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Om undersökningen
The Deloitte/SEB CFO Survey genomfördes under april 2021 och bygger 
på ett antal frågor som presenterats för och besvarats av utvalda delta-
gare via ett webbaserat formulär. De CFO:er (Chief Financial Officer), i 
texten även benämnda finanschefer, som deltagit i undersökningen re-
presenterar ett urval av Sveriges 500 största företag från olika branscher. 
Den breda basen av svar från ledare inom olika branscher och företag gör 
att vi anser de trender och slutsatser som framkommer i undersökningen 
vara representativa för svenska finanschefer generellt.

Om dataunderlaget
I undersökningen, refererar vi ibland till ”nettobalansindex” (förkortat NB). 
Detta beräknas genom att subtrahera den procent svarande som lämnat 
ett negativt svar från den procent svarande som lämnat ett positivt svar. 
De som varken är positiva eller negativa bedöms som neutrala. På grund 
av avrundning kan inte alla procenttal i graferna summeras till 100. I 
undersökningen har deltagarna fått definiera den bransch de verkar inom, 
i rapporten aggregerat enligt följande alternativ: 1. Finansiella tjänster,  
2. Konsumentprodukter, 3. Bioteknik och sjukvård, 4. Teknik, media och 
telekom, 5. Energi, el och gruvor, 6. Verkstad, 7. Bygg, 8. Tjänster till 
företag, 9. Offentlig sektor, 10. Annan. Ovan nämnda branscher är de som 
används i analysen.

Webbplats
Besök cfosurvey.se för mer information.

Vårt tack
Ett stort tack till alla deltagande finanschefer som investerat tid och delat 
med sig av värdefulla insikter och därmed bidragit till denna viktiga rapport.



4

under de kommande 12 månaderna. Så hög 
nivå har vi inte sett i undersökningen tidigare.

Vårens undersökning innehåller två hot topics 
kopplade till i vilken mån distansarbete 
kommer att fortsätta efter pandemin, 
samt pandemins påverkan på 
globala leveranskedjor. Under 
hela pandemin har dess mer 
varaktiga efterverkningar 
diskuterats flitigt. När vi 
frågade finanscheferna om 
“arbeta hemma trenden” 
är här för att stanna och 
hur arbetsgivarna kan 
organisera en decen-
traliserad arbetsstyrka 
blir svaret, möjligen lite 
förvånande, att föränd-
ringarna kanske inte blir lika 
stora som många tror, eller 
hoppas på.

Även när det gäller leveranskedjor 
och produktion ur ett långsiktigt 
perspektiv är finanscheferna förhållan-
devis neutrala till de långsiktiga effekterna 
och inga väsentliga strukturella förändringar 
verkar planeras när pandemins kortsiktiga 
effekter väl klingat av. Tankar som alltså inte 
får något stort stöd är om leveranskedjorna 
kommer bli mer inhemska, om produktions-
processer kommer utnyttja nearshoring i större 
utsträckning och om leveranssäkerhet kommer 
vara viktigare än effektivitet framgent.

Sammanfattningsvis är svenska finanschefer 
positiva för sin verksamhet i det skede som 
pandemin befinner sig i – med breda vaccina-
tionsprogram pågående och förhoppning om 
en stark och snabb global återhämtning - och  
flertalet indikatorer i undersökningen har för-
bättrats väsentligt sedan i höstas.  I jämförelse 
med Europa kan vi se att de svenska svaren 
på de flesta nyckeltal ligger ovanligt nära det 
Europeiska snittet, med undantag för synen på 
osäkerhet där Sverige alltså har en betydligt 
mer positiv syn. 

Vi värdesätter din feedback kring resultaten 
och hur vi kan utveckla Deloitte/SEB CFO 
survey för att du även fortsättningsvis ska få 
värde av den i ditt arbete.

Sammanfattning
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Affärsmöjligheter/Business conditionsVi är glada att kunna presentera resultaten 
från Deloitte/SEB CFO Survey våren 2021 och 
hoppas att du finner analysen intressant och 
värdefull.

I höstens undersökning var finanscheferna 
oroade för en ”andra våg” av Covid-19 och vilka 
effekter den i så fall skulle få på företagens 
verksamhet. I efterhand kan vi konstatera att 
både en andra och en tredje våg har inträffat 
sedan dess men att de svenska storföretagen 
generellt står starka och är positiva inför den 
närmaste framtiden. I vårens undersökning 
ser vi en förhållandevis bred förbättring i sen-
timentet över såväl branscher som storlek på 
företagen i undersökningen. Synen på affärs
möjligheterna stiger jämfört med i höstas 
vilket är helt i linje med hur globala förtroende-
indikatorer har rört sig hittills under 2021. Vi är 
tillbaka på de nivåer som gällde under 2019, 
det vill säga före pandemins utbrott. Det är 
också tydligt att affärsmöjligheterna visar på 
högst nettotal inom verkstadsindustrin, en 
trend vi sett under en längre tid. 

Den övergripande nivån av extern finansiell 
och ekonomisk osäkerhet för företagen anses 
ha minskat för första gången på de senaste 
fem undersökningarna och gör det dessutom 
rejält med en nettobalans om 8 procent jämfört 
med 42 procent hösten 2020. Sverige sticker 
ut i Europa med den tredje minsta osäkerheten 
av samtliga 18 länder i undersökningen.

Organisk tillväxt är nu det främsta priori-
teringsområdet för samtliga bolag oavsett 
storlek och bransch. De senaste två åren har 
det primära fokuset annars varit att reducera 
kostnader på grund av den nedåtgående kon-
junkturen samt oro kring pandemins effekter. 
Pressade priser och marginaler, ekonomisk 
tillväxt och vikande inhemsk efterfrågan är 
fortfarande ur finans chefernas perspektiv de 
tre mest betydande riskerna under de närmaste 
12 månaderna; om än med en betydande ned-
gång i synen på de två senare av dessa. Brist 
på kvalificerad personal har åter klivit upp på 
finanschefernas agenda – i tydlig motsats till 
undersökningarna under 2020.

