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Hur påverkas ekonomifunktionen av 
Coronapandemin?
Under 2 månaders tid har Finance Recruitment ställt frågor 
till högre chefer med personalansvar på ekonomiavdelningar i 
Stockholmsregionen. 

Resultatet är denna rapport, som tar sikte på just hur 
ekonomifunktioner oavsett bransch hanterar Coronapandemin 
som slagit mot Sverige och övriga världen under 2020. Hur 
påverkade är bolagen och vad tror de om framtiden? 

Finance Recruitment är specialister på ekonomirekryteringar 
och interimslösningar, och därför är det extra viktigt för oss att 
förstå hur branscher och avdelningar blir påverkade. 

Tanken bakom rapporten är också att du som arbetar med 
ekonomi ska få en möjlighet att ta del av hur dina kollegor på 
andra bolag tänker och agerar. Det är lätt att tro att en ekonomi-
avdelning inte berörs då det finns lagar och krav på rapportering, 
inte minst måste bokföringen fortsatt vara klanderfri, även om 
världen drabbas av en ny farsot. Men vi ser att 94 % av alla 
tillfrågade svarar att deras bolag är drabbade. 

Den stora paradoxen i rapporten är att pandemin haft negativ 
inverkan på mycket, men många respondenter anger att de 
faktiskt mår bättre.



Respondenterna 
mår bättre!

72% av respondenterna 
berättar att de mår bra 
eller rentutav bättre än 
innan coronapandemin 
började.

Vi leder personal 
på distans

66% av respondenterna 
meddelar måttliga till inga 
problem med att 
arbetsleda personal 
hemifrån. Digitalisering är 
ett stort hjälpmedel.

Summering

94%

62%

94%

En delad tro 
om framtiden
49% av respondenterna 
tror på att vi återgår till 
ett normaltillstånd under 
hösten 2020. 45% tror 
att normaltillstånd sker 
först från och med nästa 
år 2021. 

Av bolagen är 
påverkade av 

coronapandemin

Av bolagen är 
beroende av någon 

form av statligt 
stöd

Av respondenterna 
har dragit nya 

lärdomar om sig 
själva

Korttidspermittering
53% av respondenterna anger att att deras 
bolag korttidspermitterat en viss del av 
arbetsstyrkan till hela personalen.



Insamlingsmetodik

Datainsamling har skett antingen via  
intervjuer över telefon, eller genom ett 
webbformulär där respondenterna själva direkt 
angivit sina svar. 

Totalt baserar sig rapporten på svar från 100 
respondenter. Målgruppen har varit individer på 
chefsnivå inom ekonomifunktionerna i 
Stockholmsområdet. 

Respondenterna har angivit vilken bransch de 
arbetar i samt vilken position de innehar. 
I rapporten har vi valt att sammanställa flera 
branscher och titlar i kategorier för att få en 
bättre överblick av svaren.

Undersökningen är anonym. I de fall svar 
inhämtats över telefon så har inga persondata 
sparats.  Genomgående har en 6-gradig skala 
använts för att besvara frågorna. Där exempelvis 
1 indikerar ”Ingen påverkan” och 6 ”Stor 
påverkan”.  

Eventuella fel i rapporten har vi försökt att 
undvika men Finance Recruitment tar inte 
ansvar eventuella feltolkningar i denna rapport. 

Rapporten kan spridas vidare till den du 
önskar, men hänvisa till källan. 

Vid frågor får du gärna kontakta oss på 
08-51510020 eller info@financerecruitment.se

Insamlingen i siffror
100 respondenter
- 33 CFOs
- 32 Ekonomichefer
- 17 Redovisningschefer
- 10 Avdelningschefer
- 8 Controllerchefer

9 branschkategorier

Respondenternas arbetslivserfarenhet
- 10% 5-10 år
- 15% 10-15 år
- 75% 15+ år 



Hur påverkas din organisation av 
coronapandemin?

4%

20%

15%

26%

21%

14%

1 2 3 4 5 6

Kategori 1 2 3 4 5 6

Bank, Finans, Försäkring 29% 43% 14% 14%

Bygg & Entreprenad 60% 40%

Detaljhandel 13% 20% 27% 20% 20%

Fastigheter 71% 14% 14%

IT, Telecom & Media 8% 8% 17% 33% 17% 17%

Tillverkning/Industri 6% 12% 12% 35% 24% 12%

Tjänster 23% 6% 23% 29% 19%

Utbildning 33% 33% 33%

Vård & Omsorg 67% 33%

De flesta organisationer i de stockholmsbaserade bolagen har påverkats. Endast 4% av de 
tillfrågade anger (1) ingen påverkan alls. Men olika kategorier av företag har påverkats olika. 
Bank, Finans & Försäkring, Bygg & Entreprenad och Vård & Omsorg har påverkats i mindre 
omfattning av pandemin. 

