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Om undersökningen
The Deloitte/SEB CFO Survey genomfördes under september 2021 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 texten 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 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.
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Sammanfattning

Efter en längre tid börjar nu vårt samhälle att
öppna upp och vi ser positiva tecken på en ljus
framtid. En framtid som kännetecknas av dörrar
som öppnas men också av nya orosmoln. Om
Höst
2detta
02 kan ni läsa mer då vi har glädjen att presen1
tera höstens
utgåva av Deloitte/SEB CFO Survey.
Vår
Vi
hoppas
att
ni skall finna rapporten minst lika
20
21
intressant som den föregående från i våras.

Liksom ökade affärsmöjligheter ökas också
optimism om finansiering och risk. Den externa
osäkerheten ligger nu på den lägsta nivån sedan
denna undersökning startade förutom hösten
2018 då den var ännu lägre. Risken för motparters
obestånd fortsätter att minska. Även utlåningsviljan från finansiella aktörer förbättras. Med en
nettobalans om 58 procent så bedöms dock inte
utlåningsviljan vara tillbaka på de nivåer som
rådde innan pandemin.

Återhämtningen fortsätter även om den saktats
ned lite under sensommaren och hösten. Det
positiva
är att den ekonomiska kris som pan%
demin orsakade ser ut att bli relativt kortvarig.
De orosmoln som nu ses är inflationsrisken, de
fortsatta problemen i globala leveranskedjor
Affärsmöjligheter/Business conditions
samt de höga energipriserna. Under pandemin
Inte så fördelaktiga/
blev många människor tvingade att byta yrken,
Not so favourable
skola om sig eller i vissa fall gå i förtidspension.
%
Detta har lett till ökade risker för brist på
Medel/
arbetskraft i vissa sektorer.
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Fördelaktiga

73

Average
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Under pandemin rådde reducerade eller uteblivna
utdelningar till aktieägare vilket vi ser som
förklaring till varför 17 procent av finanscheferna
nu anger utdelning utöver återköp av aktier
som huvudsaklig användning av överlikviditet.
Detta är något lägre än rekordnivån i våras men
är fortfarande på en historisk hög nivå. Också
företagsförvärv och -försäljningar ligger
kvar på fortsatt hög nivå även om nettobalansen backat något från i våras.

I höstens undersökning har vi inkluderat en Hot topic som rör klimatet. Vi
ställde frågan om företagen har en
%
plan för att minska koldioxidutsläp%
pen. Majoriteten av finanscheferna
anger att de har en plan på plats och
endast 13 procent anger att de inte har
en plan på plats. Den stora majoriteten,
68 procent, anger att de avser nå sina
mål redan 2030 vilket är tidigare än de
svenska nationella målet om 2045 och
motsvarande i EU 2050. När vi frågar om
Fördelaktiga/
vad som driver klimatagendan anger 70
Favourable
procent av finanscheferna att det är deras
%
Givet prioriteringen av organisk
kundbas som kräver detta. En andel på 20
tillväxt är det ganska väntat att
procent anger att det krävs för att kunna gå in
finanscheferna ser framför sig fortsatt hög nivå av
på nya marknader och utöka sin kundbas.
investeringar och aktivitet kring företagsförvärvSammanfattningsvis anser finanscheferna att
och försäljningar. Deras förväntningar på ökade
det råder en ljus framtid. Det finns orosmoln
intäkter ligger på en mycket hög nivå, medan
och risker. Därtill stora utmaningar i form av att
förväntningarna på rörelsemarginalen är positiv
hantera förväntningarna runt klimatfrågan. Vi
men mer återhållsam. Finanscheferna anger att
ser fram emot att följa detta ämne i kommande
investeringar i Sverige är att föredra vilket 48
undersökningar.
procent svarat. Det är dock en minskning sedan
förra hösten. Istället anses investeringar utomVi värdesätter din feedback kring resultaten och
lands bli mer och mer viktigt vilket kan motiveras
hur vi kan utveckla Deloitte/SEB CFO survey för
med lättade restriktioner och att fler och fler
att du även fortsättningsvis ska få värde av den i
länder öppnar upp.
ditt arbete.
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Vad gäller de finansiella utsikterna så ser vi en
fortsatt
% svagt nedåtgående trend från i våras. Det
kan delvis motiveras med att återhämtningen nu
gått in i en mognare fas. Tittar vi på riskfaktorerna
de kommande 12 månaderna så är det just de
ekonomiska utsikterna/tillväxten som anses
vara den högsta risken. Därefter kommer brist
på kvalificerad personal och pressade marginaler och priser. I vårens undersökning var det
pressade marginaler och priser som var den
Favourablerisken. I den undersökningen
mest betydande
% för vikande inhemsk efterfrågan
var också risken
relativt stor. Den har nu sjunkit till en åttonde

13%
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I höstens undersökning
framkommer
%
att affärsmöjligheterna de kommande
sex månaderna ökar nettobalansen till
70 från 38 i vårens undersökning. Detta
innebär att vi är på samma nivå som
2018. Prioriteringar för kommande period toppas fortsatt av organisk tillväxt
men nu följt av introducering av nya
produkter eller tjänster, optimering av
investeringar i kapacitet parallellt med
t so
ble
kostnadsreducering. Det skall jämföras
%
med att just kostnadsreducering var klar
andraplats i vårens undersökning. Notera
dock att de mindre bolagen prioriterar
Sprin
åtgärder för att förbättra kassaflödet
gockså
20
så pass
2 att det anses vara viktigare än organisk
Fall
20 tillväxt. En annan avvikelse är också att Energi,
21
el och gruvor prioriterar operativa investeringar i
%
kapacitet högre än organisk tillväxt.

3

plats. Den risk som ökat mest sedan i våras är
geopolitiska risker. Dock så ligger den fortfarande
lägre än innan pandemin.