Finanscheferna signalerar ett uppdämt behov 
av M&A-aktiviteter efter pandemin; 64 procent 
av finanscheferna svarar att de förväntar sig öka  
nivån av företagsförvärv och avyttringar  
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We are pleased to present the results of the 
Deloitte/SEB CFO Survey spring 2021 edition 
and hope that you find the analysis interesting 
and valuable. 

In the fall edition, CFOs were worried about 
a “second wave” of Covid-19 and the effects 
it would have on companies’ business. In 
retrospect, we recognize that both a second 
and a third wave have happened since, but that 
the larger Swedish companies generally stay 
strong and are positive about the near future. 
In the spring survey, we see a fairly broad 
improvement in the sentiment over industries 
as well as size of business of the companies in 
the survey. The view on business opportunities 
is increasing compared to the fall, which is 
completely in line with how the global trust in-
dicators have been moving so far during 2021. 
We are back to the levels that we saw in 2019, 
i e before the pandemic started. It is also clear 
that business opportunities show the highest 
net balance in manufacturing, a trend we have 
seen during a longer time.

The overall level of external financial and 
economic uncertainty for companies is seen 
to have decreased for the first time in the last 
five surveys and in addition by a lot, with a 
net balance of 8 per cent compared to 42 per 
cent in the fall of 2020. Sweden stands out in 
Europe with the third lowest insecurity of all 
the 18 countries in the survey.

Executive summary

Organic growth is now the primary priority 
area for all companies, regardless of size and 
industry. In the last two years, the primary 
focus has been to reduce cost because of the 
downward economic cycle and worry about 
the effects of the pandemic. Pressure on 
prices and margins, economic outlook/growth 
and reduction of domestic demand are still, 
from the CFOs perspective, the three most 
important risks during the coming 12 months; 
although with a sharp decline in the view of 
the two latter risk factors. Shortage of skilled 
professionals has again moved up on the CFOs 
agenda – clearly in opposite to the surveys 
during 2020.

The CFOs are voicing a built-up need for M&A 
activity after the pandemic; 64 per cent of 
CFOs reply that they expect to increase the 
level of corporate acquisitions and divestments 
during the coming 12 months. We have not 
seen levels this high in the survey before.

The spring survey contains two hot topics 
related to the degree of which remote work 
will continue after the pandemic, and the pan-
demic’s effect on global supply chains. During 
the entire pandemic, there has been frequent 
discussions on the more lasting after-effects. Is 
the “work from home trend” here to stay and 
how can employers organize a decentralized 
work force? When we ask CFOs, the answer is, 
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perhaps a bit surprising, that the changes will 
not be as big as many tend to think, or hope.

When it comes to the view on global supp-
ly chains and production from a more long 
lasting perspective we have asked the CFOs 
if the supply chains will me more domestic, 
will production processes use near-shoring to 
a greater extent and if resilience in delivery 
will be more important than efficiency going 
forward. Here too, the CFOs are fairly neutral 
to the long-term effects and no significant 
structural changes seem to be planned once 
the short-term effects of the pandemic has 
diminished.

To conclude, Swedish CFOs are positive about 
their business in the stage that the pandemic is 
in – with broad vaccination programs ongoing 
and hope of a strong and fast global recovery 
– and most of the indicators in the survey have 
improved significantly since the fall. In compa-
rison to Europe, we can see that the Swedish 
replies on most key indicators are unusually 
close to the European average, with exception 
for the view on uncertainty where Sweden has 
a considerably more positive view. 

We value your feedback about the results and 
your suggestions on how we can improve the 
Deloitte/SEB CFO Survey to ensure that it 
remains a valuable resource for your work.
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Jämför Sveriges siffror med övriga  
Europas på deloitte.se/cfo-europe
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På fastare mark i väntan på det nya  
normala

• Vaccineringen ger goda 
förutsättningar för en fram
gångsrik återöppning trots 
vinterns många bakslag.

• Företag och framför allt hus
håll står beredda att ta igen 
delar av den konsumtion och 
produktion som uteblivit det 
senaste året.

• Sverige kommer ur krisen 
med fortsatt starka offentliga 
finanser, trots stora satsningar, 
när politiken övergår från 
krisbekämpning till framtids
satsningar.

Pandemin håller fortfarande i taktpinnen för världens ekonomier. Sedan Deloitte/SEB 
CFO Survey hösten 2020, där undersökningen genomfördes i september, har ett antal 
bakslag i smittspridning dykt upp. Både en andra och en tredje våg har tvingat regeringar 
runt om i världen att återinföra och/eller förlänga rådande restriktioner. Allt har dock inte 
varit nattsvart. Den snabba framtagningen av flera gångbara vaccin har skapat förutsätt
ningar för att minska smittspridningen och därmed återigen öppna upp ekonomierna och 
starta resan tillbaka till ett nytt, fortfarande okänt, normalläge. 

30%

10%

27% 28%

25% 27%

52%

64%

70% 72%

45%

32%
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15%

38%
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Höst
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19%

Affärsmöjligheter 
(nettobalans där en hög balans indikerar 
fördelaktiga möjligheter)

Globalt 
Vaccintillgång till trots, har den praktiska 
distributionen varierat kraftigt där framför allt 
Europa har hamnat på efterkälke bland annat 
då leveranssäkerhet inte har kunnat garanteras  
på grund av att exportförbud införts hos 
viktiga leverantörer. I USA och Storbritan-
nien har drygt 75 procent av befolkningen 
fått åtminstone en dos, medan motsvarande 
siffra för EU ligger runt 35 procent. Även om 
graden av vaccinering och därmed graden av 
möjlig ekonomisk aktivitet går hand i hand blir 
skillnaden kanske inte så stor i slutändan i alla 
fall. Verkstadsindustrin har i mångt och mycket 
utvecklats lika motståndskraftigt oavsett var 
produktionen har genomförts. Det beror bland 
annat på att efterfrågan från Kina har återhäm-
tat sig starkt. Därtill har tjänsteproduktionen 
kopplat till industri och företag också visat 
motståndskraft under vinterhalv året.  