Kategorierna Utbildning, Tjänsteproducerande bolag, Fastigheter och Detaljhandel har 
påverkats i större grad.

Ingen påverkan alls Stor påverkan

Hur påverkas din organisation av coronapandemin? 1= Ingen påverkan alls, 6= Stor påverkan



I vilken grad har ekonomifunktionen på ditt 
bolag påverkats av pandemin?
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Vår hypotes när vi påbörjade undersökningen var att ekonomifunktionerna 
skulle påverkas mindre. 

Enklare uppgifter som ekonomi-
assistenter utför kanske får ärvas i 
större grad av de mera seniora 
medarbetarna när tiderna blir 
tuffare.

Och enligt respondenterna är de 
mest utsatta rollerna på en 
ekonomiavdelning just mindre 
kvalificerade ekonomiroller. Därför 
är det lätt att dra slutsatsen att 
roller som saknar en bredare 
kompetens är i riskområdet och att 
kontinuerligt utbilda sig fortsätter 
att vara viktigt för att vara relevant i 
arbetsmarknaden.

Av de högre cheferna som svarat 
på undersökningen anger 66%, 
svarsalternativ 1, 2 och 3, vilka 
avser ingen eller måttlig påverkan. 

Detta stärker vår hypotes 
utifrån att bolag behöver ha koll 
på sin ekonomi både i medgång 
men kanske ännu viktigare i 
motgång. 

Men det skiljer sig också beroende 
på roll och kompetensbredd på 
ekonomiavdelning.

Kraven på rapportering om 
sakernas tillstånd samt analys ökar 
i dåliga tider.  

Stor påverkanIngen påverkan alls



Har din organisation reducerat personal eller 
korttidspremitterat?

47%

8% 8%

13% 14%
10%

1 2 3 4 5 6

Här syns det också vilken kategori av bolag som klarar sig bättre. 100% av de tillfrågade inom 
Bank, Finans & Försäkring, Bygg & Entreprenad samt Vård & Omsorg har inte utnyttjat 
möjligheten till korttidspermittering. Ett tecken på att dessa branscher klarat sig bäst. 

Här bör också tilläggas att Vård & Omsorg är drabbade på annat sätt med en extremt hög 
belastning och denna kategori förtjänar all respekt under rådande pandemi. Även kategorin 
Fastigheter har klarat sig bra från permitteringar.

Många bolag har utnyttjat möjligheten att korttidspermitera då staten utökat denna 
möjlighet. I undersökningen uppger 47% av cheferna på ekonomiavdelningarna att man inte har 
korttidspermiterat sin personal.

Nej inte alls Ja hela bolaget

Har din organisation reducerat personal eller korttidspermitterat?  1= Nej inte alls, 6= Ja hela bolaget

Kategori 1 2 3 4 5 6

Bank, Finans, Försäkring 100%

Bygg & Entreprenad 100%

Detaljhandel 20% 13% 27% 20% 20%

Fastigheter 86% 14%

IT, Telecom & Media 33% 8% 25% 25% 8%

Tillverkning/Industri 29% 6% 18% 12% 24% 12%

Tjänster 42% 13% 3% 13% 16% 13%

Utbildning 33% 33% 33%

Vård & Omsorg 100%



Är din organisation i behov av statligt stöd för att klara av 
coronapandemin?

7%

11%

18%

4%

21%

38%
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38% av bolagen anger (6) att de inte är i 
behov av något statligt stöd. Ytterligare 
25% anger (4,5) att de har ett litet eller ett 
moderat behov av stöd. 

Bland kategorierna Tillverkning och Industri 
samt Utbildning svarar 71% att de är i 
moderat behov till helt beroende av stöd. 

Kategorin Bank, Finans & Försäkring sticker 
ut och svarar till 100% att de inte är 
beroende av något statligt stöd alls. 

En förklaring kan vara att branschen är 
mycket långsiktig och även om 
finansmarknaden har påverkats är det flesta 
placeringar på lång sikt, likt pensioner och 
aktieportföljer. 