52

73

Executive summary

which can be explained by the fact that restrictions are starting to ease in several countries.
The pandemic saw many companies suspend
or reduce dividends to shareholders, which
we see as an explanation behind 17% of CFOs
stating dividend in addition to repurchases of
shares as their preferred use of excess liquidity.
This is slightly lower than the record level from
last spring, but it is still at a historically high
level. Company acquisitions and sales also
remain at high levels although the net balance
has reduced slightly since last spring.
After a long period of disruption, our society
is beginning to return to normal and we are
starting to see positive signs of a bright future.
A future characterised by new opportunities
but also of new areas of concern. You can read
more about this in the autumn edition of the
Deloitte/SEB CFO Survey. We hope that you
will find it as interesting as the previous edition
from last spring.
The recovery continues although it slowed down
slightly towards the end of the summer and
beginning of autumn. On the positive side, it
seems that the economic crisis caused by the
pandemic will be relatively short-lived. The
areas of concern that we are now seeing include
the risk of inflation, continuing disruptions to
supply chains, and rising energy prices. During
the pandemic, many people were forced to
change professions, re-educate themselves and in
some cases retire early. This has led to increased
risks of labour-shortages in certain sectors.
This autumn’s survey reveals that business
opportunities over the next six months will
increase the net balance to 70 from 38 in the
survey from last spring. This means that we
are on the same level as in 2018. Priorities for
the coming period are led by organic growth,
followed by the introduction of new products
or services, operational investments to increase
capacity alongside cost reduction. In contrast,
cost reduction came in at second place in the
spring survey. It is noteworthy, however, that
smaller companies are also prioritising measures to improve cash flow to the point where
it is considered more important than organic
growth. Another contrast is that energy, utilities
and mining prioritise operational investments
to increase capacity above organic growth.

As for the financial outlook, we see a continued
slight downward trend from last spring. This
is partly explained by the recovery having
entered a more mature phase. If we look at risk
factors over the next 12 months, economic
outlook/growth stands out as the highest
risk. This is followed by a shortage of skilled
professionals and pressure on margins and
prices. In the spring survey, pressured staff and
margins were identified as the highest risk. The
risk of reduction of domestic demand was also
relatively high. This has now dropped down
to eighth place. The risk that has increased
the most since last spring is geopolitical risk;
however, it still ranks lower than it did before
the pandemic.
Alongside increased business opportunities,
optimism around financing and risk is also on
the rise. The external uncertainty is now at the
lowest level since this survey started, with the
exception of autumn 2018 when it was even
lower. The risk of counterparties default
continues to decline. The willingness to lend
from financial players is also improving.
However, with a net balance of 58%, the
willingness to lend has not yet returned to the
levels we saw before the pandemic.
Given the priority of organic growth, it is expected that CFOs look ahead to continued high
levels of investment and activity around company acquisitions and sales. Their expectations
of increased revenue are at a very high level,
while expectations on the operating margin are
positive but more restrained. 48% of CFOs state
that they would prefer investments to be made
within Sweden. This is, however, a decline from
last autumn. Instead, investments abroad are
considered to become increasingly important,

In this autumn’s survey we have included a Hot
Topic related to climate change. We asked the
question of whether companies have a plan for
reducing their carbon dioxide emissions. The
majority of CFOs indicate that they have a plan
in place and only 13% state that they do not.
The vast majority, 68%, indicate that they aspire
to reach their goals by 2030 which is earlier
than the Swedish national target of 2045 and
the EU’s equivalent of 2050. When asked what
is driving their climate agenda, 70% of CFOs
state that it is their customer base. 20% state
that it is a prerequisite for being able to enter
new markets and expand their customer base.
In summary, CFOs believe that there is a bright
future ahead. There are clouds of unrest and
risk, alongside major challenges related to
managing expectations around climate change.
We look forward to returning to this topic in
future surveys.
We value your feedback on the results and
how we can develop the Deloitte/SEB CFO
Survey so that you can continue to benefit
from it in your work.

Robert Bergström
Partner, Consulting, Deloitte
rbergstrom@deloitte.se
Karl Steiner
Senior Strategist, Macro & FICC Research, SEB
karl.steiner@seb.se
Marcus Widén
Economist, Macro & FICC Research, SEB
marcus.widen@seb.se
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Jämför Sveriges siffror med övriga
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Dörrar har öppnats för nystart
men nya orosmoln mörkar hösten
• Återhämtningen i ekonomin
var något bättre under vår
och försommar än tidigare
väntat men utvecklingen
under sensommar och höst
har varit något svagare

Restriktioner lyfts, hushållen kan socialisera och anställda återgå till sina fysiska arbetsplatser. I Sverige och omvärlden öppnas dörrarna i takt med att befolkningen uppnått en
vaccinationsgrad som anses ge tillräckligt skydd. Risken för nya smittvågor kvarstår, men
erfarenheterna av deltavarianten gav ändå vid handen att pandemin kan hanteras.
I takt med att ekonomin har öppnats upp och
vi gradvis lämnar pandemin bakom oss, dyker
dock nya orosmoln upp som riskerar att fördröja
återhämtningen. Inflationsriskerna har gradvis
ökat sedan i våras och trots att centralbankerna
fortsätter att se en högre inflation som övergående förefaller den ändå hänga kvar lite längre
än befarat, vilket nyligen fått centralbanker att
låta lite mer oroade. Även i vår undersöknings
syns en tydlig förskjutning om förväntningarna
om att den allmänna inflationen väntas bli högre
än tidigare undersökningar. Problemen med
globala leveranskedjor kvarstår och dyker upp
på nya ställen. Energipriserna har inför hösten
och vintern stigit kraftigt i samband med stigande efterfråga, låga lager och brist på kapacitet.
Läget ser framför allt utmanande ut för Europa
och Storbritannien där aktiva steg ifrån fossil
energiförsörjning minskar flexibiliteten. Det ska
i sammanhanget påpekas att den eventuella
energikris som nyligen uppstått, mestadels skett
efter att höstens undersökning genomfördes.

• Den ekonomiska kris som
pandemin orsakade ser
ändå ut att bli förhållandevis
kortvarig då länder som USA
och de nordiska redan har
passerat sina förkrisnivåer
för BNP medan Europa och
Storbritannien sannolikt gör
det i början av 2022

Återhämtningen i ekonomin var något bättre
under vår och försommar än tidigare väntat.
Men under sensommaren och hösten har vi sett

en svagare ekonomisk utveckling. Sammantaget
kvarstår dock bilden att länder som USA och de
nordiska har passerat sina förkrisnivåer för BNP
medan euroområdet och Storbritannien behöver
några månader till men väntas ta tillbaka det
som tappats runt årsskiftet 2022. USA och
Norden förutspås komma ikapp den trendtillväxt som gällde innan pandemin runt 2023
vilket innebär att den kris vi nu är på väg ur blir
förhållandevis kortvarig, med förhoppningsvis
marginella varaktiga effekter på arbetsmarknad
och ekonomin som helhet. För euroområdet och
Storbritannien dröjer det dock lite till.
Det är tydligt att olika bristsituationer kan uppstå inom vissa yrken när ekonomierna öppnar
upp. Arbetslösheten i flera länder är snubblande
nära de låga nivåer vi såg innan krisen. Dock
råder stor osäkerhet vad gäller utbudet av
arbetskraft som minskat under pandemin, vilket
sätter press nedåt på arbetslöshetsnivån. Det
kan röra sig om människor som lämnat vissa
branscher, valt förtidspensionering eller studier.
Pandemins effekter på arbetsmarknaden och
arbetsutbudet är ett av frågetecknen kring hur
stark tillväxten kan bli kommande år men även