Det är egentligen bara den tjänsteproduktion 
som uppenbart är kopplad till konsumtion som 
fortfarande visar svag ekonomisk aktivitet. 
Eftersom den är av mer inhemsk karaktär 
och inte direkt påverkas av handelsrelationer 
ekonomier emellan innebär de olika framgång-
arna i vaccineringen att de inhemska delarna 
återhämtar sig vid olika tidpunkter för olika 
länder, men på några kvartals horisont är den 
totala mängden stödåtgärder av mer avgörande 
betydelse. I det sammanhanget sticker USA 
ut än mer. Åtgärderna från både penning-
politiken, men framför allt finanspolitiken, har 
varit exceptionellt omfattande vilket kommer 
att få stor betydelse både när USA återhämtar 
sig snabbare, men också att BNP-nivån faktiskt 
kommer ikapp den BNP-trend som gällde innan 
pande min bröt ut. För Europa handlar det i 
första hand att komma ikapp den produktion 
som har gått förlorad och på betydligt längre 
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låg bortom sexmånadershorisonten, men nu 
i mars i högsta grad är en verklighet har man 
haft enklare att bortse från de kortsiktiga  
bakslagen. Blicken är fast förankrad på fram-
tiden och detaljerna i svaren vittnar om att 
tillförsikten står på fastare mark brett mellan 
olika branscher. Vi ser det dels på frågan om 
bedömningen av motparters risk för att ställa 
in betalningarna, men framför allt på frågan 
om externa risker för företagens verksamhet, 
där svaren tydligt ändrat karaktär och nu 
bedöms vara av genomsnittlig karaktär. När 
finanscheferna försöker gradera orsaker bakom 
eventuella externa risker syns en klar övervikt 
på den allmänekonomiska utvecklingen och 
inhemsk efterfrågan. 

När det gäller företagens planer ser vi i vårens 
undersökning att eventuell överskottslikviditet 
fortfarande helst läggs på investeringar i 
Sverige, även om vi också ser en mindre för-
skjutning mot investeringar utomlands jämfört 
med undersökningen under hösten 2020. Där 
ska man dock ha i åtanke att andelen som ville 
satsa på inhemska investeringar då var väldigt 
hög jämfört med tidigare resultat. Framtids-
planerna för att anställa har också tydligt 
ändrats åt det mer positiva hållet även om 
den största andelen av finanschefer siktar på 
oförändrad personalstyrka.

sikt komma ikapp den trend som rådde innan 
pandemin. Eftersom åtgärdspaketen varit både 
mindre i omfattning, men framför allt mer 
utdragna, kan det röra sig om år i jämförelse 
med USA.

Sverige
Den svenska utvecklingen har varit snarlik 
EU:s men bättre i termer av förlorad BNP och 
sysselsättning. Jämför man med Europa som 
helhet har Norden och Baltikum klarat sig 
bättre än de mer befolkningstäta ekonomierna 
i EU. Samtidigt som de finanspolitiska åtgär-
derna varit omfattande kommer den svenska 
statsskulden i utgången av krisen, i det stora 
hela, bara att ha stigit marginellt. Det finns 
därför utrymme för finanspolitiken att även 
fortsättningsvis stötta den svenska ekonomins 
återhämtning. I Europa är finanspolitiken på 
god väg att styras om från direkta krisåtgärder 
till mer varaktiga investeringar i långsiktig till-
växt. Allt mer resurser kommer att ägnas åt att 
ställa om ekonomins funktionssätt dels till ett 
nytt normalt, dels till att ta klimatomställningen 
till en helt annan nivå.

Det är i det här sammanhanget synen på 
affärsmöjligheterna nu återhämtar sig i vårens 
Deloitte/ SEB CFO Survey och är tillbaka på 
samma nivåer vi såg under 2019. Eftersom 
den praktiska vaccineringen mer eller mindre 
varit en tidsfråga, har finanscheferna tydligt 
lyft blicken mot tiden efter restriktioner. 
Medan en tid med mindre restriktioner i höstas 
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Affärsmöjligheter och finansiella utsikter 

Ett år har gått av en kris som på punkt efter punkt varit väldigt olik de kriser vi tidigare 
sett. Att affärsmöjligheterna stiger jämfört med i höstas är väntat och helt i linje med hur 
globala förtroendeindikatorer har rört sig under framför allt inledningen av 2021. Noter
bart är att nettotalen faktiskt är tillbaka på samma nivå som vi såg i svaren i den första 
undersökningsveckan mitt under brinnande upprinnelse av pandemin i mars 2020, men 
även i genomsnitt under de två undersökningarna 2019. I höstas präglades den globala 
ekonomin av stor osäkerhet. Återöppnandet av ekonomierna hade gått förhållandevis 
bra efter ett rekordstort fall under det andra kvartalet 2020. Däremot visste man inte hur 
viruset skulle utvecklas under kommande vinterhalvår och hur snabb utvecklingen och 
kanske framför allt distributionen samt inverkan av vaccin skulle bli.

• Återhämtningen syns brett 
bland olika branscher och 
tyngd punkten för framtida  
affärsmöjligheter lutar mer åt 
det gynnsamma hållet jämfört 
med mer neutralt i höstas.

• Ur ett branschperspektiv är  
det tydligt att verkstadsindu
strin och bygg som varit minst 
påverkade av pandemin även 
är mest optimistiska om affärs
möjligheterna framöver. 

• Flest finanschefer anser att de 
finansiella utsikterna är oför
ändrade jämfört med för tre 
månader sedan vilket bidrar till 
ett lägre nettotal jämfört med 
höstens positiva tongångar.

Den andra vågen blev 
kraftigare än väntat, samtidigt 
har vaccineringen, globalt, kommit igång på 
ett förvånansvärt snabbt sätt med det stora 
undantaget för Europa. Framtidsutsikterna 
verkar dock inte påverkas av bakslagen med 
virusspridningen varken under den andra, 
eller den nu pågående tredje vågen. Blicken är 
fast förankrad bortom restriktionerna. Medan 
andelen neutrala svar var vanligast i höstens 
undersökning ligger tyngdpunkten nu på att 
utsikterna är gynnsamma. Både pandemins 
ekonomiska efterverkningar och återhämtning 
skiljer såg åt mellan olika branscher. Det är också 
tydligt att affärsmöjligheterna visar på högst 
nettotal inom verkstadsindustrin, en trend vi 
sett under en längre tid, delvis bekräftat i data 
men kanske framför allt alla andra förtroende-
indikatorer. Finanssektorn och Energi, el och 
gruvor är de branscher vars omdöme till störst 
del får betecknas såsom neutralt.

