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Om undersökningen
The Deloitte/SEB CFO Survey genomfördes under september 
2019 och bygger på ett antal frågor som presenterats för och 
besvarats av utvalda deltagare via ett webbaserat formulär. 
De CFO:er (Chief Financial Officer, i rapporten även benämnda 
finanschefer), som deltagit i undersökningen representerar 
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 att de trender och slutsatser som 
framkommer i undersökningen är 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 sitt företags net-
toomsättning under 2018 enligt följande alternativ: Mindre än 
100 miljoner euro (benämns som mindre företag i rapporten), 
mellan 100 and 999 miljoner euro (benämns som medelstora 
företag i rapporten) samt över 1 miljard euro (benämns som de 
allra största företagen i rapporten). 

Deltagarna har även angett vilken 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. 

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.
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Vi är glada att kunna presentera resultaten 
från Deloitte/SEB CFO Survey hösten 2019 och 
hoppas att du finner analysen intressant och 
värdefull.

I våras beskrev vi finanschefernas inställning 
som att framtidstron hade förändrats och att 
optimismen minskat. I höstens undersökning 
ser vi ännu tydligare tecken på avmattning – 
men en balanserad sådan. Den största föränd-
ringen i inställning framgår hos de allra största 
företagen och den bransch som sticker ut som 
mest negativ är Verkstad. Det är uppenbart 
att den globalt drivna avmattningen påverkar 
dessa företag i första hand och det återstår att 
se i vilken takt och med vilken kraft företag i 
övriga storlekssegment och branscher kommer 
att påverkas. Synen på företagets affärsmöj-
ligheter för de kommande sex månaderna har 
fortsatt att utvecklas negativt men nedgången 
är balanserad där en bred majoritet fortfarande 
ser möjligheterna som mer fördelaktiga än 
vanligt eller på en normalnivå. På europeisk 
nivå ser vi, i likhet med i våras, en motsvarande 
och i genomsnitt kraftigare nedgång i flera 
länder. 

Trots en allmänt försiktig inställning till 
den närmaste framtiden är nästan samtliga 
finanschefer hoppfulla vad gäller möjligheten 
att växa eller åtminstone bibehålla företagets 
intäkter. Om detta visar sig stämma talar det 
för en mjuklandning av konjunkturen snara-
re än en nedgång i efterfrågan. Flera av de 
svenska storföretagen har nyligen överraskat 
positivt när de presenterade utvecklingen för 
det tredje kvartalet vilket bekräftar bilden av 
en balanserad avmattning.

Företagens defensiva prioriteringar blir allt 
tydligare i enlighet med vår förväntan givet de 
svaga globala konjunktursignalerna. Både att 
reducera kostnader och att vidta åtgärder för 
att förbättra kassaflödet har gått om orga-
nisk tillväxt som främsta prioriteringsområde 
framöver. I samma anda fortsätter företagen 
att dra ner på planerna att utöka personal-
styrkan och än mer när det gäller att göra 
kapitalinvesteringar. Dock är förändringarna 
inte lika dramatiska i Sverige som i EU där 
båda personalstyrkan och kapitalinvesteringar 
bedöms minska framöver.

Trots den avtagande optimismen och flertalet 
negativa händelser under det senaste halvåret 
som fortsatt handelskrig mellan USA och Kina 
samt osäkerhet kring Brexit så har svenska 
finanschefer en i sammanhanget gynnsam syn 

på extern osäkerhet. I höstens undersökning 
anser endast 1 av 4 att osäkerheten är högre än 
normalt medan det inom EU är hela 3 av 4 som 
ser en förhöjd osäkerhet. Den främsta risken 
för svenska  finanschefer är dock fortsatt 
avtagande ekonomisk tillväxt och följdriktigt 
fortsätter förra årets mest betydande risk, brist 
på kvalificerad personal, att minska i vikt.

Det har samlat inte skett några större föränd-
ringar i finanschefernas syn på företagstrans-
aktioner sedan vårens undersökning. Detta 
skiljer sig dock beroende på företagens storlek. 
För de relativt sett mindre företagen* i under-
sökningen har samtliga finanschefer svarat att 
de förväntar sig en ökad eller bibehållen nivå 
av företagstransaktioner. Förväntningarna av-
tar i takt med storleken och innebär en negativ 
nettobalans för de allra största företagen*.

I en av undersökningens hot topics bad vid 
finanscheferna att ge sin syn på i vilken mån 
deras företag blir påverkade av olika intressen-
ter att agera på klimatförändringar. Noterbart 
är att våra svenska finanschefer ligger i topp 
bland de europeiska finanscheferna i samtliga 
delfrågor vilket indikerar att de svenska före-
tagens klimatarbete hamnat märkbart högre 
på agendan jämfört med i andra europeiska 
länder. Påverkan upplevs som allra störst från 
bolagens kunder och anställda medan samhäl-
let i stort/media och kreditgivare inte verkar ha 
väsentlig påverkan på företagens agerande i 
klimatfrågor.

Sammanfattningsvis har svenska financhefer 
intagit en fortsatt mer försiktig inställning till 
framtiden, men ingen dramatisk nedgång är i 
sikte. Vi ser också betydande skillnader mellan 
olika företag och branscher. 

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.

Henrik Nilsson 
Partner
Audit & Assurance, Deloitte 
henilsson@deloitte.se 

Karl Steiner
Senior Strategist
Macro & FICC Research, SEB
karl.steiner@seb.se

Sammanfattning

46%
41%

13%

Inte så
fördelaktiga

Fördelaktiga

Medel

57%
31%

11%

46%
41%

13%

Not so
favourable

Favourable

Average

57%
31%

11%

Affärsmöjligheter

Defensiva prioriteringar
Reducera kostnader viktigare 
än organisk tillväxt

Största risk
Avtagande ekonomisk tillväxt

Strategiska möjligheter
Nettoökning av intäkter

69% 17%
Öka Oförän-

drad

14%
Minska

25% 54%
Öka Oförändrad

21%
Minska

69% 17%
Increase No

change 

14%
Decrease

25% 54%
Increase No change 

21%
Decrease

*Företagets vars nettoomsättning är mindre än 
100 miljoner euro benämns som mindre före-
tag i texten, nettoomsättning mellan 100 and 
999 miljoner euro benämns som medelstora 
företag i texten samt över 1 miljard euro be-
nämns som de allra största företagen i texten.