Affärsmöjligheter
(nettobalans där en hög balans indikerar fördelaktiga möjligheter)

70%
64%
52%

72%

70%

Höst
2018

Höst
2021

Höst
2017

45%

27%

28%
Höst
2015
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38%

32%
%
25% 27

Höst
2016

Höst
2019

%
19
19%

15%

%

Höst
2014
8

Höst
2020

för inflationsdiskussionen om den tajtare arbets
marknaden leder till att löneökningar tar fart. En
majoritet av finanscheferna ser nu framför sig att
öka antalet anställda något, jämfört med synen
i våras om att hålla arbetsstyrkan oförändrad.
Höstens Deloitte/SEB CFO Survey visar på
fortsatt stark tilltro på att återhämtningen
fortsätter. På frågan om affärsmöjligheter de
närmaste sex månaderna stiger nettobalansen
till 70 från 38 i vårens undersökning och
tangerar därmed tidigare högstanivåer från
2018. Det är helt i linje med andra summerande
förtroendeindikatorer världen över. Vi tolkar
det som att det finns en optimism om att de
bekymmer som finns i olika leveranskedjor ändå
kommer att lösas så småningom. Synen på de
finansiella förhållandena går ner något, men vi
ser det snarare som en normalisering samtidigt
som tidpunkten för en normalisering från
centralbanker och uppdrivna värderingar på
olika tillgångar också har påverkat.
I vårens undersökning skrev vi om att företagarna såg att återhämtningen stod på fastare
mark med blicken fokuserad på tiden efter
pandemin. I och med höstens undersökning tar
vi ytterligare steg mot en mer robust återhämtning vilket exempelvis åskådliggörs i frågorna
om externa risker och risken för att motparten
ställer in betalningarna, vilka båda visar att
läget förbättrats ytterligare.
Prioriteringar för kommande period är också
något annorlunda i denna undersökning, även
om organisk tillväxt kvarstår som nummer ett.
I höstens undersökning ses nya erbjudanden
och investeringar som mer prioriterat än
kostnadsreducering, vilket kom på andra plats i
vårens undersökning. Det kan också tolkas som
att finanscheferna är något mer trygga i att
återhämtningen kommit så pass långt att företagen vill vara mer offensiva i sina satsningar.
Synen på riskbilden kommande period går hand
i hand med hur ekonomin har utvecklats i takt
med att vi börjat öppna upp. Finanscheferna
lyfter i större utsträckning upp brist på personal
och stigande kostnader som risk för framtida
tillväxt. Det går även i linje med de utmaningar
vi ser i samhället, dels på arbetsmarknaden,
men framför allt på de snabbt stigande priserna
inte bara på insatsvaror utan även transport
(kanske främst containrar) som varit så iögonfallande sedan våren 2021.
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Affärsmöjligheter och finansiella utsikter
64%

69%

66%

60%

Vår
2015

• Tillförsikten stiger ytterligare
och tangerar tidigare högsta
nivåer. Det är tydligt att finans
cheferna inte bara planerar,
utan tar ytterligare steg ut för
att lämna pandemin bakom sig
• Tyngdpunkten i svaren rör sig
tydligt mot det positiva hållet,
inte bara med färre neutrala
svar utan även en ovanligt
stor andel som ser läget som
mycket gynnsamt
• Förändringen är bred över
samtliga branscher vilket talar
för att rörelsen är allmängiltig
och inte driven enbart av
vissa branscher. Dock ser vi en
stor rörelse för energi, el och
gruvor som går från bland de
minst positiva i våras, till de
mest positiva hösten 2021

Vår
2017

50%

53%

52%

Finansiella utsikter
(nettobalans)

Vår
2016

32%

31%
Vår
2021

22

%

14%

Vår
2018

Höst
2021

12%
Vår
2019

-7%

-11%
Vår
2020

Tillförsikten stiger och tangerar tidigare högsta
nivåer från de två undersökningarna under
2018. Att pandemins osäkerhet lämnas bakom
är tydligt, även om utmaningar inte saknas.
Förväntningarna om affärsmöjligheter blickar
sex månader fram till början av 2022. Vi ser ett
tydligt skifte i tillförsikten åt det positiva hållet.
Fler ser framtiden som gynnsam (61 procent
mot 43 procent i våras), färre lägger sig i neutral
position (25 procent mot 31 procent) och färre
tror på ogynnsamma förhållanden (3 procent
mot 12 procent). Allt detta driver upp den totala
nettobalansen i ett läge där finanscheferna tar
sig an framtidens verksamhet.

producenter med förhållandevis låga utsläpp
får samma betalning som de som producerar el
med gas och kol. Tittar man över branscherna
rör sig samtliga uppåt men teknik, media och
telekom samt finansiella tjänster visar på störst
förflyttning mot det positiva hållet.
Frågan om hur de finansiella utsikterna står sig
jämfört med för tre månader sedan, utvecklar
sig också i linje med våra förväntningar och går
ner något jämfört med undersökningen våren
2021. I takt med att återhämtningen har gått in i
en mognare fas är det rimligt att förutsättningarna blir mer lika de tidigare undersökningarna.
Nettobalansen på 26 procent är något bättre
än läget 2018 då den globala konjunkturen var
på väg att mjuklanda något. Tittar vi tillbaka ett
par undersökningar ska våren 2020 ses som en
extrem på nedsidan, medan uppgången hösten
2020 på samma sätt ska ses mot att jämförelsen sammanföll med pandemins absoluta
bottenkänning. Förändringen är också här
förhållandevis bred då samtliga branscher visar
snarlika förändringar jämfört med undersökningen våren 2021.