Frågan 
om de 
finansiella utsikter-
na visar på att fler 
svarande hamnat i en 
mer neutral position 
jämfört med hösten 2020. I den undersökningen 
bedömde vi att finansiella utsikter gav en något 
bättre bild av läget. Det berodde dels på att 
de finansiella utsikterna tar avstamp för tre 
månader sedan, dels att affärsmöjligheterna 
förändrades så kraftigt mitt under pandemins  
inledande skede. Den här gången gör vi en 
omvänd bedömning. Eftersom de finansiella 
utsikterna i höstens undersökning jämfördes 
med bottennivån och den nu jämförs med läget 
strax innan årsskiftet är det inte så underligt 
att fler ser läget som oförändrat snarare än 
fördelaktigt. Därtill bedömer vi det sannolikt att 
svaren under höstens undersökning delvis kan 
ha påverkats av de många direkta stödåtgär-
derna som annonserades under inledningen av 
krisen. Nedbrutet på bransch kan man säga att 
frågan om de finansiella utsikterna har en mer 
jämn utveckling med flertalet branscher vars 
finanschefer betecknar nuvarande situation  
såsom neutral. Återigen sticker verkstadsindu-
strin ut som den enda branschen vars omdöme 
anses vara optimistiskt. 

Affärsmöjligheter uppdelad 
efter storlek på företagen 
(nettobalans)
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Mycket
fördelaktiga

Fördelaktiga Genomsnittliga Inte så 
fördelaktiga
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33%

40%
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Affärsmöjligheter under de  
närmaste sex månaderna

• Nettobalansen stiger med 23 procentenheter 
och hamnar på genomsnittet av undersök-
ningarna under 2019. Det är en klar förskjut-
ning mot gynnsamma förhållande jämfört 
med i höstas då tyngdpunkten låg centrerad 
kring neutrala nivåer.

• Flest finanschefer anser att affärsmöjlig-
heterna är fördelaktig (43 procent) medan 
andelen genomsnittliga (35 procent) är 
tydligt högre än de som anser att affärsmöj-
ligheterna är ofördelaktiga (12 procent).

• Ur ett branschperspektiv är det tydligt att 
de branscher som varit minst påverkade av 
pandemin också uppvisar en större andel 
av svar med tyngdpunkt mot en fördelaktig 
situation, mest tydligt för verkstadsindustrin 
(67 procent) och bygg (53 procent).

Finansiella utsikter jämfört med för 
tre månader sedan

• Även om nettotalet om de finansiella  
utsikterna jämfört med för tre månader  
sedan går ner jämfört med i höstens under-
sökning, ligger tyngdpunkten något högre 
på andelen som ser situationen som genom-
snittlig (49 procent) jämfört med fördelaktig 
(37 procent). 

• Nedgången kan mycket väl bero på den 
speciella situationen som gällde under som-
maren 2020 som var höstundersökningens 
jämförelseperiod.

Affärsmöjligheter de fyra senaste undersökningarna

Total

Teknik, media och telekom

Verkstad

Bygg

Konsumentprodukter

Finansiella tjänster

Energi, el och gruvor

Bioteknik och sjukvård

Tjänster till företag

Annan

30% 57%

41% 50%

33%

33% 67%

47% 47%

67% 28%

13%

29% 57% 14%

100%

9%

67%

6%

Netto-
balans

32%

33%

71%

41%

17%

15%

0%

N/A

N/A

N/A

Finansiella utsikter per branschNettobalans affärsmöjligheter per bransch

53%

50%

50%

50%

40%

30%

14%

0%

0%

Bygg

Teknik, media, telekom

Verkstad

Annan

Energi, el, gruvor

Konsumentprodukter

Finansiella tjänster

Bioteknik och sjukvård

Tjänster till företag

Vår 2021 

Höst 2020 

Vår 2020

Höst 2019

Mer optimistisk

I huvudsak oförändrad

Mindre optimistisk

• Finanscheferna inom branscherna teknik, 
media och telekom, finansiella tjänster samt 
konsumentprodukter uppger en förhållande-
vis stor andel att de finansiella utsikterna är 
oförändrade, med respektive 67, 57 och 57 
procent.
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Prioriteringar och utmaningar

· Organisk tillväxt är finans
chefernas primära prioritering 

· Pressade priser och marginaler 
är den mest betydande risken

· Geopolitiska risker fortsätter 
att minska, trots pandemin

Organisk tillväxt är det främsta prioriteringsområdet för samtliga bolag oavsett 
storlek och bransch. De senaste två undersökningarna (hösten 2019 och hösten 2020) 
har det primära fokuset varit att reducera kostnader vilket med största sannolikhet 
kan förklaras av den nedåtgående konjunkturen samt oro kring pandemins effekter. 
Finanschefernas prioritering av organisk tillväxt istället för kostnadsreducering är i linje 
med en minskad oro över ekonomisk tillväxt och vikande inhemsk efterfrågan inom 
alla branscher. Brist på kvalificerad personal samt lagstiftningsförändringar ses som 
större risker jämfört med hösten 2020, faktorer som har en betydande påverkan vid en 
satsning på organisk tillväxt.

