
CEO Survey 2021 1

www.pwc.se/ceo-survey

1 779 vd:ar om möjligheter och utmaningar 

Ljusa framtidsutsikter 
kantas av orosmoln



2

Inledning

CEO Survey 2021

Vår globala vd-undersökning brukar vara ett stående inslag på World 
Economic Forums Davos-möte. Av förklarliga skäl blir det inte så 
i år, men behovet av att skapa insikter om hur näringslivet ser på 
möjligheter och utmaningar är samtidigt större än på mycket länge. 
Därför är vi nu stolta över att för tjugofjärde gången presentera CEO 
Survey där vi i år har 1 779 företagsledare från 100 länder som berättar 
om sin syn på nuläge och framtid. 

Efter ett unikt krisår får vi nu positiva tongångar 
när det gäller synen på ekonomisk utveckling. 
Aldrig tidigare i undersökningens historia har vi 
kunnat notera en så stor andel som nu ser en 
tillväxtökning framöver, såväl i världsekonomin 
som i det egna företaget. 

Ljuset i pandemitunneln skuggas dock av 
orosmoln. Samtidigt som ekonomin spås gå på 
högvarv så målar företagsledarna upp allt fler 
utmaningar. Generellt så har oron ökat markant 
sedan i fjol och då inte bara kopplat till pandemi 
och hälsorisker. Cyberhoten tar allt större plats 
och skattehöjningar till följd av de skuldberg som 
byggts upp under pandemihanteringen klättrar 
nu rejält på listan över farhågor. 

En viktig framtidsfråga är hur vi kan kombinera 
kortsiktig ekonomisk återhämtning med långsik
tiga klimatmål. Här ser vi tydliga skillnader mellan 
olika delar av världen. Tittar vi på de ekonomiska 
stormakterna så är skillnaden slående. Åtta av tio 
kinesiska företagsledare sätter tilltro till politiker
nas förmåga att balansera ekonomisk och klimat
mässig utveckling. I USA ger endast fyra av tio 
företagsledare samma svar. Vilket scenario tror 
du är mest sannolikt? Välkommen att ta del av 
företagsledarnas syn på framtidens utmaningar i 
årets CEO Survey!

Sofia Götmar-Blomstedt 
Vd, PwC Sverige
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Den ohejdade 
optimismen 

70 procent  av de svenska 
företagsledarna säger 
att tillväxten kommer öka 
under det kommande året. 

89 procent ser en ökad 
tillväxt under de närmaste 
tre åren.

Utmanande framtid 
väntar enligt 
företagsledarna

Trots att den ekonomiska 
utvecklingen ser ljus ut så 
växer oron för potentiella 
tillväxthot. 52 procent  
av företagsledarna lyfter 
fram pandemin och andra 
hälso risker som den största 
anledningen till oro. 

På andraplats hamnar de 
växande cyberhoten som 
anges av 47 procent.

Att balansera 
tillväxt med en 
grön framtid

Svenska företagsledare 
tillhör optimisterna där  
63 procent  tror att 
politikerna lyckas förena 
ekonomisk utveckling 
med hantering av 
klimatfrågorna.
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Innehåll

Att navigera rätt i det nya 
affärslandskapet
Aldrig tidigare i undersökningens tjugofyraåriga historia har vi 
kunnat notera en så stor optimism som i år. När det gäller den 
egna verksamheten så säger hela 74 procent av de globala 
och 70 procent av de svenska företagsledarna att tillväxten 
kommer att öka under det kommande året.

Framtidstro kantad av oro
Samtidigt som ekonomin spås gå på högvarv så ser företags
ledarna allt fler utmaningar. Oron har ökat markant sedan 
i fjol och då inte bara kopplat till pandemi och hälsorisker. 
Cyberhoten tar allt större plats och skattehöjningar till följd 
av de skuldberg som byggts upp under pandemihanteringen 
klättrar på oroslistan. 

Framsteg eller bakslag på den 
internationella arenan?
En ny administration har tillträtt i USA och förväntningarna har 
varit stora när det gäller återgång till en mer traditionell politik. 
I Europa väntas de interna slitningarna inom den europeiska 
unionen fortsätta. 