I likhet med vårens undersökning ligger de två
branscherna bygg och tillverkning i topp ur ett
branschperspektiv. I höstens undersökning tar
teknik, media och telekom topplaceringen där
samtliga ser situationen som gynnsam. Energi
branschen kommer strax därefter med 80
procent som ser de närmaste sex månaderna
som gynnsamma eller till och med mycket
gynnsamma. Här är det så klart rimligt att tänka
att fokus på klimatomställningen sätter fokus
på energibranschen, och att nordiska energi-

Affärsmöjligheter uppdelad efter storlek på företagen
(nettobalans)

71%

80%

65%

59%

50
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Höst 2021

25%

Vår 2021
Höst 2020
Vår 2020

32%
19%

13

%

23%

18%

0%
Mindre företag
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26%

Medelstora företag

Allra största företagen

Affärsmöjligheter de fyra senaste undersökningarna

Höst 2021

61%

Vår 2021
Höst 2020
Vår 2020

43

%

40% 41

33%33%
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35%
25%
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%
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8%

Mycket
fördelaktiga

16%

11%

12%
4% 2% %
1 0%

3%
Fördelaktiga

Genomsnittliga

Affärsmöjligheter under de
närmaste sex månaderna

• Flest finanschefer (61 procent) anser att
affärsmöjligheterna är gynnsamma, och 11
procent anser att de är mycket gynnsamma.
• Den bransch med störst andel som tror på
gynnsam situation är Teknik, media och
telkom (100%), följt av energi, el och gruvor
(80%) och bygg (77 procent).

Mycket
ofördelaktiga

Finansiella utsikter per bransch

Teknik, media, telekom

100
Energi, el, gruvor

9%

26%
40%

60%

Verkstad

Bygg

46%

39%

77%

15%

23%

15%

8%

Bygg

Annan

23%

70%

62%

Konsumentprodukter

38%

Verkstad

62%

38%

60%

40%

69%

Finansiella tjänster

%

Energi, el och gruvor

40%

Finansiella tjänster

60

20%

Konsumentprodukter

60%

20%

0%

Annan

58%

30%

Bioteknik och sjukvård

60%

10% 20%

Bioteknik och sjukvård

N/A
Tjänster till företag

59%

58% N/A

• Bäst läge, eller högst andel optimism visar
teknik, media och telekom (40 procent)
och finansiella tjänster (40 procent). Lägst
andel hittar vi inom energi, el och gruvor
27%
(23 procent)

Mer optimistisk
I huvudsak oförändrad
Mindre optimistisk

22%

16%

13%

4%

• Nedgången ska fortfarande ställas i relation
till de stora förändringarna som syntes
Vår 2017
Höst 2017
under 2020 (-11 procent på våren och +51
procent på hösten), men utgör tydliga steg
mot normalisering.

56%

40%

80%

N/A

• Även nettotalen för de finansiella utsikterna
fortsätter att mattas av jämfört med i våras
och framför allt förra hösten. Tyngdpunkten
i svaret ligger mer mot att de finansiella
32%anses som genomsnittliga
utsikterna
28%
(56 procent) medan förhållandevis få ser
de som mindre gynnsamma. Det ligger dock
under historiskt genomsnitt (37 procent
inklusive alla8%
observationer).

35%

Teknik, media och telekom

Tjänster till företag

54%

Nettobalans

Total

%

N/A

64%
Finansiella utsikter jämfört
med
för tre månader sedan

4%

Inte så
fördelaktiga

Nettobalans affärsmöjligheter per bransch

• Nettobalansen stiger med 32 procent, den
största förändringen vi har sett sedan vi startade undersökningen 2013. Det är ytterligare
en klar förskjutning mot den positiva sidan
med minskad andel som tror på mindre
gynnsamt läge (3 procent mot 12 procent)
samt genomsnittligt (25 procent mot tidigare
35 procent).

6%

20%

3%

2%
Vår 2018

Höst 2018
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Prioriteringar och utmaningar

• Organisk tillväxt är finans
chefernas primära prioritering
• Ekonomisk tillväxt den mest
betydande risken
• Geopolitiska risker ökar mest

Organisk tillväxt utgör likt i vårens undersökning det främsta prioritetsområdet för
finanscheferna. Därefter anses kostnads
reducering, introducering av nya produkter
eller tjänster samt operativa investeringar
i kapacitet vara lika prioriterat. Kostnads
reducering fortsätter att minska jämfört med
de tre senaste årens undersökningar, samtidigt
som operativa investeringar i kapacitet ökar
mer vid jämförelse av introducering av nya
produkter eller tjänster. Den ökade oron för

Organisk
tillväxt

58%

Introducera
nya produkter
eller tjänster
Ökning
av rörelsekostnader
(OPEX)

Expansion
genom förvärv

Ökning
av kapitalutgifter
(CAPEX)

15%

Åtgärder för att
förbättra kassaflödet

8%

Expandera
på nya
geografiska
områden

12

• Organisk tillväxt är fortsatt finanschefernas
främsta prioritet samtidigt som kostnads
reducering fortsätter att minska.

36%
24%

Ekonomisk tillväxt, brist på kvalificerad
personal och pressade priser och marginaler
är enligt finanscheferna de tre mest betydande
riskerna under de närmaste 12 månaderna.
Av de tre är det endast brist på kvalificerad
personal som ökar jämfört med vårens
undersökning, medan övriga två minskar, en
naturlig effekt av att vi nu är i ett senare stadie
i pandemin med ökat behov av anställningar
och bättre ekonomiska utsikter. Geopolitiska
samt cyberrisker ökar mest samtidigt som
finanscheferna svarar att det knappt finns
några risker alls i det finansiella systemet.

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

36%

20%
23%

brist på kvalificerad personal samt större fokus
på kapacitetsökning går båda i linje med den
fortsatta prioriteringen av organisk tillväxt.
Både medelstora och stora bolag prioriterar,
likt i vårens undersökning, organisk tillväxt
högst. Däremot prioriterar numera de mindre
bolagen introducering av nya produkter eller
tjänster samt åtgärder för att förbättra kassaflödet högre än organisk tillväxt, något som
med största sannolikhet kan förklaras av ett
senare stadie av pandemin och bättre kännedom
kring dess effekter. Energi, el och gruvor är den
enda branschen som avviker och prioriterar
operativa investeringar i kapacitet något högre
än organisk tillväxt.

Operativa
investeringar
i kapacitet

• Medelstora- och stora bolag prioriterar
organisk tillväxt högst, medan mindre bolag
prioriterar introducering av nya produkter
eller tjänster samt åtgärder för att förbättra
kassaflödet högre.
• Enbart Energi, el och gruvor prioriterar
operativa investeringar i kapacitet högre än
organisk tillväxt.