Nyckeltal
Markant avtagande planer på att utöka 
personalstyrkan samt öka kapitalutgifter

Extern osäkerhet högre än normalt
Sverige: 1 av 4 finanschefer
EU: 3 av 4 finanschefer

Hot topic
De svenska företagens klimatarbete är 
högre på agendan än i andra europeiska
länder

Våren 2019

Hösten 2019
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We are pleased to present the results of the 
Fall 2019 Deloitte/SEB CFO Survey, and we 
hope that you will find our accompanying 
analysis stimulating and valuable.

In last spring’s survey, we wrote that the 
Swedish chief financial officers confidence in 
the future had changed and that they were less 
optimistic.

In this fall’s survey, we are seeing even clearer 
signs of economic slowdown – but a balanced 
slowdown. The biggest change in attitude 
is evident among major companies, and the 
sector that stands out as the most negative is 
Manufacturing. Obviously the globally driven 
slowdown is mainly affecting companies in 
this sector, and it remains to be seen how 
quickly and forcefully companies in other 
size segments and economic sectors will 
be affected. CFOs’ view of their company’s 
business opportunities for the next six months 
continued to deteriorate, but this downturn 
is balanced − with a broad majority of CFOs 
still regarding their business opportunities as 
more favorable than usual or at a normal level. 
At the European level, just like last spring, we 
are seeing a similar – and on average deeper − 
sentiment decline in many countries. 

Despite various negative events during the 
past six months, such as the continued trade 
war between the United States and China 
and uncertainty about Brexit, Swedish CFOs 
have a favorable view of external uncertainty. 
In the Fall 2019 survey only one out of four 
regard uncertainty as higher than normal, 
while no fewer than three out of four CFOs in 
the EU perceive heightened uncertainty. For 
Swedish CFOs, however, the foremost risk to 
their company is the future trend of econom-
ic prospects/growth, followed by the risk of 
depressed margins and prices. 

Despite a generally cautious attitude about 
the near future, nearly all CFOs in our survey 
are hopeful about opportunities to grow or at 
least preserve their company’s revenues. If this 
proves correct, it suggests an economic soft 
landing rather than a downturn in demand. 
Several major Swedish companies have recent-
ly surprised on the upside when presenting 
their third quarter results, which confirms the 
picture of a balanced slowdown.  

Companies’ defensive priorities are becoming 
more and more evident, as we had our expect-
ed in light of global economic signals. Both 
reducing costs and taking steps to improve 
cash flow have moved past organic growth as 
the foremost priorities for the future. 

The companies continues to reduce the plans 
to increase staffing and even more in terms 
of doing capital investment. However, the 
changes in Sweden are not as dramatic as in 
the EU where both the workforce and capital 
investment are expected to decrease in the 
future.

Overall there have been no major changes in 
Swedish CFOs’ view of corporate transactions 
(such as mergers and acquisitions) since last 
spring’s survey, but this varies depending on 
the size of the companies. Among small com-
panies* in the survey, all CFOs responded that 
they expect an increased or unchanged level 
of corporate transactions. Such expectations 
diminish with size, and there is a negative net 
balance among major companies*.

In one of the survey’s “hot topics”, we asked 
the Swedish CFOs to state their views on the 
extent to which their company is being influ-
enced by various stakeholders to take action 
on climate change. It is worth noting that our 
Swedish CFOs are at the top in all sub-ques-
tions, indicating that the climate-related work 
of Swedish companies has ended up markedly 
higher on their agenda than in other Europe-
an countries. The Swedish CFOs perceive the 
very largest influence as coming from their 
company’s customers and employees, whereas 
society at large, the media and lenders do not 
appear to have a significant influence on com-
panies’ climate change-related actions.   

To summarize, Swedish CFOs have continued 
to show a more cautious attitude toward the 
future, but they foresee no dramatic downturn. 
We also see substantial differences between 
companies and sectors. 

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.

Henrik Nilsson 
Partner
Audit & Assurance, Deloitte 
henilsson@deloitte.se 

Karl Steiner
Senior Strategist
Macro & FICC Research, SEB
karl.steiner@seb.se

Executive summary 46%
41%

13%

Inte så
fördelaktiga

Fördelaktiga

Medel

57%
31%

11%

46%
41%

13%

Not so
favourable

Favourable

Average

57%
31%

11%

Business conditions

Defensive priorities 
Reduce cost more important than organic 
growth

Greatest risk
Economic and growth outlook

Strategic opportunities
Net increase revenues

Hot topic
Swedish companies’ climate work are higher 
on the agenda compared to other European 
countries

69% 17%
Öka Oförän-

drad

14%
Minska

25% 54%
Öka Oförändrad

21%
Minska

69% 17%
Increase No

change 

14%
Decrease

25% 54%
Increase No change 

21%
Decrease

*A company with net sales of less than SEK 
100 million is referred to in the text as a small 
company, one with SEK 100-999 million in net 
sales is referred to as medium-sized, and one 
with more than SEK 1 billion is referred to as a 
major company.

External uncertainty higher than normal
Sweden: 1 of 4 CFOs
EU: 3 of 4 CFOs

Spring 2019

Fall 2019
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What are the overall views of Sweden’s 
versus Europe’s leading CFOs?

Sweden EU Countries*

Only 1 of 4 of the Swedish CFOs view external uncertainty to be at a 
high level. The majority (61%) view the uncertainty to be at a normal 
level.

3 of 4 of the CFOs in the EU area view external uncertainty to be at a 
high level. Only 24% view the uncertainty to be at a normal level.

A solid majority of the Swedish CFOs  (69 %) expect their revenues 
to increase the coming 12 months

The CFOs in the EU area are less optimistic, 46% expect their 
revenues to increase. It is the lowest level since the European survey 
started.

Defensive priorities continue to increase. Both reducing payments 
and taking measures to improve cash flow have gone by organic 
growth as the foremost priority area for the future.

The strategies companies are prioritizing to deal with challenging 
economic conditions are becoming more defensive, with cost cutting 
the top priority for CFOs in a majority of countries.

Economic outlook/growth is the main concern for Swedish CFOs. Weakening demand is the main concern for CFOs across Europe.

The pressure to act on climate change is the greatest from the com-
panies ’customers and employees, while the society at large / media 
and banks/lenders do not appear to have a significant impact on the 
companies’ actions on climate change.

Clients and customers are the stakeholders named most often as a 
significant source of pressure to act on climate change but employ-
ees also make it into the top three.