Helt beroende av 
stöd

Inte beroende alls 
av stöd



Hur har coronapandemin påverkat ert 
rekryteringsbehov?

Hur har pandemin påverkat 
sättet som ni arbetar med 
konsulter?

93%

Stor minskning av 
behov

Stor ökning av 
behov

93% av respondenterna har sett en 
stor till moderat minskning av 
konsulter i deras organisation.

22%
18%

45%

10%

4%
0%

1 2 3 4 5 6

85% av respondenterna upplever en 
måttlig till stor minskning av sitt 
rekryteringsbehov (1,2,3). 

Finance Recruitment som både 
arbetar med rekrytering och 
konsultlösningar inom ekonomi har känt 
av det kunderna berättar i denna 
undersökning. 

Många av våra branschkollegor vittnar 
också om svårigheter i branschen och 
många rekrytering- och bemannings-
bolag har fått göra neddragningar och 
ansökt om korttidspermitteringar. Även 
om ekonomiavdelningarna påverkats i 
mindre utsträckning ser vi att 85% har 
angett att de har ett stort eller 
moderat behov för att minska 
rekryteringarna och på konsultsidan ser 
vi det ännu tydligare. 

Med vår erfarenhet från ekonomi- 
rekrytering och tillsättning av 
ekonomikonsulter ser vi att våra kunder 
snarare nu förlänger konsulter och då 
främst de som har en bredare eller en 
spetskompetens inom ekonomi, än att 
anlita nya konsulter.



Anser du att din organisation hade upparbetade rutiner 
för att hantera kriser som denna?

15%

20%

17%

20%
21%

7%

1 2 3 4 5 6

Svaret på frågan om din organisation hade upparbetade rutiner för att hantera kriser som 
denna förvånar oss.  Vi hade förväntat oss ett mera negativt svar i den rådande 
globala pandemin men istället ser vi att svaren är väldigt jämnt fördelade. Kanske svaret 
går att hitta i att en ekonomiavdelning i väldigt stor utsträckning redan är digitaliserad 
samt präglas av rutiner och processer som oavsett kris eller inte ska utföra samma 
funktion.

Det står klart att kategorin Vård & Omsorg, som anger att de inte hade rutiner för detta, 
borde vara den mest utsatta kategorin. Men utifrån det omvända förhållandet att de fick 
och har en väldigt hög belastning.

Nej inga rutiner alls Ja vi hade bra 
rutiner

Anser du att din organisation hade upparbetade rutiner för att hantera kriser som denna? 1= Inga rutiner alls, 6= Ja 
vi hade bra rutiner

Kategori 1 2 3 4 5 6

Bank, Finans, Försäkring 14% 57% 29%

Bygg & Entreprenad 40% 20% 20% 20%

Detaljhandel 13% 40% 13% 20% 7% 7%

Fastigheter 14% 14% 29% 14% 29%

IT, Telecom & Media 25% 17% 17% 33% 8%

Tillverkning/Industri 12% 24% 24% 18% 18% 6%

Tjänster 16% 13% 19% 26% 26%

Utbildning 33% 67%

Vård & Omsorg 67% 33%



Hur ofta har du arbetat hemma den senaste månaden?

Anser du att det är svårt att arbetsleda personal som 
arbetar hemifrån?

“Det krävs mer av dig 
som ledare att leda ett 
team på distans, men 
det fungerar bättre än 

förväntat.”
CFO, Detaljhandel
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Av respondenterna svarade 77% (4,5,6) att de arbetar hemma delar av veckan eller varje 
dag.

Eftersom att denna undersökning riktar sig mot ekonomifunktioner så betyder det inte 
att samtliga medarbetare inom en kategori följer  samma mönster (sälj, admin, kundtjänst 
osv).

Majoriteten av respondenterna svarar att det inte är 
svårigheter alls till måttliga svårigheter att arbetsleda 
personal hemifrån. Mönstret är också detsamma över 
de olika branscherna. 

Aldrig Varje dag

Inga svårigheter alls Stora svårigheter



Anser du att kvalitén på arbetet i ditt team har påverkats 
av pandemin?

Anser du att medarbetarnas inställning har förändrats till 
det bättre eller till det sämre under pandemin?

Stor negativ 
påverkan

Stor positiv 
påverkan

Mycket sämre innan 
krisen

Mycket bättre 
innan krisen

1%
6%

50%

35%

7%
1%

1 2 3 4 5 6

85% av respondenterna svarade (3,4) att kvalitén på arbetet i deras team inte påverkats 
signifikant åt varken det ena eller det andra hållet. 