36%
Reducera
kostnader

Vilken av följande faktorer kommer
sannolikt att utgöra en betydande
risk för ditt företag under de
närmaste 12 månaderna?
• Ekonomisk tillväxt ses åter, trots viss ned
gång, som den mest betydande risken de
kommande 12 månaderna. I den senaste
undersökningen från i våras var det pressade
priser och marginaler som var den mest
betydande risken vilket 41 procent av finans
cheferna svarade, men denna risk backar till
33 procent i nuvarande undersökning.
• Den riskfaktor som ökade mest i våras, Brist
på kvalificerad personal, ökar ytterligare
till 33 procent. Det anses med andra ord
vara den näst största risken, tillsammans
med Pressade marginaler och priser, enligt
finanscheferna. Den tätt kopplade risken för
Ökade personalkostnader går också upp från
6 procent i våras till 14 procent nu.
• Vikande inhemsk efterfrågan, sjunker vidare
från 44 procent hösten 2020 via 28 procent
i våras, till 14 procent nu, och är den risk som
minskar mest.
• Efter att ha sjunkit två undersökningar i rad,
ökar nu Geopolitiska risker mest i höstens
undersökning, från 8 till 20 procent. Den ligger
därmed högre än både våren och hösten
2020, men fortfarande på en lägre nivå än
före pandemin, då 30 procent ansåg att det
var en betydande risk hösten 2019.
• Samtliga risker relaterade till finanssystemet
och finansiering fortsätter att sjunka från,
eller stå stilla på, redan låga nivåer.

Riskfaktorer kommande 12 månader
(jämfört med våren 2021)
Ekonomiska utsikter/tillväxt

-4%

34%
Brist på kvalificerad personal

7%

33%
Pressade marginaler och priser

-8%

33%
Annat

6%

23%
Geopolitiska risker

12%

20%
Lagstiftningsändringar

-4%

16%
Cyberrisk

9%

15%
Vikande inhemsk efterfrågan

-14%

14%
Ökande kostnader för personal

8%

14%
Minskning av utländsk efterfrågan

-1%

11%
Ökad konkurrens från utlandet

4%

8%
Penningpolitik/räntor

0%

4%
Valutafluktuationer

-5%

3%
Brist på kapital

-4%

1%
Risker i det finansiella systemet

-1%

1%

• Cyberrisker ökar från 6 till 15 procent i höstens
undersökning. Det är sannolikt på grund av
de stora uppmärksammade hackerattackerna
som inträffat under året.
.

Storlek på företagen

Främsta riskfaktorer

Mindre företag

Brist på kvalificerad personal/pressade marginaler
och priser

Medelstora företag

Ekonomiska utsikter/tillväxt

Allra största företagen

Ekonomiska utsikter/tillväxt
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Finansiering och risk

• Utlåningsviljan anses fortsatt
återhämta sig men är fortfarande
något lägre än innan pandemin
• Den ekonomiska osäkerheten
bedöms ha fortsatt minska och
är nu på den näst lägsta nivån
någonsin
• Risken för motparters obestånd
fortsatte även den att minska
och är nu på den lägsta nivån
sedan våren 2018

Precis som i våras är det idel förbättringar som framkommer i området finansiering och
risk. Finanscheferna anser att osäkerheten har fortsatt att minska och nu befinner sig
på den näst lägsta nivån någonsin, endast överträffat hösten 2018. Risken för motparters obestånd fortsatte även den att minska och är på den lägsta nivån sedan våren
2018. Även utlåningsviljan från finansiella aktörer anses ha förbättrats men här avviker
finanscheferna något då de ändå anser att den är något lägre än innan pandemin.
Frågorna inom finansiering och risk ger därmed ett brett stöd för den ökade optimismen
som även framkom i frågan om affärsmöjligheter. När frågeområdet delas upp utifrån
storlek på bolag framkommer tydliga skillnader där utlåningsviljan främst ses som
bättre än vanligt bland de stora bolagen, medan dessa också ser en lägre sannolikhet
för obestånd hos sina motparter. Men däremot är det de som ser osäkerheten som
störst. Jämfört med Europa så ser Svenska finanschefer fortfarande en betydligt lägre
ekonomisk osäkerhet.
42%
Extern osäkerhet
(Hög nettobalans indikerar stor osäkerhet)

Höst
2020

32%
Vår
2020

13%
Höst
2017

10%

7%

Vår
2019

Vår
2018

11%
Höst
2019

-4%

8%
Vår
2021

4%
Höst
2021

Höst
2018

Hur skulle du bedöma den över
gripande nivån av extern finansiell
och ekonomisk osäkerhet ditt
företag står inför?
• Osäkerheten anses ha minskat för andra
undersökningen i rad även om minskningstakten är betydligt lägre då nettobalansen går
från 8 procent i våras till 4 procent nu i höst.
• Osäkerheten anses nu vara på den näst
lägsta nivån sedan frågan introducerades i
enkäten 2016 där den lägsta nivån uppnåddes
i svaren under hösten 2018.
Extern osäkerhet nettobalans
EU
Sverige
– Allra största företagen Sverige

54%
4%
-33%

– Medelstora företag Sverige

4%

– Mindre företag Sverige

16%
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• Synen på osäkerhet följer tydligt storlek
på bolag där de mindre bolagen bedömer
osäkerhetsnivån som lägst, de mellanstora
bolagen kommer i mitten och de största
bolagen sätter nivån på osäkerheten högst.
• Bland branscherna är det bara konsumentprodukter och transport (21 procent) samt

verkstad (17 procent) som uppvisar en positiv
nettobalans (högre osäkerhet än vanligt).
• Den sektor som bedömer den externa
osäkerheten som lägst är teknik, media och
telekom (-40 procent).
• Sverige fortsätter att sticka ut i Europa och
uppvisar nu den näst lägsta osäkerheten av
alla 18 länder i undersökningen.
• Snittet för Europaområdet visar på en lägre
osäkerhet (med en nettobalans mellan högre
minus lägre osäkerhet på 54 procent mot
63 i vårens undersökning) där Norge fortsätter se den lägsta osäkerheten (-1 procent)
men där Storbritannien (92 procent) nu gått
om Tyskland vad gäller att se den högsta
osäkerheten. Givet de problem som Storbritannien har ställts inför efter Brexit är
det den utvecklingen inte förvånande.