*EU countries: Austria, Belgium, Denmark, Germany, Greece, Ireland, Italy, 
Netherlands, Poland, Portugal, Luxembourg, Sweden, United Kingdom
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45%
32%20%

30%

10%

27% 28% 25%
27%

52%

64%
70% 72%

Hösten 2013 Hösten  2019

Världsekonomin mjuklandar med Fedstöd och 
handelsljusning
Sverige rör sig bort från minusräntan trots 
tillväxtsvacka och högre arbetslöshet  
• Lägre globala BNP-utsikter 

för 2019 och 2020, men re-
cessionsriskerna har minskat 
och 2021 växlar global BNP 
åter upp. 

• Svensk ekonomi saktar in 
tydligt och arbetslösheten 
stiger under hela 2020. 

• Riksbanken lämnar minusrän-
tan i december och kronans 
långa försvagningstrend 
bryts.

Trendbrott – nedgången i optimism fortsätter 
men mer balanserad än vid trendbrottet i våras

Globalt
Penningpolitiken fortsätter att bära stimulans-
bördan trots ökade avigsidor

Framsteg i handelspolitiken, Brexit, tecken på 
stabilisering i industrikonjunkturen i framför allt 
Asien och Feds tre sänkningar har skapat större 
tillförsikt i världsekonomin. SEB:s ekonomer har 
ändå sänkt prognosen för global BNP med ett 
par tiondelar för 2019 och 2020 på grund av i 
närtid svagare utveckling i EM-länder och USA 
efter höstens indikatorfall. Något lägre tillväxt 
speglas också väl i den europeiska CFO-un-
dersökningen där optimismen fortsätter att 
minska. Tillväxten i världsekonomin beräknas 
avta från drygt 3,5 procent i fjol till cirka 3 
procent i år och nästa år. Men recessionsris-
kerna har minskat och 2021 väntas BNP åter 
växla upp. EM-ekonomierna visar tidiga tecken 
på stabilisering och vändning, och förbättrade 
exportmöjligheter väntas bidra till att långsamt 
ta euroområdets ekonomier upp ur innevarande 
svacka. Att global inflation konvergerar på låg 
nivå, trots strama arbetsmarknader, ger central-
banker utrymme att fortsätta stötta tillväxten. 
Fed levererar en sista försäkringssänkning i 
början av nästa år, med beredskap för att göra 
mer, och ECB stimulerar via obligationsköp 
och minusränta. Klassiska obalansrisker som 
höga hushållsskulder och investeringsexcesser 
i företagen lyser också med sin frånvaro. Prog-
nosen landar därmed i ett försiktigt optimistiskt 
mjuklandningsscenario, även om detta historiskt 
varit ovanligt. 

Nivån på arbetslösheten i OECD-området är den 
lägsta på 40 år vilket gör en större tillväxtacce-
leration osannolik. Kvarstående osäkerhet kring 
handelsförhandlingar och Brexit lägger också 
ett tak på tillväxtutsikterna. Kombinationen av 

låg inflation och arbetslöshet försvårar därtill 
möjligheten att hitta en balans i den ekono-
miska politiken. Finanspolitiken förblir troligen 
passiv, även om till exempel klimatfrågan ger 
nya argument för offentliga ingripanden. Poli-
tiska låsningar och regelverk, samt en generell 
tvekan att lägga om budgetpolitiken sent i 
konjunkturcykeln, är några skäl. Istället ligger 
stimulansbördan, trots ökade avigsidor, kvar på 
en överbelastad penningpolitik. 

Berg-och-dalbana för räntor, svagare dollar i 
bättre riskklimat

Obligationsräntorna har rekylerat upp i spåren 
av minskade recessionsrisker. Att centralbanker-
na inte är helt klara med stimulanserna gör att 
internationella långräntor kan falla tillbaka igen 
fram till mitten av nästa år. Därefter fortsätter 
rörelsen uppåt. Strukturella nedåtkrafter från 
låga inflationsriskpremier och låga realräntor 
fortsätter dock att verka. Ytterligare sänkning 
från Fed bidrar till att EUR/USD gradvis stiger 
till 1,20 vid utgången av 2021. USD får också 
mindre draghjälp av sina defensiva kvalitéer 
i takt med att global tillväxt återhämtar sig. 
Högre USA-ränta jämfört med omvärlden 
bromsar dock dollarförsvagningen. Börsen får 
stöd av historiskt låga räntor och kombinerade 
utdelningar/aktieköp. Dämpade förväntade 
vinstökningar och värdering nära historiska 
toppar begränsar dock potentialen och skapar 
risk för volatilitet. 

Sverige
Bort från minusräntan trots tillväxtsvacka och 
högre arbetslöshet 

Sentimentsindikatorer, inklusive Deloitte/SEB 
CFO Survey, har fallit de senaste månaderna 
och det är tydligt att svensk ekonomi saktar 
in. Det närmaste årets måttliga tillväxt gör att 
vi tror på en stigande arbetslöshet under hela 
2020 och att resursutnyttjandet faller under det 
historiska genomsnittet. Starkare internationell 
konjunktur och en gradvis återhämtning för 
bostadsbyggandet gör därefter att tillväxten 
återhämtar sig under senare delen av 2020, vil-
ket leder till att arbetslösheten stabiliseras 2021. 
Starka statsfinanser begränsar nedåtriskerna. 
Att utbudsrestriktionerna är mer avlägsna än i 
andra länder skapar potential på uppsidan på 
lite längre sikt. 
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Hösten
2016 Hösten

2019

10%
15%

34%

45%

33%
31%

7%

Kapitalinvesteringar 
(nettobalans)

Industrin stod länge emot svagare omvärlds-
konjunktur, inte minst Tyskland, men de senaste 
månaderna har PMI-indikatorn fallit rejält och 
i Deloitte/SEB CFO survey index för hösten 
fortsätter fallet som inleddes i våras. Kom-
mande kvartal väntar vi därmed att industri-
produktion och varuexport försvagas och till 
och med falla. Detta stöds av CFO-undersök-
ningens resultat där Verkstad sticker ut som 
enda bransch med en negativ syn på framtida 
affärsmöjligheter och intäkter. Tendenser till 
återhämtning i internationell industrikonjunktur 
talar dock för att nedgången blir kortvarig. Svag 
industrikonjunktur visar sig också i en nedgång 
av maskininvesteringar efter några starka år. 
Höstens CFO-undersökning visar också att det 
bland finanscheferna i verkstadssektorn är fler 
som avser minska kapitalinvesteringar än som 
tänker öka.