Att förutse det oförutsägbara
2020 blev året då vi brottades med en gemensam utmaning 
och pandemin satte även fingret på en öm punkt – att skapa 
förberedelse. Årets undersökning visar dock att företagens 
förmåga att leverera tillräckligt goda prognoser lämnar en del 
övrigt att önska. 

Tar näringslivet plats på 
förändringsresan?
Få tror att vi kommer att gå tillbaka till det tidigare normal
läget när pandemin väl klingar av. För att utveckla den egna 
verksamheten i rätt riktning krävs mod att förändra gamla 
mönster och skapa nya strukturer.

Näringsliv och samhälle –  
att ta ansvar för framtiden
Vilka är de viktigaste frågorna som politikerna ska ta ansvar 
för och vilket stöd ska näringslivet ge? Årets undersökning 
visar att 54 procent av de svenska företagsledarna tycker 
att de själva behöver bli bättre på att mäta företagets 
klimatpåverkan.

s. 13s. 5

s. 15
s. 8

s. 11

s. 18



Förra årets undersökning präglades av stor 
osäkerhet om utvecklingen i världsekonomin. 
Tydliga signaler på inbromsning kom från kon
junkturindex runt om i världen. Därefter dök 
pandemin upp som en ny global utmaning att 
brottas med och sedan dess har inget varit sig 
likt. Marknaden har åkt berg och dalbana och 
fortfarande vet vi inte när återhämtningen riktigt 
tar fart. 

Företagsledarna i årets undersökning har dock 
tydligt markerat sin syn på framtiden. Hela 
76 procent menar att den generella tillväxten 
inom världsekonomin kommer att öka under de 
kommande tolv månaderna, vilket är nästan 20 
procentenheter fler än den tidigare rekordnote
ringen i undersökningens tjugofyraåriga historia.  
I Sverige hamnar vi på i princip samma höga 
nivå, där 70 procent av företagsledarna tror på 
ökad tillväxt i världen. 

Att navigera rätt i det
nya affärslandskapet
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70%
av de svenska företagsledarna 

tror på ökad tillväxt i världen.
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Hur kommer den globala tillväxten i världsekonomin utvecklas under de 
kommande tolv månaderna? Jämförelse svar 2012-2021

Öka Oförändrad Minska

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 20212018
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Topplista planerade aktiviteter för tillväxt – 
svenska företag

Stark framtidstro även för det egna företaget  
När det gäller den egna verksamheten så säger hela 74 
procent av de globala och 70 procent av de svenska företags
ledarna att tillväxten kommer öka under det kommande året. 
Tittar vi längre fram i tiden så ser det än ljusare ut. Så många som 
88 procent av företagsledarna globalt och 89 procent i Sverige 
ser nämligen en ökad tillväxt under de närmaste tre åren. 

När verksamheterna åter börjar ta fart så planerar företagen 
även för nyanställningar. Närmare hälften av de globala företa
gen räknar med att öka antalet anställda under det kommande 
året och i Sverige är anställningsviljan på ungefär samma nivå. 
Samtidigt är det bara 19 procent som planerar för personal
neddragningar globalt och här rapporterar svenska företags
ledare en så låg siffra som åtta procent. 

Undersökningen signalerar dessutom att det här bara är 
inledningen av en rekryteringsfas som tar rejäl fart under de 
nästföljande åren. På tre års sikt räknar 67 procent av de glo
bala respondenterna och hela 76 procent av företagsledarna i 
Sverige med en ökning av antalet anställda. 

Här sker förändringar för tillväxt
Enligt företagsledarna så väntar nu ett hektiskt år. Tre av fyra 
företag väntas fokusera på organisk tillväxt och hälften kom
mer att lansera en ny produkt eller tjänst. Även när det gäller 
M&Aaktiviteter väntas hjulen snurra på högvarv. Här kan vi 
konstatera att Sverige sticker ut något i förhållande till det 
globala snittet, där 40 procent av de svenska företagsledarna 
planerar för ett uppköp eller samgående under de kommande 
tolv månaderna. 