Reducera
kostnader

Introducera 
nya produkter 
eller tjänster

Organisk
tillväxt

Åtgärder för att
förbättra kassaflödet

29%
Expansion
genom förvärv 26%

Ökning 
av kapital-
utgifter 
(CAPEX)

13%

Ökning 
av rörelse-
kostnader 
(OPEX)

7%

Expandera 
på nya 
geografiska 
områden

12%

21%

Operativa investeringar
i kapacitet

35%

42%

57%

Pressade priser och marginaler, ekonomisk till-
växt och vikande inhemsk efterfrågan är fort-
farande ur finanschefernas perspektiv de tre 
mest betydande riskerna under de närmaste 12 
månaderna. Pressade priser och marginaler är 
den mest betydande risken enligt finanscheferna 
men är i stort sett oförändrad sedan hösten 
2020. Ekonomisk tillväxt och vikande inhemsk 
efterfrågan har dock minskat från 58 procent 
till 38 procent respektive från 44 procent till 28 
procent, vilket kan vara en återspegling av mer 
kännedom kring pandemins effekter och dess 
förväntade utveckling.

Vilka av följande affärsstrategier 
kommer sannolikt vara en prioritet 
för ditt företag under de närmaste 
12 månaderna?

• Kostnadsreducering har under de senaste 
åren varit finanschefernas främsta priorite-
ringsområde men vårens undersökning visar 
att fokus har skiftat till organisk tillväxt.

• Både små, medelstora samt de allra största 
företagen prioriterar i vårens undersökning 
organisk tillväxt högre än kostnadsreduce-
ring. Vilket i höstens undersökning enbart 
prioriterades något högre av de medelstora 
företagen. 

• Skiftet av fokus från kostnadsreducering till 
organisk tillväxt är något som är gemensamt 
för samtliga branscher i undersökningen.
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Pressade marginaler och priser

Ekonomiska utsikter/tillväxt

Vikande inhemsk efterfrågan

Brist på kvalificerad personal

Lagstiftningsändringar

Annat

Minskning av utländsk efterfrågan

Geopolitiska risker

Valutafluktuationer

Cyberrisk

Ökande kostnader för personal

Brist på kapital

Ökad konkurrens från utlandet

Penningpolitik/räntor

Risker i det finansiella systemet

41%

38%

28%

26%

20%

17%

12%

8%

8%

6%

6%

5%

4%

4%

2%

1%

-20%

-16%

12%

10%

10%

-3%

-8%

-4%

0%

2%

2%

-3%

-1%

-1%

Vilken av följande faktorer kommer 
sannolikt att utgöra en betydande 
risk för ditt företag under de  
närmaste 12 månaderna?

• Pressade priser och marginaler tar över 
positionen som den mest betydande risken 
de kommande 12 månaderna, från Ekonomisk 
tillväxt hösten 2020.

• Ekonomisk tillväxt anses vara den näst mest 
betydande risken, men vänder ner från 58 
procent hösten 2020 till 38 procent i vårens 
undersökning.

• Även Vikande inhemsk efterfrågan, som 
återfinns på tredje plats, sjunker från 44 
procent hösten 2020 till 28 procent och är 
därmed tillsammans med Ekonomisk tillväxt, 
de risker som minskar mest.

• Den riskfaktor som ökade mest är Brist på 
kvalificerad personal. 26 procent anger detta 
som en betydande risk, vilket innebär att den 
studsar tillbaka från förra undersökningen, 
då endast 14 procent angav detta som en 
betydande risk. Vår analys från höstens CFO 
Survey där vi misstänkte att vissa kompe-
tenser även framgent kommer att vara svåra 
att få tag på, trots att många förlorat jobbet 
under pandemin, verkar således stämma.

• Samtliga risker relaterade till finanssystemet 
och finansiering sjunker ytterligare från 
hösten 2020, från redan låga nivåer. Det 
finns alltså fortsatt tro på stabiliteten i de 
finansiella systemen.

• Geopolitiska risker fortsätter trots pandemin 
ner från 30 procent hösten 2019, via 16 pro-
cent hösten 2020 till 8 procent nu.

Riskfaktorer kommande 12 månader 
(jämfört med hösten 2020)

Storlek på företagen Främsta riskfaktorer

Mindre företag Brist på kvalificerad personal

Medelstora företag Pressade marginaler och priser

Allra största företagen Ekonomiska utsikter/tillväxt
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Finansiering och risk

Idel förbättringar skönjer på området för finansiering och risk. Företagens finanschefer 
anser att den ekonomiska osäkerheten har minskat drastiskt och de svenska finans
cheferna skiljer sig här markant från snittet i Europa som fortfarande ser en betydligt 
större osäkerhet. Utlåningsviljan återhämtar sig från höstens mångåriga lägstanivå och 
risken för motparters obestånd minskar också jämfört med i höstas, även om föränd
ringarna här är betydligt blygsammare än för osäkerheten. Alla tre frågorna ger med 
andra ord stöd till den ökade optimismen som frågan om affärsmöjligheter visade på. 
Delar vi upp analysen på storleken av bolagen så är det generellt de mellanstora stor
bolagen som är mest pessimistiska det vill säga ser störst osäkerhet, högst sannolikhet 
för motparter i obestånd och lägre utlåningsvilja från finansiella institut. De mest posi
tiva kring risk och finansiering är de mindre av storbolagen och mittemellan återfinns 
de största storbolagen i undersökningen. Det är samma resultat som i förra undersök
ningen, men vi noterar att de flesta ändå svarat att situationen är genomsnittlig.

• Utlåningsviljan återhämtar sig 
något från höstens mångåriga 
lägstanivå

• Den ekonomiska osäkerheten 
anses ha minskat rejält sedan  
i höstas

• Även risken för motparters  
obestånd minskar jämfört med  
i höstas men betydligt mindre 
än osäkerheten

Vår
2019

Vår
2017

Vår
2018

Höst
2017

10%

Vår
2020

32%

Vår
2021

8%Höst
2019

11%

Höst
2020

42%

26%

13%

Höst
2018

-4%

7%

Extern osäkerhet 
(Hög nettobalans indikerar stor osäkerhet)

Hur skulle du bedöma den över-
gripande nivån av extern finansiell 
och ekonomisk osäkerhet ditt  
företag står inför?

• Osäkerheten anses ha minskat för första 
gången på fem undersökningar och gör det 
dessutom rejält med en nettobalans om 
8 procent jämfört med 42 procent hösten 
2020. 

• Nettobalansen om 8 procent visar på den 
lägsta osäkerheten sedan hösten 2018. 