För byggsektorn syns dock tidiga tecken på 
utplaning. Antalet påbörjade bostäder väntas 
stiga försiktigt i slutet av nästa år och leda till 
svagt stigande bostads-investeringar 2021. Det 
kan vara en av förklaringarna till att byggsek-
torn i undersökningen framkommer som en 
av de mest optimistiska branscherna. Offent-
liga investeringar fortsätter att växa, om än i 
långsammare takt, vilket begränsar nedgången 
i totala investeringar i år och nästa år. 2021 ökar 
investeringarna åter något. 

Hushållens konsumtion inledde en svagt fal-
lande trend i mitten av förra året. Det förklaras 
delvis av ändrade skatteregler för bilinköp men 
även annan konsumtion har varit svag. Perioder 
med fallande konsumtion är dock ovanliga med 
undantag för recessioner och branta sysselsätt-
ningsfall. Under andra kvartalet vände konsum-
tionen upp och den positiva trenden ser ut att 
ha förstärkts under hösten. De senaste årens 
starka expansion i offentlig verksamhet ser ut 
att ha avtagit, vilket sannolikt speglar en mer 
pressad finansiell situation i kommunsektorn. 

Dramatiskt högre arbetslöshet under tredje 
kvartalet visade sig bero på fel i statistiken. Det 
är ändå tydligt att arbetsmarknaden kylts av. 
Indikatorer, inklusive frågan i vår undersökning 
kring planerna för antalet anställda, tyder på 
att sysselsättningen är nära att stagnera. Givet 
snabb befolkningstillväxt uppskattar vi därmed 
att arbetslösheten gradvis kommer fortsätta Hösten

2016

Hösten
2019

2%

19%
22%

46%

33%

15%

4%

Antalet anställda 
(nettobalans)

stiga under 2020. Sval arbetsmarknad påverkar 
lönebildningen. Tecken på något stökigare 
avtalsmiljö, lite högre fackliga utgångskrav och 
något högre löneökningar i omvärlden gör dock 
att vi fortfarande tror att avtalen hamnar lite 
högre än i förra avtalsrörelsen 2017. 

Dämpade löneökningar och låga internationella 
priser bidrar till att inflationen hamnar under 
målet, trots svag krona. Riksbanken sände i 
oktober en tydlig signal om att man avser höja 
räntan i december. Att direktionen håller fast 
vid sin plan trots svagare konjunktur och både 
faktiskt inflation och inflations-förväntningar 
under målet, tyder på en ändrad reaktions-
funktion bort från senare års inflationsfokus. 
Nackdelar med lång period av negativa räntor, 
minskat intresse för att få upp inflationen via 
växelkursen och starkare bostadsmarknad är tre 
tänkbara förklaringar. Vår prognos är att räntan 
höjs till noll i december och därefter ligger kvar 
under lång tid. 

Minusräntan har bidragit till svagare krona de 
senaste åren bland annat genom att dämpa 
naturliga kapitalinflöden. Kronan verkar också 
ha reagerat negativt på ökad global oro. Då vi 
räknar med att oron för en djupare global av-
mattning succesivt klingar av framöver och att 
Riksbanken lämnar minusräntan i december bör 
svenska kronan långa försvagningstrend brytas. 
Kronans långsiktiga jämviktskurs har dock också 
försvagats och ligger nu inte särskilt långt under 
10 mot euron. Vår prognos är därför en långsam 
kronförstärkning där EUR/SEK handlas runt 
10.20 i slutet av 2020.  
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45%

32%

30%

10%

27% 28%
25%

27%

52%

64%

70%
72%

Affärsmöjligheter och finansiella utsikter 

Finanscheferna anser att affärsmöjligheterna för de kommande sex månaderna har 
försämrats sedan i våras. Nettobalansen mellan de som ser möjligheterna som mer 
fördelaktiga och de som ser dem som mindre fördelaktiga än vanligt faller till 32 procent 
från vårens 45 procent. Det är därmed fortfarande betydande fler som är optimistiska än 
pessimistiska men vi noterar en tydlig trend där många går från att se möjligheterna som 
fördelaktiga till att bedöma dem på en normalnivå. Därmed bedömer vi att försämringen 
av optimismen än så länge är balanserad snarare än alarmerande.

Avseende de finansiella utsikterna har finanschefernas optimism avtagit något under hösten, i 
likhet med vad vi förutspådde i vårens undersökning. Lite oroande är att nettobalansen för de 
finansiella utsikterna för första gången sedan frågan inkluderades i undersökningen 2013 är ne-
gativ, det vill säga färre finanschefer är optimistiska än pessimistiska. Dock är det fortfarande en 
majoritet (59 procent) som anser att utsikterna är oförändrade. Finanscheferna inom branschen 
Verkstad är en starkt bidragande faktor till nedgången i resultatet för båda dessa frågor och för 
flertalet andra frågor i undersökningen. Detta är naturligt med branschens stora exponering mot 
omvärlden där konjunkturinbromsningen än så länge varit mer påtaglig. Vi bedömer att nettoba-
lansen för de finansiella utsikterna fortsatt kommer att vara negativ under första halvåret 2020. 

• Optimismen sjunker för andra 
undersökningen i rad

• För första gången på tre år ser 
en minoritet av finanscheferna 
affärsmöjligheterna framöver 
som fördelaktiga 

• Försämrade finansiella utsikter 
jämfört med de senaste måna-
derna 

Affärsmöjligheter 
(nettobalans) 

Affärsmöjligheter uppdelad efter storlek på företagen

Våren
2014

Hösten
2019

Nettobalans hösten 2019

Nettobalans våren 2019

Nettobalans hösten 2018

Nettobalans våren 2018

Mindre företag Medelstora företag Allra största företagen

68%

81%

13%

65%
70%

38% 39%

64%

50%
57%

73%

58%
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Mycket
fördelaktiga

Fördelaktiga Medel Inte
så fördelaktiga

Mycket
ofördelaktiga

7%

39% 41%

9%
4%

1%

13%

59%

27%

2%

17%

58%

22%

3%

9%

48%

31%

10%

Affärsmöjligheter under de  
närmaste sex månaderna

• Synen på affärsmöjligheterna framöver mins-
kar till en nettobalans om 32 procent jämfört 
med vårens 45 procent.

• För första gången på tre år ser en minoritet 
(46 procent) av finanscheferna affärsmöjlig-
heterna som fördelaktiga.

• Branschen Verkstad fortsätter att vara mest 
pessimistisk medan Bygg är mest optimis-
tisk.