Sannolikhet för obestånd eller
bristande betalningsförmåga hos
motparter

Sannolikhet för obestånd eller bristande
betalningsförmåga hos motparter

• Sannolikheten för obestånd hos motparter
anses fortsatt ha minskat och förändringen i
nettobalans är mycket kraftigare nu jämfört
med i våras då nettobalansen går från -29
procent till 4 procent.
• Sannolikheten för obestånd ligger därmed
långt ifrån den rekordhöga nivå som uppmättes hösten 2020 och påvisar den lägsta
sannolikheten sedan hösten 2018.
• Även när det gäller sannolikheten för obestånd hos motparter, spelar bolagets storlek
stor roll där de mindre bolagen anger högst
sannolikhet, mellanstora bolag ser sannolikheten som något lägre och de största
bolagen ser lägst sannolikhet.

Vår
2017

23%
18%

17%
15%

Vår
2018

Vår
2016

86

%

4%
%
56% 58

41%

• Med en nettobalans om 58 procent så bedöms
dock inte utlåningsviljan vara tillbaka på
de nivåer som rådde innan pandemin. Här
skiljer sig därmed finanschefernas syn från
både sannolikheten för obestånd och extern
osäkerhet, som båda anses vara tillbaka på
bättre nivåer än innan pandemin.
• När det gäller utlåningsviljan så är mönstret
det omvända från övriga frågor när det gäller
storleken på bolagen. De största bolagen
bedömer att utlåningsviljan är mycket god,
de mellanstora bolagen ser en god utlåningsvilja medan de minsta bolagen tycker att
utlåningsviljan är på normal nivå.
• Nettobalansen är positiv för samtliga
branscher där teknik, media och telekom
ligger lägst på 40 procent och finansiella
tjänster samt energi, el och gruvor ligger
högst på 80 procent.

Höst
2021

-1%

Vår
2019

35

5%

3%

Högre än normalt

Normalt

Höst 2020

%
6% 9

Lägre än normalt

-23%

Höst 2021

Vår 2021

Vår
2020

-29%
Vår
2021

87%

Utlåningsvilja
• Utlåningsviljan från finansiella aktörer anses
för andra undersökningen i rad ha förbättrats
ytterligare.

0%

%

• En bred majoritet inom alla branscher anser
att sannolikheten för obestånd hos mot
parter ligger på en normal nivå.
• Högst andel som ser risken som över normal
nivå återfinns i el, energi och gruvor (20
procent) och högst andel som ser den under
normal nivå finns i tillverkning (17 procent).

42%

40%

-38%

Utlåningsvilja
69%
65%

66%

66%

63%

Vår
2017

Vår
2016

Vår
2019

62%

61%
58%

Vår
2020

Höst
2021

46%

60%
46%

51%

45%

Vår
2018

47%

43

39%

37%

7% 6%
Fördelaktig

Höst 2020

Medel

Vår 2021

Vår
2021

%

3%

Mindre fördelaktig

Höst 2021
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Strategiska möjligheter

• Stor optimism där investeringar med fokus på tillväxt
är prioriterat
• Fortsatt stor förväntan
på hög nivå av antalet
företagstransaktioner
• Optimism präglar även
synen på intäkter, rörelsemarginal och anställda

Finanscheferna ser en fortsatt positiv bild av framtiden under de kommande 12 månaderna, vilket i likhet med vårens undersökning indikerar en fortsatt trend av optimism
och återgång till mer normala förhållanden. För att exekvera på tillväxtagendan ser
finanscheferna framför sig fortsatt hög nivå av investeringar samt aktivitet kring företagsförvärv- och försäljningar. Förväntningarna på ökade intäkter ligger på en mycket
hög nivå, medan förväntningarna på rörelsemarginalen är positiv men mer återhållsam,
vilket grundar sig i att företagen prioriterar tillväxt, operationella investeringar för att
öka kapaciteten samt introduktion av nya produkter och tjänster samtidigt som prioriteringen av kostnadsreducering fortsätter minska. Det senare då synen på risk kopplat
till ekonomiska utsikter/tillväxt ses som lägre än tidigare. Antalet anställda förväntas
öka och förväntan är nu uppe på nivåer som inte har setts sedan våren 2018 och är en
konsekvens av att samhället öppnat upp igen och tillväxt är högt upp på agendan.
Användning av överlikviditet
• Finanscheferna anger att investeringar i
hög grad fortfarande planeras inom Sverige,
vilket 48 procent svarat. Detta är i linje med
vårens undersökning men en minskning från
förra höstens undersökning då 58 procent
av finanscheferna angav investeringar inom
Sverige som främsta användning av överlikviditet. Samtidigt ser vi fortsatt en mer positiv
inställning till investeringar utomlands, vilket
14 procent av de tillfrågade finanscheferna
uppger jämfört med 6 procent under samma
period ifjol och 13 procent i vårens undersökning. Vi bedömer att detta till stor del
beror på lättade restriktioner och att fler
länder och globala leveranskedjor öppnar

upp i pandemins fotspår, samtidigt som det
är tydligt att en covid-19-effekt fortfarande
kvarstår till den fördelning som rådde före
pandemin. De industrier som planerar att i
högst grad investera är energi, el och gruvor
och verkstad samt att stora bolag har en klar
övervikt när det kommer till investeringar
utomlands jämfört med medelstora bolag.
• Andelen finanschefer som anger utdelning
till aktieägare eller återköp av aktier som
huvudsaklig användning av överlikviditet har
backat från rekordnivån i vårens undersökning, men ligger kvar på en historiskt stark
nivå på 17 procent, den näst högsta sedan
undersökningens start. Vi bedömer att det är
en effekt av de utdelningar som reducerades

Användning av överlikviditet
Höst 2021

Investeringar Utdelning till
utomlands
aktieägare eller
återköp av aktier

Amortera
skulder

Investeringar
i Sverige

21%

48%

14% 17%

21%

48%

13%

Vår 2021

18%

Höst 2020

21%

6%

58%

15%

Företagsförvärv och försäljningar
Höst 2021

60%

Vår 2021

44

%

46%

45%

Vår 2020

51%

32%

Höst 2020

38% 36%

5%

12%

Höst 2019

28%

42%

Vår4
2019 4
%

40

%

Öka väsentligt

16

7

5%

%

%

Öka något

6%

24%
%

34

Ingen förändring

0%

6

%

4%

Minska något

%

16

0% 0%%
10

Minska väsentligt

eller uteblev under pandemin men som nu i
spåren av ljusare tider kompenseras för. Stora bolag sticker ut med en betydligt högre
andel som planerar utdelning till aktieägare
eller återköp av aktier.
• 21 procent av de tillfrågade finanscheferna
har svarat amortering av skulder som primär
användning av överlikviditet, vilket är samma
andel som i den senaste undersökningen.
Vår bedömning är att det råder en ökande
optimism vilket leder till att investeringar prioriteras baserat på det investeringsbehov som
framkommit som en följd av pandemin, med
allt från nya logistikkedjor till digitalisering.
Detta tillsammans med att vi anser att det
fortsatt finns effekter av finansiella stödpaket
från pandemin som alternativ till upplåning
borgar för den låga andelen, jämfört med innan
pandemin, som planerar amortering av skulder.