• Sverige sticker ut i Europa med den tredje 
minsta osäkerheten av alla 18 länder i under-
sökningen.

• Snittet för Europaområdet är 63 procent 
med Norge på 4 procent med lägst osäkerhet 
och Tyskland på 91 procent med den största.

Byggsektorn bedömer osäkerheten som minst 
(nettobalans om -19 procent) medan risken 
bedöms som störst inom verkstadsindustrin. 
Resultaten är kanske inte så förvånande givet 
att det för de globala bolagen inom verk-
stadsindustrin bör finnas många fler källor till 
osäkerhet när globala värdekedjor ska testas 
där och till exempel problemen med att få fram 
halvledare inom fordonsindustrin de senaste 
månaderna visar på potentiella problem när 
verksamheten återgår mot normalare volymer.
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Sannolikhet för obestånd eller 
bristande betalningsförmåga hos 
motparter

• Sannolikheten för obestånd anses ha minskat 
till -29 procent från -38 procent.

• Sannolikheten är därmed större än snittet för 
förra våren (-23 procent) som dock är något 
missvisande då delar av undersökningen be-
svarades innan Covid-pandemin hade slagit 
till fullt ut1. Jämfört med svaren från slutet av 
mars 2020 (-59 procent), när pandemin var 
i full gång med nedstängningar så är det en 
betydligt lägre sannolikhet för obestånd som 
utmålas nu.

• Det är telekom- och byggsektorerna som 
upplever störst risk för obestånd hos sina 
motparter (nettobalans 50 procent).

• Finanssektorn visar minst oro för att deras 
motparter ska hamna i obestånd.

Utlåningsvilja

• Utlåningsviljan anses för första gången på tre 
undersökningar att öka (med en nettobalans 
från 39 procent till 45 procent).

• Dock är det numera inom fyra och inte bara 
tre branscher som i höstas där det finns 
finanschefer som tycker att utlåningsviljan 
mot dem är under genomsnittet. Konsument-
sektorn, verkstadsindustrin och byggbran-
schen får nu sällskap av Teknik, media och 
telekom. 

• Bäst utlåningsvilja (nettobalans om 60 
procent) från finansiella motparter upplever 
Energi, el och gruvor; och sämst (nettobalans 
33 procent) anser finanschefer inom Teknik, 
media och telekom att de möter.

Högre än normalt Normalt Lägre än normalt

35%

29%

41%

58%
64%

56%

6%6%
3%

Extern osäkerhet nettobalans

EU 63%

Sverige  8% 

– Allra största företagen Sverige 6% 

– Medelstora företag Sverige 8%

– Mindre företag Sverige 14%

Fördelaktig Medel Mindre fördelaktig

51%

63%

46%
43%

36%

47%

6%

2%
7%

Höst 2020Vår 2020 Vår 2021

Höst 2020Vår 2020 Vår 2021

Våren
2019

Våren
2020

Våren
2021

Våren
2016

Våren
2017

45%

70%

65%

69%

66%

87%

Våren
2018

63%

66%

62%
61%

39%

46%

Våren
2019

Våren
2020

Våren
2021

Våren
2016

Våren
2017

-29%

16%
15%

17%

40%
42%

Våren
2018

23%

0%
-1%

-23%

-38%

18%

Utlåningsvilja

1 CFO Survey genomfördes även våren 2020, men publicerades 
inte. Detta då undersökningsperioden var strax innan och 
under de första veckorna av pandemin.

Sannolikhet för obestånd eller bristande 
betalningsförmåga hos motparter  
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Strategiska möjligheter

• Alla nyckeltal pekar uppåt 

• Stor förväntad ökning av  
företagstransaktioner

• Antalet anställda bedöms 
öka igen

Finanschefernas syn på de kommande 12 månaderna tycks vara mycket positiv. Alla 
nyckeltal inom Strategiska möjligheter pekar skarpt uppåt i vårens undersökning och vi 
måste gå tillbaka till hösten 2018 för att hitta motsvarande nivåer, även om det ska sättas 
i en relativ kontext, givet pandemin. Vad gäller frågan om företagstransaktioner har 
nettobalansen aldrig varit högre än vårens 64 procent under de senaste åtta åren vi gjort 
undersökningen. När det kommer till användning av överlikviditet ser vi viss förskjutning 
från investeringar i Sverige till investeringar utomlands, samt något ökande utdelningar 
och återköp av aktier. Förväntningarna på antal anställda gör en tvärvändning från  
höstens undersökning med en negativ nettobalans på 15 till vårens 25 procent.

Användning av överlikviditet

• I takt med att ljuset i pandemitunneln nalkas 
och världen kan börja återgå till en mer  
normal tillvaro, tycks intresset för investe-
ringar utomlands öka något, om än försiktigt 
från 6 till 13 procent.

• Trenden som startade 2019 med ökande 
investeringar i Sverige bryts i denna under-
sökning och sjunker något från 58 till 48 
procent.

• Utdelning till aktieägare eller återköp av 
aktier ökar ytterligare till 18 procent från 
höstens 15, redan det den högsta andelen 
som vi noterat i Deloitte/SEB CFO Survey. 
Att slopad utdelning har krävts för statligt 
stöd under pandemin bedöms vara orsaken.

• Det är likt i höstas endast 21 procent av 
finanscheferna som har svarat amortering av 

skulder, vilket är en låg andel jämfört med i 
tidigare undersökningar. 

Företagsförvärv- och försäljningar 

• 64 procent av de tillfrågade finanscheferna  
svarar att de förväntar sig öka nivån av 
företagsförvärv- och försäljningar under de 
kommande 12 månaderna. Så hög nivå har 
vi inte sett i undersökningen tidigare, endast 
hösten 2014 är i närheten med 61 procent. 
Det bedöms bero på ett uppdämt behov 
efter pandemin då M&A-aktiviteten gått ner 
och att aktörerna nu hittat fram till M&A-pro-
cesser som funkar under rådande situation.

• Synen på ökad nivå av företagsförvärv och 
-försäljningar är i stort gemensam både 
mellan branscher och storlek på företag.