• Det är framför allt de allra största företagen 
som är mindre optimistiska med en netto-
balans på 13 procent, jämfört med 39 och 57 
för ”medelstora” och ”mindre” företag (dock 
tillhör alla företag i undersökningen Sveriges 
största).

Affärsmöjligheter de fyra senaste 
undersökningarna

Total i EU

Totalt Sverige

Allra största företagen Sverige

Medelstora företag Sverige

Mindre företag Sverige

14% 71%

15% 46%

31% 46%

16% 60%

18% 64%

14% 50%

23% 66%

25% 50%

17% 66%

19% 71%

14%

39%

23%

18%

36%

Netto-
balans

-24%

-7%

-23%

0%

0%

Finansiella utsikter per storlek på
företagen och geografi

Finansiella utsikter jämfört med de 
senaste månaderna

• Finanschefernas syn på de finansiella utsik-
terna har avtagit sedan vårens undersök-
ning. 

• Vi har noterat en negativ nettobalans (minus 
7 procent) för första gången sedan frågan 
inkluderades i undersökningen (2013) drivet 
av bland annat branschen Verkstad.

• De allra största företagen är de minst 
optimistiska, vilket bedöms bero på att de i 
en större uträckning är exponerade mot den 
internationella marknaden där konjunkturin-
bromsningen varit mer påtaglig. 

Hösten 2019 

Våren 2019

Hösten 2018

Våren 2018

Mer optimistisk

I huvudsak oförändrad

Mindre optimistisk
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Prioriteringar och utmaningar

• Oron för konjunkturavmatt-
ningen tilltar och är tydligt 
den största risken framöver

• Omställning till en mer defen-
siv agenda

• Reducera kostnader är högsta 
prioritet

Den ekonomiska tillväxten är för andra undersökningen i rad den mest 
betydande risken för företagen. Det är en uppfattning som delas inom 
nästan alla branscher och även andra tillväxtrelaterade risker som geo-
politik och avtagande inhemsk efterfrågan ökar i vikt. Den mest betydan-
de risken i båda undersökningarna 2018, brist på kvalificerad personal, 
fortsätter å andra sidan att minska i vikt och återfinns bara som betydan-
de inom branschen Tjänster till företag. Utvecklingen är logisk givet att 
makroekonomisk data har vikit och allt tydligare visar på en avmattning i 
konjunkturen.

Reducera kostnader har seglat upp som företagens främsta prioriteringsområde. 
Vi ser allmänt en mer defensiv agenda jämfört med i vårens undersökning då både 
reducera kostnader och åtgärder för att förbättra kassaflödet har gått om organisk 
tillväxt som främsta prioriteringsområde. Företagens prioriteringar stämmer väl 
överens med en agenda för att hantera en avmattning i konjunkturen. Verkstad och 
de allra största företagen i undersökningen går i bräschen för de defensiva priorite-
ringarna men även branscherna Konsumentprodukter och Finansiella tjänster foku-
serar på att reducera sina kostnader. I det första fallet beror det, som vi tidigare har 
berört, troligen på dessa företags stora exponering mot den internationella mark-
naden men för branschen Konsumentprodukter är det sannolikt en kombination av 
oro för kommande vikande inhemsk efterfrågan och en press på marginalerna (inte 
minst från ökade inköpspriser på grund av en svag krona).

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

• Reducera kostnaderna är företagens främsta 
prioriteringsområde.

• Åtgärder för att förbättra kassaflödet har 
högsta prioritet för de lite mindre företagen 
och reducera kostnader för de medelstora 
och de allra största företagen.

• Verkstad, Konsumentprodukter och Finan-
siella tjänster är de branscher med högst an-
del finanschefer som prioriterar att reducera 
kostnader. 

4.
Introducera nya
produkter eller tjänster

5.
Expansion 

by acquisition

3.
Åtgärder för att

förbättra kassaflödet

2.
Reducera
kostnader

8.
Expandera på
nya geografiska områden

1.
Organisk
tillväxt

51%

2.
Reducera
kostnader

2.
Åtgärder för att
förbättra kassaflödet

51%

46%

31%

4.
Introducera nya
produkter eller tjänster

4.
Introducera nya
produkter eller tjänster

31%

32%

57%

1.
Organisk
tillväxt57%

61%

35%

3.
Åtgärder för att
förbättra kassaflödet

3.
Organisk tillväxt

35%

39%

29%

5.
Expansion 
by acquisition

5.
Expansion

genom förvärv

29%

30%

26%

7.
Increase in capital

expenditure (CAPEX) 17%

7.
Increase in capital
expenditure (CAPEX)

7.
Ökning av kapitalutgifter

(CAPEX)

17%

12%

9.
Increase in operating
expenditure (OPEX) 3%

9.
Increase in operating
expenditure (OPEX) 9.

Ökning av rörelsekostnader
(OPEX)

3%
3%

14%

8.
Expandera på
nya geografiska områden

8.
Expandera på nya 
geografiska områden

14%

12%

6.
Operativa

investeringar
i kapacitet

26%

26%

6.
Operativa
investeringar
i kapacitet

6.
Operativa investeringar
i kapacitet

1.
Reducera
kostnader
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Shortage of
skilled professionals

Economic outlook/
growth

Pressure on margins
and prices

Geopolitical
risks

Currency
fluctuations

Regulatory
changes

Reduction of
domestic demand

Increasing cost
of personnel

Foreign
competition

Reduction of
foreign demand

Shortage
of capital

Monetary policy/
interest rates

Risks in the
financial system

Cyber
risk

Other

                                                    44%

                                 29%

                               28%

                          24%

                  18%

              15%

           13%

           13%

         11%

        10%

     8%

 5%

 5%

4%

4%

Ekonomiska utsikter/tillväxt

Pressade marginaler och priser

Vikande inhemsk efterfrågan

Brist på kvalificerad personal

Geopolitiska risker

Minskning av utländsk efterfrågan

Valutafluktuationer

Lagstiftningsändringar

Penningpolitik/räntor

Brist på kapital

Cyberrisk

Risker i det finansiella systemet

Ökande kostnader för personal

Ökad konkurrens från utlandet

Annat

53%

35%

34%

31%

30%

15%

12%

12%

9%

8%

7%

5%

5%

4%

1%

11%

-5%

6%

0%

8%

-1%

-1%

5%

-7%

3%

-7%

3%

2%

-2%

-2%

Storlek på företagen Främsta riskfaktorer

Mindre företag Ekonomiska utsikter/tillväxt och vikande inhemsk 
efterfrågan

Medelstora företag Ekonomiska utsikter/tillväxt

Allra största företagen Ekonomiska utsikter/tillväxt

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

• Ekonomisk tillväxt, det vill säga oron för en 
fortsatt konjunkturavmattning, stärker sin 
position som den mest betydande risken för 
företagen de närmaste 12 månaderna.