Fördelningen är lika över samtliga kategorier utan större avvikelser. 

86% av respondenterna svarade (3,4) att inställningen hos deras medarbetare varken 
blivit sämre eller bättre. Ingen av kategorierna sticker ut med avvikande resultat.

0%
4%

40%
46%

7%
2%

1 2 3 4 5 6



Hur upplever du din allmänna hälsa just nu?

En majoritet av respondenterna, 72% 
(4,5,6) anser att de mår bra eller 
rentutav bättre än de gjorde innan 
krisen. Vad som sticker ut är att 0% 
angivit att de mår mycket sämre än 
innan krisen . 

Vi bad respondenterna utveckla sitt 
svar till denna fråga och resultatet 
kanske kan förklaras i dessa 
kommentarer. Respondenterna 
upplever mindre stress och 
störningsmoment när de arbetar 
hemifrån. 

De upplever sig få mer tid för familj, 
hem och fritid. 

0%
3%

25%

44%

20%

8%

1 2 3 4 5 6
Mycket sämre än 

innan krisen
Mycket bättre än 

innan krisen

“Jag tycker att det är 
bra att arbeta hemma 
- jag mår bra av det, 
mer tid hemma.”
-Redovisningschef,  
Tillverkning/Industri



Har du dragit några lärdomar om dig själv, ditt arbete 
eller livet i övrigt under de senaste månaderna?

Nej inga lärdomar 
alls

Ja många 
lärdomar

“Jag får mer gjort 
hemmavid p.g.a 

utebliven pendling och 
färre 

störningsmoment.“
CFO, Fastigheter

“Jag har lärt mig att 
man är mer 

anpassningsbar för 
extrema situationer än 

vad iaf jag trodde 
tidigare”

CFO, Tjänster

“Kommer fortsätta 
jobba hemifrån när jag 

behöver arbetsro. 
Istället för sitta i 

kontorslandskap och 
bli störd.”

CFO, Detaljhandel

“Hur jag själv fungerar, 
insikt att min personal inte 
behöver mig lika ofta bara 

jag är tillgänglig på telefon, 
kan jobba mer hemifrån 

/.../ mindre stress, slipper 
lång pendlingstid”

Ekonomichef, Detaljhandel
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37% 38%
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En majoritet av respondenterna, 94% 
(4,5.6) tycker sig ha dragit måttligt till 
många nya lärdomar om sig själva under 
coronapandemin.

I likhet med frågan om hälsa så 
motiverar de sina lärdomar med mindre 
stress, bättre fokus och mer 
tidseffektivt arbete. 

Många ser till exempel positivt på att 
slippa pendla till och från arbetet.



Tror du att arbetssättet inom ekonomifunktionen 
kommer att förändras som ett resultat av coronapandemin?

Ingen förändring 
alls

Stora förändringar
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27%

5%
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Överhängande verkar det som att respondenterna tror att ekonomifunktionen kommer att 
förändras. 

36% av respondenterna motiverade svaret med att ekonomifunktionen kommer bli mer 
anpassningsbar för distansarbete och 31% nämnde digitalisering av arbetssättet som den 
största förändringen. 

Ett antal respondenter beskrev även att fokus på organisationers likviditet och 
ekonomiska planering kommer att öka.

Resonemangen från respondenterna som inte tror att ekonomifunktionen kommer 
förändras baseras främst på att rutiner, lagar och regler är det som kommer fortsätta att 
styra arbetet.



“När respondenterna fick utveckla sitt svar till hur 
de tror att arbetssättet kommer att förändras inom 
ekonomifunktionen så påvisas ett tydligt mönster: 

Digitalisering och Distansarbete kommer att öka. “

“Vi kommer troligen även 
efter Corona att arbeta mer 

på distans då det fungerar så 
bra och ger oss utrymme att 
vara flexibla mednär och var 

vi jobbar. Men viktigt med 
tydliga mål.”
CFO, Tjänster

“”Högre del av digital-
isering och effektivare 

processer. Mindre 
beroende av fysiska 

möten.”
CFO, IT Telecom Media

“Mer digitaliserat än 
tidigare. Mer 

hemarbete och via 
Teams.”