Amortera
skulder

Investeringar
i Sverige

21%

Utdelning till
aktieägare eller
återköp av aktier

18%48%

Investeringar
utomlands

13%

40% 34% 16% 10%

Vår 2021

Vår 2019

28% 42% 24% 6%

Höst 2019

21% 58% 6% 15%
Höst 2020

32% 51% 5% 12%
Vår 2020

Öka väsentligt Öka något Ingen förändring Minska något Minska väsentligt

4%
1% 4%

60%

24%

44%

36%

46%

38%

0%

19%

7%

0%

10%

6%

Företagsförvärv och försäljningar
Vår 2021 

Höst 2020

Vår 2020

Användning av överlikviditet
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Nyckeltal

Intäkter
• Finanschefernas syn på intäkter de kommande  

12 månaderna är mycket positiv med 75 
procent som bedömer att de kommer att 
vara högre och 16 procent att de kommer att 
vara på samma nivå. Lägst nettobalans (33 
procent) hittar vi inom Finansiella tjänster 
och Teknik, media och telekom, sannolikt för 
att dessa inte sett samma nedgång i intäkter 
under pandemin som andra branscher gjort. 
Högst är nettobalansen för Verkstadsindu-
strin med 100 procent, det vill säga samtliga 
finanschefer förväntar sig ökade intäkter.

• Nettobalansen totalt är 66 procent, upp från 
47 procent i höstens undersökning.

Rörelsemarginal
• Om läget är branschöverskridande  

positivt gällande intäkter, är det spretigare 
när det gäller rörelsemarginal. Total nettoba-
lans är 34 procent, men branscherna spänner 
mellan -17 procent för Finansiella tjänster, 
där alltså rörelsemarginalen förväntas sjunka 
något, och 50 procent för Teknik, media och 
telekom och Verkstad. 

• Med en ökning från 25 till 34 procent är detta 
det nyckeltal som visar på den mest blyg-
samma förbättringen från höstens under-
sökning och vi känner även igen utmaningen 
från frågan om företagens största risker, där 
press på priser och marginaler toppar.

Kapitalutgifter
• Nära 90 procent av de tillfrågade finans-

cheferna bedömer att kapitalutgifterna 
kommer att öka de kommande 12 månaderna 
eller ligga på samma nivå, upp ytterligare 
från 77 procent i höstas.

• Den totala nettobalansen uppgår till 35 pro-
cent, upp från 13 procent i höstas, men det 
är stora variationer mellan olika branscher, 
där Energi, el och gruvor ligger lägst med 
netto balans noll, och Teknik, media och 
telekom med en nettobalans på 83 procent 
ligger högst. Sannolikt är det senare både ett 
resultat av en pandemieffekt i fråga om stor 
efterfrågan på bland annat nätverkstjänster 
och mjukvarulösningar för virtuellt arbete, i 
kombination med den annalkande 5G-utrull-
ningen. 

Anställda
• Antal anställda gör en totalvändning från 

höstens undersökning och landar på en 
netto balans om 25 procent, upp från -15 
i höstas. Och enbart 14 procent av de till-
frågade finanscheferna, ned från 37 procent 
i höstas, anger nu att de förväntar sig en 
minskad personalstyrka under de kommande 
12 månaderna.

• Det är intressant nog en genomgående  
positiv nettobalans i alla branscher, i ett 
spann mellan 17 procent för Teknik, media 
och telekom som är lägst och 50 procent 
för Bygg som ligger högst. Det verkar alltså 
som att företagen drog väl hårt i nödbromsen 
under föregående år och nu behöver rekrytera 
tillbaka en del av den personal som fick 
lämna på grund av pandemin.

• Vårens uppgång bryter en nedgående trend 
som startade redan våren 2018.

Intäkter

Rörelsemarginal

Kapitalutgifter

Anställda

Totalt EU

Totalt Sverige

Finansiella tjänster

Konsumentprodukter

Teknik, media och telekom

Energi, el och gruvor

Verkstad

Bygg 

Annan

62%

66%

33%

53%

33%

60%

100%

75%

83%
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Totalt Sverige
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44%
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att öka. Sammantaget får man säga att de 
anställda i betydande utsträckning fortsatt 
förväntas vara på kontoret, utan större föränd-
ringar för användandet av kontorsyta förutom 
att antal digitala möten kommer att öka. 

I vanlig ordning gäller det dock 
inte alla

Behovet av fastigheter, användandet av 
digitala interaktioner och kanske framför allt 
möjligheten att arbeta på distans uppvisar 
betydande skillnader mellan branscher. 

Återigen är det finansiell sektor som sticker ut. 
Byggsektorn som traditionellt förknippas med 
fysisk närvaro uppvisar ändå att en stor andel 
där fler möten blir digitala. De branschupp-
delade svaren för användandet av fastigheter 
visar att över hälften av företagen inom finan-
siella tjänster och teknik, media och telekom 
säger sig ha planer på, eller ser framför sig, en 
minskad användning av fastigheter.

Hot topic
Corona del 1 – arbetssätt efter pandemin

Kanske inte så stora förändringar 
ändå?

Under hela pandemin har dess mer varaktiga 
efterverkningar diskuterats flitigt. Den stora 
omfattningen av digitala möten och framför 
allt hemarbete är föremål för diskussioner både 
bland arbetsgivare och medarbete. Är “arbeta 
hemma trenden” här för att stanna och hur kan 
arbetsgivarna organisera en decentraliserad 
arbetsstyrka? Om du frågar finanscheferna blir 
svaret att förändringarna kanske inte blir lika 
stora som många tror, eller hoppas på.

Arbeta hemma – lite mer men inte 
mycket

Den fråga med mest tydlig respons lyder 
”en majoritet av anställda arbetar hemifrån 
permanent”. Hela 68 procent håller inte med i 
det påstående varav 47 procent betecknar sitt 
avståndstagande som starkt. 

Nu ställs frågan om hemarbete i termer av 
”permanent” snarare än ”i större utsträckning”, 
så på något sätt tappar man nyansen i frågan, 
men riktningen är ändå tydlig. 