• Pressade marginaler ligger kvar på andra 
plats medan brist på kvalificerad personal 
sjunker i betydelse för andra undersökningen 
i rad och återfinns nu först på fjärde plats.

• De faktorer som ökade mest i vikt är ekono-
misk tillväxt följt av geopolitiska risker och 
avmattning i inhemsk efterfrågan.

• De faktorer som tappade mest i vikt är 
cyberrisker, penningpolitik/räntor och, något 
förvånande, press på marginaler och priser.

• Den ekonomiska tillväxten är den risk som 
har rankats högst för alla tre storlekar på 
företag.

• För de medelstora företagen delas för-
staplatsen av oro för avmattning i inhemsk 
efterfrågan vilket är logiskt då dessa företag 
i större utsträckning är exponerade mot den 
inhemska konjunkturen.    

• Fem av de sex branscher som vi särredovisar 
har också ekonomisk tillväxt som den främ-
sta risken men Tjänster till företag avviker 
från de andra genom att ha pressade priser 
och marginaler som den främsta risken tätt 
följd av brist på kvalificerad personal.

Riskfaktorer under kommande 12 månader 
(jämfört med våren 2019)
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Högre än normalt Normalt Lägre än normalt

1%

75%

24%

10%

80%

10%
7%

87%

6%

Högre än 
normalt

Normalt

10%
Lägre än 
normalt

10%80%
26% 40% 22% 13%

22% 41% 25% 12%

15% 40% 34% 11%

Våren 2018

Våren 2019

Hösten 2018

Hösten 2017

Hösten 2019

Våren 2019 

Hösten 2018

Sannolikhet för obestånd eller 
bristande betalningsförmåga 
hos motparter  

Finansiering och risk

Finanscheferna anser precis som i våras att nivån av osäkerhet i omvärlden 
har ökat men förändringen är liten och en majoritet ser fortfarande osäker-
heten som normal. Förändringen är i linje med deras syn på något sämre 
affärsmöjligheter och i samma något mer pessimistiska anda anser de även 
att sannolikheten för obestånd hos motparter har ökat något. Än så länge är 
det dock inget alarmerade då en mycket bred majoritet (87 procent) fortfa-
rande anser att sannolikheten är på en normal nivå.

• Osäkerheten i omvärlden ökar 
för andra undersökningen i rad

• Den höga utlåningsviljan backar 
marginellt 

• Sannolikheten för obestånd på 
en låg men stigande nivå

Våren
2019

Våren
2017

Våren
2018

Hösten
2017

10%

26%

13%

Hösten
2018

-4%

Hösten
2019

11%

7%

Extern osäkerhet 
(Nettobalans)

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

• Den externa osäkerheten anses ha ökat för 
andra undersökningen i rad. Ökningen är 
dock marginell där nettobalansen går från 10 
procent till 11 procent.

• Fortfarande anser en majoritet (61 procent) 
av finanscheferna att osäkerheten är på en 
normal nivå.

• Bland branscherna sticker Verkstad ut med 
en syn som tyder på hög osäkerhet (nettoba-
lans 27 procent) och Bygg som ser osäkerhe-
ten som tämligen låg (-33 procent).

• Det är främst de relativt sett mindre och de 
allra största företagen som ser en osäkerhet 
utöver det vanliga vilket är intressant då 
endast de allra största företagen sticker ut 
negativt i de flesta andra frågor. 

• Jämfört med övriga EU ser svenska fi-
nanschefer fortfarande en betydligt lägre 
osäkerhet. Nettobalansen (11 procent) är den 
tredje lägsta av alla 19 länder i den europeis-
ka undersökningen där endast våra nordiska 
grannländer Danmark och Norge har en lägre 
syn på osäkerheten just nu. 

Sannolikhet för obestånd eller 
bristande betalningsförmåga hos 
motparter

• Sannolikheten för bristande betalningsför-
måga hos motparter ökar för andra under-
sökningen i rad.

Extern osäkerhet nettobalans

EU 70%

Sverige  11% 

– Allra största företagen Sverige 13% 

– Medelstora företag Sverige 9%

– Mindre företag Sverige 14%

Högre nettobalans indikerar ökad osäkerhet
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Fördelaktig Medel Mindre fördelaktig

68%

27%

5%

70%

27%

4%

67%

29%

4%

Hösten 2019

Våren 2019 

Hösten 2018

Utlåningsvilja

• Dock ser en betydande och ökande majoritet 
(87 procent mot tidigare 80 procent) sanno-
likheten som normal.

• De medelstora företagen ser sannolikheten 
för obestånd hos motparter som störst. 

Utlåningsvilja

• Finanscheferna ser en marginellt lägre utlå-
ningsvilja från finansiella institut (62 från 66 
procent).

• Fortfarande väldigt få (4 procent) möter en 
ofördelaktig utlåningsvilja och en bred majo-
ritet (67 procent) upplever en mer fördelak-
tig vilja än vanligt.

• Liksom i tidigare undersökningar möter de 
allra största företagen den högsta utlånings-
viljan från finansiella institut. 

Är detta en bra tid att öka risken i 
din balansräkning?

• Efter att ha minskat i två undersökningar 
växer finanschefernas tro på att nu är en bra 
tid för att ta på sig större risk i balansräk-
ningen. 

• Sett till företagens storlek skiljer det sig inte 
särskilt mycket. Ungefär en av tre finansche-
fer har svarat att det är en bra tid att ta på 
sig större risk. Vi ser dock främst en ökning 
från finanscheferna i de allra största före-
tagen medan de medelstora gått åt andra 
hållet med en fallande andel som svarat ja.

• Svaren placerar Sverige i topp fem av de 19 
länderna i den bredare europeiska undersök-
ningen vad gäller benägenhet att öka risken i 
balansräkningen. Sverige är dessutom ett av 
sex länder där riskviljan ökar och dessutom 
står för den näst största ökningen bland 
dessa sex. 