75%

Organisk tillväxt

Lansera en ny 
produkt eller tjänst

Genomföra uppköp/
samgående (M&A)

Ingå ett nytt 
strategiskt 
samarbete

Effektivisera 
verksamheten

63%

49%

40%

27%
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»
2021 blir förhoppningsvis ett återhämtningens år och det är nu tydligt 
hur företagsledare världen över planerar för framtida tillväxt. Vi ser 
markanta skillnader i förhållande till förra året där organisk tillväxt 
nu seglar upp som tydlig etta på aktivitetslistan. Konsekvensen blir 
att delar som lyhördhet mot marknaden, försäljningsstrategier, 
tydliggörande av varumärken och vässade kompetenssatsningar 
kommer att hamna allt mer i centrum under året.

JÖRGEN HAGLUND, MARKETS LEADER, PWC SVERIGE



Pandemi och och cyberhot skrämmer mest
Även om framtiden ser ljus ut när det gäller den egna verksam
heten och världsekonomins utveckling, så växer oron bland 
företagsledarna när det gäller hoten mot tillväxt. Förra året var 
regelverksfrågor det som gav mest huvudbry, vilket sågs som 
mycket oroande av 36 procent av de medverkande. I årets 
under sökning är det fyra hotbilder som är mycket oroande 
bland minst 38 procent av respondenterna. 

52 procent lyfter fram pandemin och andra hälsorisker som den 
största anledningen till oro, vilket ger en väntad topplacering på 
hotlistan. På en andraplats hamnar de växande cyberhoten som 
anges av 47 procent – en ökning med hela 14 procentenheter 
sedan 2020. Noterbart här är att i Nordamerika och delar av 
Europa är cyberhoten till och med den största källan till oro. 

När det gäller synen på cyberhoten så rankas de tydligt lägre 
i Sverige där 29 procent anger att de är mycket oroade över 
utvecklingen inom området. Sverige hamnar därmed även  
under det nordiska snittet på 38 procent och där 47 procent 
av de danska och 43 procent av de finska företaglsedarna ger 
samma svar. Dessutom är graden av investeringar i cyber
säkerhet lägre i Sverige. 72 procent av de globala svaren anger 
ökade satsningar inom området under de kommande tre åren. 
Motsvarande siffra bland svenska företagsledarna är 56 procent. 

Det som oroar företagsledarna mest är:

42% 18%

47% 29%

52% 25%

Framtidstro kantad
av oro

Andel mycket oroade (procent)

GLOBALT SVERIGE

Pandemier och 
andra hälsorisker

Cyberhot

Omfattande 
regelverk  
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Samtidigt som utmaningarna ökar så finns det även orosmoln 
som verkar skingras i årets undersökning. Till exempel är det 
betydligt färre av företagsledarna som ser handelskonflikter 
som ett stort hot mot den egna tillväxten. Här är nedgången 
elva procentenheter sedan förra årets undersökning. 

Värt att lyfta fram är även hur pass mindre bekymrade de 
svenska företagsledarna är generellt i förhållande till sina 
globala kollegor. Till exempel är endast var fjärde svensk 
respondent mycket oroad över att pandemin hotar tillväxten, 
vilket då kan jämföras med drygt hälften av det globala snittet. 
Skillnaden när det gäller cyberhot har vi tidigare nämnt. 
Faktum är att svenska bolag är mindre oroade över hinder för 
tillväxt inom samtliga 31 undersökta områden. 
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»
Teknikutvecklingen måste mötas med rätt säkerhetsåtgärder. Den explosionsartade 
utvecklingen av molntjänster och tredjepartsrisker är tydliga exempel på områden 
där det krävs större fokus på cybersäkerhet. Tittar vi på näringslivet så måste 
många bolag bli bättre på att se cybersäkerhet som en del av den övergripande 
riskhanteringen i lednings- och styrelsearbetet. Tyvärr är det fortfarande så att få 
informationssäkerhetschefer rapporterar direkt till vd eller styrelse.

ANDERS CARLSSON, ANSVARIG CYBER SECURITY, PWC SVERIGE



Skuldberg och skattetoppar
Ett av de områden som klättrar rejält bland utmaningarna är osäker
heten inom skatteområdet. Här finns en oro för vad som komma skall 
när det gäller skattehöjningar för att beta av de gigantiska skuldberg 
som byggts upp över världen under hanteringen av pandemin.