De svarande finanscheferna representerar dock 
olika branscher och i vissa fall måste man ändå 
beteckna svaren som ganska väntade, exem-
pelvis inom verkstadsindustrin och bygg där 
det faller på sin orimlighet att arbeta hemifrån. 
Det är faktiskt så att det är väldigt få som läg-
ger sin röst på att man håller med påståendet. 
Det blir då något mer intressant att studera 
andelen som lägger sin röst i den mer neutrala 
fåran av svarsspektrat. Det är inte så förvånan-
de att det är tjänstesektorer som ser distansar-
bete som ett mer permanent inslag än andra. 
Tydligast är det inom finanssektorn där 57 
procent ställer sig neutral till frågan, 14 procent 
håller med och 14 procent håller starkt inte 
med. Ur ett perspektiv kan man se mönster 
mellan branscher där omfattande outsourcing 
redan är ett vardagligt inslag i organiseringen 
av verksamheten. Exakt varifrån man jobbar är 
då kanske inte lika viktigt. 

Anställdas fysiska placering  
påverkar kontorsytan

Varifrån de anställda förväntas utföra sitt 
arbete påverkar så klart användandet av fast-
ighetsbeståndet. I likhet med att trenden att 
arbeta hemma har pekats ut för att vara här för 

att stanna, har också framtiden för kontors-
fastigheter stundtals ifrågasatts när antalet 
närvarande anställda beräknas gå ner markant.

Här är det övergripande resultatet inte fullt så 
tydligt, men en majoritet bland finanscheferna 
intar en mer neutral inställning. Däremot är det 
tydligare att den digitala interaktionen kommer 
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Hot topic
Corona del 2 – värdekedjor efter pandemin

Tillfälliga problem i värdekedjor,  
få ändringar inför framtiden

Pandemin har på ett tydligt sätt satt fokus 
på frågor som leveranssäkerhet i en tid där 
just-in-time-produktion länkat samman länder 
i ett nästintill oöverskådligt nätverk. Vårens hot 
topic som berör framtida förändringsplaner 
ger dock litet stöd för att pandemin ska få 
genomgående efterverkningar på organise-
ringen av leveranskedjor. Även om erfarenheter 
säkert kommer tas med in i framtiden är en 
återgång till det som en gång var huvudfokus 
för finanscheferna. 

Leveransbekymmer – strukturellt 
eller coronaeffekt

Allt fler företag har under inledningen av 2021 
rapporterat problem inom globala värdekedjor.  
Framför allt gäller det brist på halvledare vilket 
kan härledas både till förvånansvärt hög efter-
frågan på elektronikvaror under pandemin, 
men även problem på en del produktionsplatser. 
Därtill stördes leveranskedjorna under pro-
blemen i Suezkanalen i slutet av mars. Exakt 
vilken grad av fördröjning, eller om en snar lös-
ning på problem inom leveranskedjor är i dags-
läget högst oklar. I enkätundersökningar såsom 
globala inköpschefsindex (PMI) ser man tydligt 
att leveranstiderna stigit kraftig samtidigt som 
inköpspriserna också dragit iväg. Problemet 
i enkätundersökningar är att det bara fångar 
riktning, inte varaktigheten i problemen. 

Det finns rapporter om att det kan dröja in till 
hösten innan problemen är lösta. Därtill sam-
manfaller perioden med att konsumenternas 
efterfrågan kommer tillbaka med kraft när väl 
ekonomierna har öppnat upp. Om efterfrågan 
främst påverkar tjänstekonsumtionen kan dock 
varuproduktionen ges viss respit att ta ikapp 
eventuellt eftersläpande produktion.

Pandemin kan påverka leverans-
kedjornas framtid

Pandemin har på ett tydligt sätt visat på hur 
sammanlänkade världens ekonomier är genom 
handel med varor inom de globala värde-
kedjorna. Krisen har också blottlagt känsligheten 
om dess värdekedjor utsetts för störningar. 
Tydligaste exemplet är kanske vaccinproduk-
tion och att antalet halvledarproducenter är 
så pass få. Leveranssäkerhet av vaccin och 
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Branscher

Vi kan för det första konstatera att frågor kring 
leveranskedjor är mer relevanta för varuprodu-
cerande företag och/eller de som på något sätt 
gör affärer som inkluderar utländska företag. 
Exempelvis ser vi att frågorna om leveranskedjor 
har en hög andel svar där finanschefen inte  
anser att frågan är relevant för finans sektorn 
och telekom, medan fokus är mer tydligt 
för verkstad, bygg och olika konsumentnära 
branscher. Detsamma gäller frågorna om 
leveranssäkerhet kommer ha större betydelser 
än effektivitet (här kan man läsa kostnads-
effektivitet mellan raderna). Det är med andra 
ord förhållandevis enkelt att dra slutsatsen att 
leveranssäkerheten, kanske i vanlig ordning, 
blir en fråga mitt under en kris, men att  
normalläget inte nödvändigtvis behöver  
genomgå förändringar.

tillgången på exempelvis sällsynta jordarts-
metaller har rest frågor om produktion för  
extra viktiga varor borde förläggas närmare 
hemmamarknaden eller att helt enkelt starta 
upp viss produktion. Det skulle i sådana fall leda 
till en större regionalisering med flera kluster av 
produktionsenheter i exempelvis USA, Europa 
och Asien, i stället för utspritt globalt.

Finanschefer inte övertygade av 
stora förändringar

Vårens hot topics berör just synen på leveran-
skedjor och produktion ur ett något mer lång-
siktigt perspektiv än exakt vad som händer just 
nu. Vi kan till en början konstatera att andelen 
som förhåller sig neutral till frågeställningarna 
är i särklass störst. Frågor som har ställts är 
huruvida leveranskedjorna kommer bli mer 
inhemska, att produktionsprocesser utnyttjar 
så kallad nearshoring i större utsträckning och 
om huruvida leveranssäkerhet kommer vara 
viktigare än effektivitet framgent. Frågorna 
hänger intimt samman och ger också snarlika 
svar även om den sista frågan om effektivitet 
uppvisar en större andel som inte håller med 
jämfört med om man starkt inte håller med.
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