Företagsförvärv- och försäljningar
• Av tillfrågade finanschefer så har 50 procent
svarat att de förväntar sig att öka nivån av
företagsförvärv och -försäljningar under de
kommande 12 månaderna. Med en netto
balans på 46 procent är det en fortsatt
mycket hög nivå historiskt, dock en tillbaka
gång från vårens undersökning då netto

balansen låg på 64 procent, vilket visserligen
var den högst uppmätta andelen någonsin
i denna rapport. Likt tidigare bedöms företagsförvärv och -försäljningar prioriteras
i högre grad som en följd av den lägre
aktiviteten som varit under pandemin, samt
mot bakgrund av fortsatt låga räntor och
god tillgång till kapital men bedöms också
påskyndas av faktorer såsom digitalisering
genom förvärv samt att Sverige återhämtar
sig snabbare än flertalet andra ekonomier.
Detta visar sig också i den rekordhöga aktiviteten kring företagsförvärv och -försäljningar
som varit i Sverige under första halvåret
2021. Det faktum att det varit ett rekordstort
IPO-flöde i Sverige i år bör även bädda för
hög aktivitet kring företagsförvärv- och
försäljningar framåt. Denna syn delas av
finanscheferna i denna undersökning då
endast 4 procent av dem anser att nivån för
företagsförvärv och -försäljningar kommer
att minska.
• Ökad M&A-aktivitet gäller samtliga branscher,
men ses tydligast inom teknik, media och
telekom, finansiella tjänster, och tjänster till
företag. Vidare så är synen på ökad nivå av
företagsförvärv och -försäljningar densamma
för både stora och medelstora bolag.
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Nyckeltal

Intäkter
Totalt EU

67%

Totalt Sverige

74%

Finansiella tjänster

60%

Konsumentprodukter

88%

Teknik, media och telekom

60%

Energi, el och gruvor

80%

Verkstad

67%

Bygg

92%

Annan

67%

Rörelsemarginal
Totalt EU
Totalt Sverige

26%
23%

Finansiella tjänster

Konsumentprodukter

40

%

29

%

Teknik, media och telekom
Energi, el och gruvor
Verkstad

8

%

Bygg

22%

74 procent, en ökning från vårens undersökning då nettobalansen var 66 procent och
en än tydligare ökning från föregående hösts
Totalt EU
undersökning som tydligare präglades av
39%
pandemin. Av de tillfrågade
Totalt Sverigebranscherna har
44%
konsumentprodukter den högsta nettobalanFinansiella tjänster
% procent, vilket vi bedömer vara en
sen-20
på 88
Konsumentprodukter
av de branscher som
påverkats mest under
54%
pandemin, men som
nu
uppvisar en påtaglig
Teknik, media och telekom
optimism gällande intäkterna
för kommande
0%
Energi, el och gruvor
period. Värt att notera är också att medelstora bolag uppvisar
den största optimismen
Verkstad
50%
kopplat till intäkter.

50
Rörelsemarginal
Annan
• Med hänvisning till rörelsemarginalen bedö33%
mer 46 procent av finanscheferna att den
kommer att öka, medan 32 procent bedömer
att rörelsemarginalerna kommer ligga på
samma nivå över de kommande 12 månaderna.

%

• Den totala nettobalansen uppgår till 23
procent och har då minskat från vårens undersökning då den låg på 34 procent. Störst optimism finns inom teknik, media och telekom
och minst tilltro finns inom verkstad samt
bygg. Vi ser således att finanscheferna har en
mer konservativ bedömning gällande utvecklingen av rörelsemarginalerna i förhållande till
den mer optimistiska utsikten för intäkterna,
där nettobalansen uppgick till 74 procent.
• Vi bedömer att anledningen till diskrepansen
mellan den starka tron på ökade intäkter
och en mer återhållsam tro på ökad rörelse
marginal har sin grund i att företagen prioriterar strategier kopplat till organisk tillväxt,
operationella investeringar för att öka kapaciteten samt introduktion av nya produkter
18

Totalt E

Totalt S

Finansie

-20%

Konsum
Teknik,

60%

0%

Energi, e

Verkstad
Bygg
Annan

22%
• Nettobalansen för ökade intäkter uppgår till

Bygg

8%

Annan

40%

60

%

Totalt EU
Intäkter
%
• Finanscheferna ser optimistiskt på
framtida 26
Totalt Sverige
intäkter, där 83 procent av de tillfrågade
23%
Finansiella tjänster
anser att intäkterna kommer att öka under de
40%
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DELOITTE/SEB CFO SURVEY | HÖST 2021

19

20

13%

Hot topic

Vi planerar att uppnå
netto-nollutsläpp

Vi planerar att minska
våra utsläpp med
50% eller mer

Klimat

Klimatfrågan är höstens temafråga, och vi
lär återkomma till den flera gånger framöver.
Efter att pandemin, när detta skrivs i början på
oktober 2021, åtminstone för tillfället släppt sitt
grepp om den svenska ekonomin, är klimatfrågan
den kanske största utmaningen som politik och
näringsliv står inför. Vi ställde ett antal frågor
till finanscheferna om hur deras företag agerar
i förhållande till klimatförändringarna.
En stor majoritet av finanscheferna anger att
de har planer på plats för att minska koldioxid
utsläppen. Endast 13 procent anger att de
inte har några planer, vilket kan ses som en
överraskande stor andel givet det stora fokus
som råder kring klimatförändringarna. Av de
som har planer på plats är det ganska jämnt
fördelat mellan de som siktar mot ett netto av
nollutsläpp, över 50 procent eller upp till 50
procent. Svaren från finanscheferna är troligen
färgade av de möjligheter och utmaningar som
råder inom respektive bransch, vilket också
avspeglas i tidshorisonten respektive bransch
ser framför sig kring måluppfyllelse, se mer om
det nedan.
När det kommer till tidpunkt för när bolagen
planerar att ha nått sina mål för klimat
anpassning av verksamheten, anger den stora
majoriteten, 68 procent, att 2030 är målet,
vilket är före de svenska nationella målen
om klimatneutralitet 2045 och motsvarande
i EU 2050. I likhet med frågan om huruvida