Så många som 60 procent av företagsledarna svarar att de tror att 
hanteringen av de växande nationella skulderna kommer att leda till 
att det egna företaget drabbas av skattehöjningar. I vissa länder är 
oron för skattehöjningar särskilt hög, som i USA (81 procent) och 
Storbritannien (69 procent). Noterbart här är att endast 35 procent 
ger samma svar i Sverige. Sannolikt är det här en risk som företagen 
ännu inte närmat sig tillräcklig mycket här på hemmaplan.

Samtidigt som företagsledarna i Sverige är avvaktande så kan vi 
se hur deras globala kollegor förbereder sig för en stor framtida 
skattepåverkan på verksamheten. Den förväntade förändringen av 
skattesituationen gör att så många som 65 procent av företagen tror 
sig behöva göra omtag när det gäller kostnadsstrukturen. Närmare 
hälften svarar att de kommer att behöva skifta medarbetarstrategier. 

Skillnaden globalt/USA/Sverige när det gäller 
synen på skattehöjningar till följd av ökad 
skuldsättning

60%

35%

81%USA

Sverige

Globalt

Andel företagsledare som svarar att hanteringen av de 
växande nationella skulderna leder till skattehöjningar

»
Runt om i världen finns nu omfattande skuldnivåer som behöver hanteras. Dessutom brottas många länder med 
andra utmaningar som kräver resurser, till exempel inom klimatområdet. Skattesystemen kan bidra till att lösa 
samhällsviktiga utmaningar, men det gäller då att de är förutsägbara, långsiktiga och baseras på internationellt 
samarbete. Dessutom behöver skattesystemen vara enkla att förhålla sig till. I vår undersökning Skattebarometern 
2020 är bilden dessvärre motsatt, där allt fler svenska företag uppger att de lägger mer tid på skattehantering.

MIKAEL CARLÉN, ANSVARIG TAX & LEGAL SERVICES, PWC SVERIGE 
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Utmaningar i en geopolitiskt  
omvälvande tid
En ny administration har tillträtt i USA och 
förväntningarna har varit stora när det gäller 
återgång till en mer traditionell hantering av 
såväl inrikes som utrikespolitik. Här i Europa 
ser många fram emot en mer försonande linje 
och där EU står på samma sida som USA i ett 
världsperspektiv. 

Samtidigt fortgår de interna slitningarna inom 
den europeiska unionen och där de långsiktiga 
följdverkningarna av Storbritanniens utträde är 
osäkra. Hur väl Storbritannien lyckas med den 
ekonomiska politiken lär få konsekvenser för hur 
andra länder agerar. Går vi mot ett mer uppdelat 
och fragmenterat EU där fler länder söker sig 
bort från ett samarbete? Eller lyckas Emmanuel 
Macron med konststycket att manövrera en mer 
federalistiskt inriktad union in i framtiden? På det 
här temat visar årets undersökning intressanta 
resultat när det gäller synen på Storbritannien 
som handelspartner. Betydelsen kommer snarare 
att öka än att minska om vi ska tro signalerna 
från företagsledarna.  

Framsteg eller bakslag på
den internationella arenan?

Ett av förra årets modeord i samhällsdebatten – 
polarisering – har förutsättningar att klinga vidare 
även framöver, såväl på de globala som euro
peiska politiska arenorna. Hur relationen mellan 
USA och Kina fortskrider är svårt att sia om. Kina 
befäster alltmer positionen i det ekonomiska 
förarsätet. Samtidigt har USA en delikat uppgift, 
där det gäller att söka en mer försonande hållning 
enligt en tidigare internationell linje, samtidigt som 
agerandet inte får framstå som eftergivenhet. 

I år är det 

fler företagsledare som ser Storbritannien som 

ett av de viktigaste länderna för tillväxt i det egna 

företaget under de kommande tolv månaderna.

