredovisning. En amerikansk investmentbank sammanfattade 
det som att analytiker vill inte se pandemireferenser överallt till 
årets utfall. Alla vet och förväntar sig en påverkan. 

Vi kommer troligen att skriva om pandemin i vd-ordet och i 
marknadsavsnittet, men även när vi pratar om vår produk-
tionen där vi haft ett mycket speciellt år. Vi kommer att skriva 
dedikerat och relativt begränsat. Jag är övertygad om att 
investerare, medarbetare och andra läsare är intresserade av 
företaget och hur vi tänker – på ett högre mer långsiktigt plan.

Fredrik Erlandsson, kommunikations och IR-direktör 
Thule Group

Viktigt att kunna leva med företagsbeskrivningen framåt i 
tiden, alltså inte bara i år. Vi har inget normalår att jämföra 
med och vi kan därför inte kvantifiera påverkan. 

Viktigt att vi är transparenta med påverkan. Våra CO2-
utsläpp har minskat – pga mindre resor. Genom case med 
medarbetare från många länder kommer vi att lyfta hur vi 
jobbar på distans och vi vill lyfta både positiva och 
negativa effekter av pandemin.

Vi mäter medarbetarnöjdhet regelbundet och ser hur den 
har påverkats. Isolering och hemarbete minskar tyvärr 
motivation, engagemang och tillhörighet. 

Styrelsen har diskuterat pandemin mycket och vi funderar 
på hur vi ska skriva om det i bolagsstyrningsrapporten. 

Charlotte Becker, kommunikations och IR-chef Climeon
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NÅGRA KOMMENTARER FRÅN VÅRA DELTAGARE
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VI kommer att införa ett CFO-ord där pandemins resultateffekter beskrivs och vd-ordet 
kommer att fokusera på framtiden/Peter

Personalens välmående i krisen är en viktig fråga ur hållbarhetssynpunkt och passar i 
hållbarhetsrapporten/Cristina

Tänk på att ÅR är ett tidsdokument/Monica

IT-säkerheten som ökad risk med WFH-trenden (WHF=work from home)/Peter

Transparens utan att upprepa sig för mycket! Skriv det man menar/Christina

”



STHLM KOMMUNIKATION & IR AB
KARLBERGSVÄGEN 32 A, SE- 113 27 STOCKHOLM

+46 8-410 076 05   
INFO@STHLMKOM.SE
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Moderator var:
SOFIE.REUTERCRONA@INSEKOMMUNIKATION.SE

Och svarade gjorde:
OTTO@STHLMKOM.SE
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