EU

Netto-
balans

-44%
Netto-
balans

-69%

72%
Nej

28%
Ja

85%
Nej

15%
Ja

SE

Bra tid att öka risken i din balansräkning?
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Strategiska möjligheter

• Investeringar i Sverige priorite-
ras 

• Optimism avseende intäkter 
men antalet anställda bedöms 
minska framöver

• Företagstransaktioner på fort-
satt hög nivå

Finanschefernas svar indikerar allmänt en fortsatt defensiv strategi, men där 
fokus har gått tillbaka något från amortering av skulder till investeringar i 
Sverige och utomlands.  Finanschefernas förväntningar på företagstrans-
aktioner ligger i linje med föregående undersökningars höga nivå, där små 
företag har störst förväntningar. Avseende finansiella nyckeltal så avtar 
generellt finanschefernas förväntningar på dessa även om förväntningarna 
på intäkternas utveckling fortfarande är höga. Vi ser en fortsatt nedåtgåen-
de trend avseende antalet anställda och för kapitalutgifter intensifieras den 
nedåtgående trenden. Det här stämmer väl överens med att företagen har 
uppgett att den prioriterade strategin i rådande marknadsläge är att reduce-
ra kostnader men till skillnad från i EU, där antal anställda och kapitalutgifter 
bedöms minska, så är nettobalansen fortfarande något positiv i Sverige. 

Användning av överlikviditet

• Vi ser ett trendbrott i den tidigare ökade 
andelen finanschefer som svarat amortering 
av skulder, men alternativet ligger kvar på 
en fortsatt hög nivå jämfört med de senaste 
årens undersökningar. 

• Utdelningar till aktieägare/återköp av aktier 
ligger på en rekordlåg nivå (6 procent), då 
finanschefernas fokus nästan uteslutande 
ligger på investeringar i verksamheten och 
minskning av skulderna. 

• I branscherna Verkstad, Bygg och Kon-
sumentprodukter har en majoritet av 
finanscheferna svarat amortering av skulder 
respektive investeringar i Sverige. Vi bedö-
mer att detta är kopplat till den osäkerhet 
som råder inom verkstadssektorn samt den 
digitala omställning som pågår inte minst för 
företag i branschen konsumentprodukter.    

Företagsförvärv- och försäljningar 

• Inga större förändringar har skett i finansche-
fernas syn på företagstransaktioner sedan 
vårens undersökning på total nivå. Vi noterar 
dock att detta skiljer sig åt beroende på före-
tagens storlek. 

• För de i sammanhanget lite mindre företa-
gen har samtliga finanschefer svarat att de 
förväntar sig ökad eller bibehållen nivå av 
företagstransaktioner. Förväntningarna avtar 
för medelstora företag och har en negativ 
nettobalans för de allra största företagen.

Amortera
skulder

Investeringar
i Sverige

28%
Utdelning till
aktieägare eller
återköp av aktier

6%42%
Investeringar
utomlands

24%
40% 34% 16% 10%

26% 40% 22% 13%

22% 41% 25% 12%

Hösten 2018

Hösten 2019

Våren 2019

Våren 2018

21%

4% 2%

19%

54%

38%

1% 1%
7%

53%

19%

4%
0%

14%

62%

Öka
väsentligt

Öka
något

Ingen
förändring

Minska
något

Minska
väsentligt

Hösten 2019

Våren 2019

Hösten 2018

Företagsförvärv och försäljningar
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Intäkter

Rörelsemarginal

Kapitalutgifter

Anställda

Nettobalans nyckeltal per storlek på företagen 
och geografi hösten 2019
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55%

16 %

66%

29%

Totalt EU

Totalt Sverige

Allra största företagen

Medelstora företag

Mindre företag

27%

26%

-15%

32%

-14%
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Medelstora företag

Mindre företag
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Mindre företag
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Nyckeltal

Intäkter

• Det råder fortsatt optimism avseende intäkter 
där 69 procent av finanscheferna bedömer 
att intäkterna kommer att öka och 17 procent 
att de kommer att vara på samma nivå det 
kommande året. I EU bedömer endast 46 
procent av de tillfrågade finanscheferna att 
intäkterna kommer att öka och nyckeltalet 
har en nettobalans på 16. Sverige klarade sig 
relativt övriga EU-länder bra under finanskri-
sen, varför vi inte är förvånade att svenska 
finanschefer är mer optimistiska i ett läge 
med avmattning.  

Rörelsemarginal

• Avseende rörelsemarginalen bedömer 44 
procent av finanscheferna att den kommer att 
öka och 39 procent att den kommer att ligga 
på samma nivå. Att förväntningarna ligger 
något lägre avseende rörelsemarginalen är 
i linje med finanschefernas val att reducera 
kostnaderna som främsta prioriteringsområ-
de, se sidan 10. Mindre företag har en negativ 
nettobalans vilket vi bedömer beror på att 
de i regel är mer känsliga för en avmattning 
i konjunkturen jämfört med större och mer 
etablerade företag.  

• Även när det gäller rörelsemarginalen gör de 
svenska finanscheferna en mer optimistisk 
bedömning än finanscheferna i EU. Av de till-
frågade i EU bedömer en lägre procentandel 
(26 procent) att rörelsemarginalen kommer 
att öka och nettobalansen är dessutom nega-
tiv. 

Kapitalutgifter

• För kapitalutgifter intensifieras den nedåtgå-
ende trenden då nettobalansen faller med 
hela 24 procentenheter till en svagt positiv 
nettobalans på 7 procent. (Se sid 7 för graf 
med jämförelse över tid). 

• Svenska finanschefer är dock något alltjämt 
mer investeringsbenägna jämfört med EU 
snittet som uppvisar en negativ nettobalans 
på minus 11 procent efter  ett tapp på 18 pro-
centenheter jämfört med i våras. 

• De relativt sett lite mindre företagen har 
betydligt högre förväntningar på kommande 
kapitalutgifter jämfört med medelstora och de 
allra största företagen, samtidigt som vi ser 
att förväntningar på ökning av rörelsemargi-
nalen är lägre. Svaren är i linje med att små 
företag har investering i Sverige och utom-
lands som främsta alternativ vid överlikviditet 
istället för att reducera kostnader, se sidan 14. 

• För de allra största företagen har samtliga 
nyckeltals nettobalanser minskat sedan 
föregående undersökning. Nettobalansen för 
kapitalutgifter är negativ och nettobalansen 
för anställda ligger på noll. Internationella 
handelskonflikter och oklarheten kring Brexit 
tynger den globala ekonomin, vilket hårdast 
drabbar de allra största svenska företagen 
som ofta är starkt beroende av export.