28%
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Strid ström eller droppande från de 
ekonomiska kranarna?
När pandemin väl klingat av och de akuta utma
ningarna har hanterats i ett kortare perspektiv, 
så är det dags att hantera de mer långtgående 
ekonomiska följderna. Vilka blir konsekvenserna 
av ett växande skuldberg till följd av den akuta 
utryckning som såväl centralbanker som enskilda 
länder har tvingats till? Kommer vi till vägs ände 
när det gäller synen på belåning och att spen
dera kapital, eller blir nuvarande lågränteläge ett 
normaltillstånd under lång tid? De flesta bedö
mare lutar åt det senare men tesen har inte riktigt 
samma bäring efter den ekonomiska åderlåtning 
som pandemin har inneburit. Lägg därtill att en 
ekonomi med tydlig återhämtning parad med 
en långvarig börsuppgång, innebär att penning
politiken lär snegla på räntehöjningar till följd av 
inflationshot. 

Samtidigt är lärdomen av pandemin att sats
ningar på såväl akut som förebyggande sam
hällsstruktur kräver resurser, inte minst då när 
det gäller området vård och omsorg. Skuldberg 
som ska betas av innebär helt enkelt behov av 
nya skatteintäkter. I årets undersökning är dessa 
utmaningar tydligt belysta av företagsledarna. 
Redan nu ser vi till exempel potentiella skattehöj
ningar som kan slå hårt mot svenska företag om 
en internationell digital skatt blir verklighet. 

60%

Take on Tomorrow
Vid sidan av att hantera dagens stora utmaningar finns även behov av att blicka framåt. I PwC:s 
nya serie Take on Tomorrow ger vi nya insikter för morgondagens företagsledare. Med framåt
blickande perspektiv vill vi hjälpa er att fånga nya möjligheter som driver verksamheten och 
samhället in i framtiden.

av företagsledarna tror att de ökade nationella 

skulderna kommer att leda till att företaget 

drabbas av skattehöjningar.
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Risker i en tid av förändringar
Historiskt sett har PwC:s vd-undersökning tydligt 
visat hur risker skiljer sig åt över världen, men 
2020 blev året då vi brottades med en gemen
sam utmaning. Pandemin satte även fingret på 
en öm punkt – att skapa förberedelse för det 
oförutsedda. 

När företagsledarna listar risker som de har vävt 
in i det strategiska riskhanteringsarbetet, så 
är det föga förvånande att 68 procent nämner 
pandemier och andra hälsorelaterade risker. 
Därefter följer cyberhoten som 59 procent anger 
inom ramen för den strategiska riskhanteringen. 
Mer överraskande är att så få som 40 procent 
har vägt in klimatförändringar i riskarbetet och 
bara 29 procent geopolitisk osäkerhet.

Att förutse det
oförutsägbara

68%Pandemi och andra 
hälsorisker

Tillgång till 
nyckelkompetens

Osäkerhet när  
det gäller tillväxt

Teknikutveck- 
lingens hastighet

Cyberhot 59%

49%

50%

50%

De fem största riskerna som 
företagen arbetar strategiskt 
med (globala resultat)
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»
Under det senaste året har många företag 
fokuserat på akuta utmaningar, men för en 
kontinuerlig framgång så måste riskhanteringen 
ske strategiskt och i ett långsiktigt perspektiv. 
Genom att arbeta förutseende med risk-
hanteringen så ökas möjligheterna att nå 
organisationens mål. I dag finns även fantastiska 
nya möjligheter att använda digitalt stöd för att 
på ett enkelt och metodiskt sätt arbeta med och 
följa upp verksamhetens risker.

ANNELI GRANQVIST, ANSVARIG RISK ADVISORY, PWC SVERIGE

Självkritik mot de egna prognoserna
I årets undersökning har företagsledarna även skattat hur 
pass väl verksamheterna lyckas med att genomföra prognoser 
inom olika områden. Här visar resultaten att många företag 
är bra på att prognostisera vinst, tillväxt och kapitalinveste
ringar, men sämre på att hitta rätt när det gäller forskning och 
utveckling, innovation och marknadsföring. 

Som exempel träffar 79 procent av företagen rätt inom en 
marginal på ± 10 procent när det gäller tillväxtprognoser 
men bara 56 procent när det gäller avkastning på forskning, 
utveckling och produktinnovation. Än värre ställt är det inom 
marknadsföring där 53 procent levererar prognoser inom 
en marginal på ± 10 procent och där närmare hälften av 
företagsledarna inte ens har en uppfattning om kvaliteten på 
prognosernas utfall. 