Ekonomichef, Tjänster

”Mer positiv syn inom or-
ganisationen mot arbete 
hemifrån. Lättare få ihop 
livspusslet ibland och så 

att få arbetsro om stökigt 
på kontoret.”

CFO, Detaljhandel

“Mer hemarbete, mer 
digitalisering och frihet 
under ansvar och andra 

arbetstider.”
CFO, Bygg & Entreprenad

“Större förtroende 
inom gruppen 

och ökad 
digital mognad”

Ekonomichef, 
Fastigheter



När tror du att er verksamhet återgår till det “normala” 
igen?

54% respondenterna tror att bolagets verksamhet kommer återgå till det normala under 
2020 och mer specifikt i kvartal tre och fyra. Den andra hälften hälften tror att det 
kommer ta längre tid än 6 månader. 

Respondenterna inom kategorin Bank, Finans och Försäkring samt Tillverkning och Industri  
vägde tyngre åt en återkomst inom 1-6 månader medan kategorierna Utbildning och 
Tjänster såg en horisont över 6 månader. 

5%

49%

35%

10%

1-2 månader 3-6 månader 6-12 månader längre än 12 månader



Så vilka slutsatser 
drar vi?
94% av respondenterna svarar att deras 
bolag är påverkade av den rådande 
coronapandemin. 77% svarar att de har 
arbetat hemifrån flera dagar i veckan 
alternativt varje dag. Ändå verkar det som 
att respondenterna i stor utsträckning 
mår bättre. 

Möjligheten att arbeta på distans, styra sin 
egen tid och slippa stökiga omgivningar 
verkar vara överhängande positiva 
konsekvenser. Flera av respondenterna 
redogör för mindre stress och större 
fokus i sitt arbete och i sin vardag. 

Det verkar som att det finns två olika läger 
gällande när verksamheten återgår till det 
normala. 54% tror att vi ser återgången 
under andra halvan av 2020 medans den 
andra halvan tror att vi först i 2021 ser en 
återgång till normaltillstånd.

Intressant med ledarskap på distans – 
skiljer det sig mellan avdelningar? 
Välmåendet är mycket bättre – intressant 
fråga, kan detta leda till något positivt 
framåt?

På frågan om upparbetade rutiner – är 
det de företag som redan hunnit långt i 
sin digitalisering som upplever bra 
rutiner. Vad såg de som bra rutiner – 
stabilt ledarskap, förmåga att leda på 
distans, digitaliseringen, systemstöd och 
tydliga processer?

En fråga som väcks är vad 
normaltillstånd innebär? Flera 
respondenter ser sitt arbete utvecklas 
inom både digitalisering och 
distansarbete. Kommer det normala vara 
vad vi idag tror att det är, eller kommer 
det vara något annorlunda?



Finance Recruitment
Jag hoppas att den här rapporten har givit dig 
lite insikt i hur ekonomifunktionen 
påverkats av coronapandemin på andra bolag. 
Jag skulle också vilja tacka alla 
respondenter som tog sig tid att besvara 
undersökningen.

Personligen finner jag det extra intressant hur 
respondenterna verkar må bättre - trots corona 
situationen. Här finns det säkerligen mer 
intressanta slutsatser att ta reda på.

Om du vill diskutera resultatet av 
undersökningen, eller ett framtida 
rekryteringsbehov i din organisation, så är du 
välkommen att kontakta mig. 

Vi på Finance Recruitment är specialiserade på 
tillsättningar av permanenta och tillfälliga chefs- 
och specialistroller inom ekonomi, bank och 
finans. 

Interimstillsättningar
När ett behov uppstår måste det gå fort!
Den utmaningen har vi löst genom att hela tiden 
arbeta proaktivt med vårt nätverk samt att ha 
kandidaterna i fokus. Vårt proaktiva och 
arbetssätt ger oss möjligheten att presentera 
kvalificerade interimskonsulter inom 24 timmar.

Rekrytering
Vi vet att en nyckel till framgång är att anställa 
rätt medarbetare. Vår rekryteringsprocess 
inkluderar kompetenstester, person-
lighetsbedömning samt bakgrundskontroll av 
slutkandidat.

Talent Recruitment
Vårt systervarumärke Talent Recruitment är 
specialiserade på de operativa och 
transaktionsintensiva ekonomirollerna som 
ekonomiassistenter, juniora controllers och 
redovisningsekonomer.

Simon Kling
VD Finance Recruitment & 
Talent Recruitment

0707-60 01 06
simon.kling@financerecruitment.se