Anställda

• Den vikande trend avseende företagens 
framtida planer på personalstyrkans storlek 
som etablerades i föregående undersökning 
har fortsatt och nettobalansen för antalet an-
ställda uppgår till endast 4 procent i höstens 
undersökning, viket kan jämföras med hela 33 
procent förra hösten. (Se sid 7 för graf med 
jämförelse över tid). 

• I EU är har nettobalansen gått från att ha 
varit neutral till att bli negativ (minus 9) vilket 
betyder innebär att arbetsstyrkan bedöms 
minska framöver. Följer Sverige den etablera-
de trenden och utvecklingen i EU så kommer 
även arbetsutbudet minska till våren då en 
negativ nettobalans i så fall är följden. 

• Branscherna Verkstad och Konsumentpro-
dukter har fortsatt inga positiva nettobalan-
ser avseende antalet anställda i likhet med 
föregående undersökning. Detta ligger i linje 
med tidigare analys avseende den osäkerhet 
som råder inom verkstadssektorn och den 
digitala omställning som många företag inom 
branschen konsumentprodukter gör.

• Mindre företag har en negativ nettobalans 
vilket betyder att den totala personalstyrkan 
för dessa företag förväntas minska framöver. 
Vi bedömer likt för rörelsemarginalen att det 
beror på att de mindre företagen är mer käns-
liga för en avmattning i konjunkturen jämfört 
med större och mer etablerade företag.  
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Under de senaste åren har hållbarhet blivit en allt viktigare fråga för svenska företag. 
Miljö-, samhälls- och styrningsfrågor ligger högt på företagens agenda och klimat- 
förändring är en av de viktigaste punkterna. 

Allmänhetens medvetenhet och oro över klimatförändringarna har ökat i många länder 
de senaste åren. Under det gångna året har den offentliga protesten ökat, i synnerhet 
av ungdomar, och som svar intensifierar regeringar och tillsynsmyndigheter sina an-
strängningar. Mer än 60 länder och 100 städer runt om i världen har antagit målet om 
noll koldioxidutsläpp till år 2050. Sverige och Norge var tidiga med att förankra målen 
i sin nationella lagstiftning och nyligen har även Storbritannien och Frankrike anslutit.  
Centralbankerna integrerar allt fler klimatrelaterade risker i övervakningen av den finan-
siella stabiliteten och mikrotillsynen. Även investerare gör klimatfrågor centrala för sina 
investeringsbeslut. 

Hot topic
Klimatförändring

Med bakgrund i denna trend syftar höstens 
hot topic-fråga till att belysa i vilken utsträck-
ning företagen känner påverkan att agera på 
klimatförändringarna och vilka åtgärder som 
företagen vidtar. 

Svenska finanschefer ligger i topp på samtliga 
delfrågor i undersökningen, vilket indikerar att 
de svenska företagens klimatarbete hamnat 
märkbart högre på agendan jämfört med andra 
europeiska länder. 

Resultaten visar att påverkan upplevs som 
störst från bolagens kunder och anställda, där 
83 respektive 77 procent av finanscheferna 
känner påverkan i måttlig eller stor utsträck-
ning. Hur företag agerar i klimatfrågor kan 
således vara avgörande för att attrahera och 

behålla talang. Oron för brist på kvalificerad 
personal har minskat i denna undersökning 
men finns kvar som en risk för företagen. 

Samhället i stort/media och kreditgivare har 
en mindre inverkan på företagens agerande 
i klimatfrågor. 57 respektive 48 procent av 
finanscheferna har angett att känner påverkan 
från dem i en måttlig eller stor utsträckning. 
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Hot topic
Åtgärder för att hantera, mildra eller 
anpassa sig till klimatförändringar 

När det gäller de åtgärder som vidtagits för att hantera, mildra eller anpassa sig till 
klimatförändringar har 83 procent av finanscheferna svarat att de har effektiviserat 
energianvändningen och 64 procent har anpassat sig med hjälp av mer klimatvänlig 
utrustning. Dessa åtgärder gynnas ofta av statliga incitament och erbjuder långsiktiga 
kostnadsminskningar.

Färre företag intar en mer systematisk strategi 
och bedömer klimatförändringarnas risker för 
verksamheten (42 procent) eller tar med dem i 
sina styrningsprocesser (42 procent). 

I Sverige är företagen något mer villiga att 
interagera med andra företag inom sin leveran-
skedja för att minska koldioxidutsläppen. 47 
procent av svenska finanschefer har svarat att 
de har anpassat sig i den frågan jämfört med 
30 procent av finanscheferna inom EU. 

En majoritet av företagen (64 procent) har an-
tagit CO2-utsläppsmål, 20 procent i linje med 
Parisavtalet och 44 procent har fastställt sina 
egna mål. Sverige ligger högt i denna fråga 
jämfört med övriga EU, där 51 procent ännu 
inte antagit några fasta utsläppsmål. 

Sammantaget visar resultaten att företagen 
hör budskapet från sina olika intressenter och 
reagerar. Men de åtgärder som hittills vidtagits 
verkar i de flesta fall vara reaktiva snarare än 
strategiska. Klimatförändringarna förändrar 
hur konsumenter, anställda och aktieägare 
uppfattar företag och interagerar med dem. 
Företag behöver inte bara hantera sina potenti-
ella klimatförändringsrisker utan även inkludera 
ämnet i sina strategiska planer, eftersom detta 
inte minst kommer att vara avgörande för att 
upprätthålla relationen med viktiga intressen-
ter. 

Ingen av dessa
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8%
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Eektivisera energianvändningen (t. ex. byggnaders energieektivitet)

 Minska koldioxidutsläppen i uppströmsförsörjningskedjan och/eller i logistik 

 Använda energieektiva eller klimatsmarta maskiner, tekniker och utrustning 

 Byta energianvändning mot förnybara energikällor 

 Utveckla nya klimatsmarta produkter och tjänster 

 Bedöma klimatförändringarnas risker för verksamheten

 Inkludera hantering och övervakning av klimatrisker i företagsstyrningsprocesser

 Kompensera koldioxidutsläpp, t. ex genom att köpa kolkrediter

 Förnya anläggningar för att göra dem resistenta mot extrema väderhändelser

 Köpa försäkringsskydd mot extrema väderrisker

 Omlokalisera anläggningar och maskiner områden
som är mindre utsatta för extrema väderhändelser

Åtgärder för att göra företag mer 
motståndskraftiga
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