”Bara drygt hälften av företagen kan 
skapa rättvisande prognoser för utfallet av 
forskning, utveckling och innovationer.”
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De länder som är mest betydelsefulla för det egna 
företagets tillväxt under de kommande tolv månaderna. 
Utveckling 2020-2021

2021 2020

Tar näringslivet plats
på förändringsresan?

Få tror att vi kommer att gå tillbaka till det 
tidigare normalläget när pandemin väl klingar av. 
För att utveckla den egna verksamheten i rätt 
riktning krävs mod att förändra gamla mönster 
och skapa nya strukturer. I ett makroperspektiv 
så visar årets undersökning på skillnader när det 
gäller enskilda länders attraktionskraft. 

USA stärker positionen i förhållande  
till Kina
Allt fler företag nämner USA som det viktigaste 
landet för tillväxten i det egna bolaget, samtidigt 
backar Kina i betydelse. I förra årets undersök
ning var länderna i princip på samma nivå, men 
nu är det närmare sju procentenheter fler som 
uppger USA som mest centrala land för tillväxt i 
förhållande till Kina. Tyskland befäster tredjeplat
sen rejält samtidigt som Storbritannien passerar 
Indien och klättrar upp till en fjärdeplats. Vi kan 
med detta som grund ana att Brexit har medfört 
en positiv effekt på Storbritanniens attraktions
kraft som handelspartner. 

34,7% 29,7%

28,1% 28,5%

16,6% 12,8%

11,4% 9,4%

7,6% 8,9%

7% 8,5%

6% 6,1%

5,3% 5,9%

5,1% 5,3%

5,1% 4%

17,1% 18,4%

USA

Kina

Tyskland

Storbritannien

Indien

Japan

Frankrike

Brasilien

Australien

Kanada

Inget

USA

Kina

Tyskland

Indien

Storbritannien

Australien

Japan

Frankrike

Brasilien

Kanada

Inget

15
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I en tid då vi svävar i ovisshet om utvecklingen i 
relationen mellan USA och Kina får vi även intres
santa signaler från respektive länders näringsliv. 
Vi kan tydligt se olika riktningar när det gäller 
hur företag från Kina respektive USA närmar sig 
varandras marknader. Företagsledarna i USA 
fortsätter att backa ut från Kina, samtidigt som 
de kinesiska kollegorna ser USA som allt viktigare 
för tillväxt under det kommande året.

Företagsutveckling genom 
medarbetarstrategier
I tider av förändring är en relevant frågeställning 
hur företagen utvecklar medarbetarstrategierna 
för att skapa ökad konkurrenskraft. Resultaten 
visar att företagen i första hand förändrar fokus 
på produktionsförbättringar genom automation 
och teknik, vilket 36 procent uppger. På andra 
plats hamnar företagskulturen som 32 procent 
lyfter fram och därefter utbildning och utveckling 
av medarbetare (31 procent). 

Noterbart är att så många som 46 procent av de 
svenska företagsledarna är benägna att lägga 
fokus på utveckling av kompetens genom stärkt 
företagskultur. Däremot är det endast två procent 
av de svenska företagen som uppger att de sat
sar på att förändra ekonomiska ersättningar och 
incitament som en del av kompetenshöjningen. 
Här finns en tydlig skillnad mot det globala snittet där 
närmare var femte företagsledare ger samma svar. 

Inställning till investeringar – företagsledare om 
investeringar i Kina respektive USA (2019-2021) 

Vilka delar av medarbetarstrategierna kommer ni att 
förändra för att skapa ökad konkurrenskraft?

46%

33%

11%

2%

32%

39%

17%

23%

31%

17%

GLOBALT

2019

SVERIGE

2020

2021

Vår företagskultur Ersättningar till medarbetare

Andel kinesiska företagsledare 
som anger att de tänker  
investera i USA

Andel företagsledare i USA 
som anger att de tänker 
investera i Kina
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Kassakistan öppnas för digitala 
investeringar
Företagsledarna har även svarat på frågor om 
synen på investeringar i ett treårsperspektiv 
till följd av påverkan från covid19. Här fram
kommer att 83 procent av företagen kommer 
att genomföra ökade satsningar på den digitala 
omställningen. Samtidigt säger tre av fyra före
tagsledare att de kommer att införa initiativ för 
kostnadseffektiviseringar.