Vi planerar att
minska upp till 50%
av våra utsläpp

Vi har ingen särskild
plan för att minska
utsläppen

Företagens plan för att minska koldioxidutsläpp
Vi planerar att minska
våra utsläpp med
50% eller mer

24%

29%

34%

Vi planerar att
minska upp till 50%
av våra utsläpp

13%
Vi har ingen
särskild plan
för att minska
utsläppen

Vi planerar
att uppnå
netto-nollutsläpp

företaget har en plan överhuvudtaget, är det
knappt 20 procent som anger att det inte finns
någon tidplan. Värt att notera är att branscher
där företagen har höga ambitioner kring att
minska eller ta bort sina koldioxidutsläpp också
har en längre eller inte helt klarlagd tidslinje
för när dessa mål ska vara uppfyllda, givet den
osäkerhet som finns inbyggd i arbetet med
omställning av verksamheten.

Tidplanen för att minska koldioxidutsläpp

68%

18%
5%

3%
Vi har redan
uppnått vårt mål

Vi planerar att
uppnå det till 2030

Vi planerar att
uppnå det till 2040

6%
Vi planerar
att uppnå det till
2050 eller senare

Vi har ingen
särskild tidplan för
att nå vårt mål
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På frågan, där finanscheferna får svara på de
tre huvudanledningar de ser, till varför bolagen
driver sin klimatagenda, svarar 70 procent
att det är för att deras kundbas kräver det av
dem och 58 procent anger att det är för att
förbättra sitt rykte och förtroende hos kunder.
Att så pass stor andel menar att det är ett
krav från marknaden på företagen för att vara
konkurrenskraftiga och trovärdiga, är enligt
vår bedömning ett resultat av ett förändrat
opinionsläge under det senaste decenniet och
något som får spridningseffekter i hela näringslivet. Ekonomins olika aktörer har därmed tagit
steg mot omställning där politiken i många
fall har misslyckats. Finanscheferna ser även
klimatfrågan som en viktig del i företagens
tillväxtresor, då 20 procent anger att de driver
sin klimatagenda för att kunna gå in på nya
marknader / utöka sin kundbas / kunna nå högre
priser, där krav kring hållbarhet kommer att

vara en nyckelfaktor för att vara lyckosamma.
Vidare menar 13 procent på att klimatagendan
driver på innovation genom partnerskap och
användande av teknologi.
En ganska stor andel anger att kostnads
kontroll är en av drivfaktorerna bakom
klimatagendan, där 34 procent ser möjligheter till att spara kostnader längs vägen för
bland annat energiförsörjning och 19 procent
av finanscheferna vill försöka undvika ökade
kostnader på sikt. Slutligen anger 29 procent
att de driver klimatagendan för att uppfylla
nutida och framtida regulatoriska krav kopplat
till hållbarhet.
Tre aktiviteter dominerar när finanscheferna
svarar på frågan om vad de ska göra för att
hantera klimatförändringarna. Det handlar
till att börja med om att reducera de egna
utsläppen genom löpande förbättringar av

De huvudsakliga faktorerna som driver klimatåtgärder i organisationen
Att anpassa sig efter våra kunders krav eller önskemål

70%
Förbättra vårt rykte och få ökat förtroende från våra kunder

58%
Möjlighet att reducera kostnader (t.ex. minskad energiförbrukning, lägre värme- och kylkostnader)

34%
Behov av att följa gällande och/eller kommande regelverk

29%
För att komma in på nya marknader, öka kundbasen och/eller höja priserna

20%
Undvika ökade kostnader i framtiden (t.ex. högre kolpriser, högre kapitalkostnader)

19%
För att bli mer innovativa (t.ex. genom partnerskap, användning av spetsteknik)

13%
Minska riskerna för fysisk skada på vår infrastruktur

8%
Minska ansvarsrisker

4%
För att dra nytta av statliga program/incitament

3%
Annat (ange vad)

3%
Inte aktuellt - i vårt företag har vi ännu inte vidtagit några direkta klimatåtgärder

3%
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Aktiviteter för att mildra eller anpassa till klimatförändringar
Minska egna utsläpp genom stegvis förändring

71%
Minska koldioxidutsläpp i leveranskedjan

59%
Utveckla nya klimatvänliga produkter och tjänster

55%
Kompensera för koldioxidutsläpp

11%
Ingå partnerskap med nystartade företag, konkurrenter,
ideella organisationer (NGO:s) eller universitet/högskolor

9%
Balansera om investeringsportföljen mot koldioxidsnåla företag

6%
Förnya och/eller flytta anläggningar och maskiner för att göra dem
mer motståndskraftiga mot extrema väderhändelser

5%
Inget av ovanstående

5%
Förvärva företag med en positiv inverkan på vår koldioxidprofil
och/eller avyttra företag med negativ inverkan

4%
Annat

3%
Köpa försäkringsskydd mot extrema väderrisker

0%
den operativa verksamheten, det vill säga
minskad energiförbrukning och -försörjning
genom olika åtgärder samt minskat antal resor.
Drygt 71 procent av respondenterna anger
detta som en åtgärd. Näst efter det kommer
minskade utsläpp i leverantörsleden, något 59
procent svarar. Slutligen är det att utveckla nya
klimatvänliga produkter och tjänster som är på
topp tre-aktivitetslistan, med 55 procent. Vad
företagen gör och avser att göra går därmed i
linje med varför de driver sin klimatagenda.
Noterbart är att riskerna för extremväder värderas ganska lågt, trots mycket rapportering
kring detta i medierna under 2021. Det är också
intressant att M&A-kortet i fråga om att köpa
in klimatkompetens, -tjänster och -produkter,
samt att avyttra delar som inte passar i klimatagendan, inte verkar stå högt på agendan.
Det kan vara så att marknaden och strategierna
är lite omogna ännu, speciellt i jämförelse med
när bolag ska produktutveckla och driva innovation inom sin egen kärnverksamhet.
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SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag
behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I
Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge,
Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag
och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500
medarbetare. Den 30 september 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 585 miljarder kronor och förvaltat kapital
till 2 422 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv
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