Även om de svenska företagsledarna hakar på 
digitaliseringstrenden – 77 procent uppger ökade 
investeringar under de närmaste tre åren – så  
visar undersökningen även på en oroande 
tendens för svensk del. Inom samtliga tio under
sökta delområden säger färre svenska bolag att 
de har ökat investeringar till följd av pandemin 
jämfört med det globala snittet. 

Ett område som väcker särskilda frågetecken är 
forskning och utveckling där det globala snittet 
för ökade investeringar är 58 procent, samtidigt 
som motsvarande siffra bland de svenska svaren 
är 36 procent. Ett annat område med samma  
utveckling gäller kapitalinvesteringar, där 
skillnaden är stor mellan det globala snittet på 
42 procent och den svenska svarsandelen på 
endast 17 procent. 

»
Pandemin har inneburit en 
snabbspolning framåt av den digitala 
utvecklingen och företagsledarna 
står nu positionerade för att öka de 
digitala investeringarna. Samtidigt 
som företagen behöver skynda på 
satsningarna, så går det inte att 
blint rusa mot framtiden. Det måste 
finnas tydliga målsättningar och 
strategiska beslut som ligger till 
grund för den digitala omställningen. 
Dessutom behöver den digitala 
utvecklingen kroka arm med andra 
discipliner, till exempel när det gäller 
säkerhetsaspekterna.

BO KARLSSON, ANSVARIG DIGITAL TRANSFORMATION,  
PWC SVERIGE

New world.  
New skills. 
New world. New skills. handlar om att 
stärka våra kunskaper och förmågor 
inom digitala ämnen och tekniker för att 
se till att vi är relevanta både idag och i 
framtiden. Genom att kompetensutveckla 
oss själva kan vi på ett bättre sätt hjälpa 
våra kunder med deras digitala transfor
mation. Samtidigt blir vi mer relevanta 
när vi kan bjuda på nya insikter med 
vassare dataanalyser, interagera och 
samskapa med våra kunder på nya sätt, 
samt förbättra eller förenkla processer 
och arbetssätt. 

PwC har tagit fram appen Digital Fitness 
där du kan kompetensutveckla dig själv 
och er organisation. Ladda ner appen 
redan i dag, så guidar vi dig vidare i den 
digitala omställningen!

https://www.pwc.se/new-world-new-skills
https://www.pwc.se/new-world-new-skills
http://www.pwc.se/digital-fitness
http://www.pwc.se/digital-fitness
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Vilka är de viktigaste frågorna som de politiska 
beslutsfattarna ska ta ansvar för och vilket 
stöd ska näringslivet ge? Enligt företagsledarna 
är kompetensfrågan på arbetsmarknaden en 
huvudfråga för både politiker och näringsliv.  
I samstämmig topp hamnar nämligen förmågan 
att skapa en kompetent, utbildad och anpass
ningsbar arbetskraft – 52 procent ser ett politi
keransvar här och 61 procent ser ett ansvar från 
näringslivshåll. 

På politikernas bord följer sedan ansvar för fysisk 
och digital infrastruktur (50 procent) och ett 
effektivt skattesystem (44 procent). När det gäller 
eget ansvar inom näringslivet så hamnar hälsa 
och välmående bland arbetskraft som nummer 
två på ansvarslistan med 46 procent svarande 
och därefter ansvar för en fysisk och digital 
infrastruktur (39 procent). 

Ansvarstoppen för politik och näringsliv

44%

39%

52%

61%

50%

46%

Näringsliv och samhälle
– att ta ansvar för framtiden

Andel i procent som ser detta som en huvudfråga för POLITIKEN

Andel i procent som ser detta som en huvudfråga för NÄRINGSLIVET

Ansvar för en kompetent, utbildad 
och anpassningsbar arbetskraft  

Ansvar för en kompetent, utbildad 
och anpassningsbar arbetskraft  

Ansvar för en fysisk samt  
digital infrastruktur 

Ansvar för hälsa och välmående  
bland arbetskraft   

Ansvar för ett effektivt skattesystem 

Ansvar för en fysisk samt digital infrastruktur
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Klimatansvar hänger i luften
Vem ska då ta ansvar för klimatutmaningen? 
Den frågan är ännu mer relevant efter företags
ledarnas svar i årets undersökning. När det gäller 
klimat och miljöområdet så menar nämligen 
endast 34 procent av respondenterna att det i 
huvudsak är ett politikeransvar, samtidigt som 
det egna ansvaret från näringslivshåll är på exakt 
samma låga nivå (34 procent). 

Ytterligare ett område som hamnar i ansvars
mässigt kläm är ett diversifierat och inkluderande 
arbetsliv som 36 procent ser som prioriterat för 
näringslivet och endast 13 procent anser vara ett 
fokusområde för poltiska beslutsfattare. 

Så få som 

av företagsledarna ser ett diversifierat och 

inkluderande arbetsliv som ett prioriterat 

område för politiska beslutsfattare.

13%

Att utjämna inkomstskillnader är ett tredje 
område där ansvarsfrågan hänger löst och 
där endast 17 procent ser frågan som politiskt 
inriktad och så få som 13 procent kopplad till ett 
näringslivsansvar. 

Rätt verktyg för att bygga  
morgondagens samhälle
Vikten av transparens är tydlig i årets undersök
ning och när det kommer till frågor om att mäta 
och rapportera olika aktiviteter finns mer att göra 
inom företagen. Bland annat säger företags
ledarna att den egna verksamheten kan bli bättre 
på att mäta de egna insatserna inom innovation 
(55 procent), affärsstrategier (43 procent) och 
klimatpåverkan (39 procent). De svenska före
tagsledarna är än mer självkritiska när det gäller 
att mäta just klimatpåverkan. Här säger nämligen 
så många som 54 procent att de borde göra 
bättre insatser på att mäta företagets påverkan.

När det gäller rapportering finns samma tre 
områden i topp, men med störst förbättrings
potential när det gäller klimatpåverkan (43 
procent), följt av innovation (38 procent) och 
affärsstrategier (33 procent). 

54%
av de svenska företagsledarna tycker att de 

behöver bli bättre på att mäta företagets påverkan.

Net Zero 
Economy Index

Även om det finns ljuspunkter 
när det gäller många länders 
agerande inom klimatområdet 
så är vägen fortfarande lång till 
koldioxidneutralitet. Nuvarande 
förändringsnivå måste ökas 
dramatiskt för att nå Parisavtalets 
mål om begränsad temperatur
höjning. I PwC:s globala Net Zero 
Economy Index mäts förändringar 
av energirelaterade koldioxid
utsläpp och sätts i relation till 
BNPutveckling.
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Vi är övertygade om att det behövs omfattande och 
direkta åtgärder för att genomföra en snabbare 
omställning till grön infrastruktur och teknik. Att 
återvända till läget innan pandemin är inte vägen 
framåt. Det krävs fler och rätt investeringar och det 
är nödvändigt med regleringar som stöd för skiftet. 
Samtidigt innebär förändringarna nya spännande 
utvecklingsmöjligheter för produkter och tjänster.

KARIN JUSLIN, ANSVARIG HÅLLBARHET, PWC SVERIGE

Den ekonomiska och  
klimatmässiga balansakten
Parallellt med pandemins framfart har vi kunnat 
se tydliga tecken på att klimatet har påverkats i 
positiv riktning på grund av ändrade beteenden. 
Fortsätter den omställningen som har varit så gynn
sam för miljön med färre resor och transporter, eller 
riskerar klimatspåret att tappas när fokus hamnar 
på att ta tillbaka förlorade intäkter?

I årets undersökning har företagsledarna frågats 
ut om politiska beslutsfattares förmåga att kom
binera kortsiktig ekonomisk återhämtning med 
långsiktiga klimatmål. Tittar vi på det globala 
snittet så tror knappt hälften av respondenterna 
att ett sådant kombinerat scenario är möjligt. 
Skillnaderna är dock stora mellan olika länder. 

Mest optimistiska till en sådan utveckling är 
företagsledarna i Kina där 79 procent tror på  
politikernas förmåga att balansera ekonomisk 
och klimatmässig utveckling. Svenska företags
ledare tillhör också optimisterna där 63 procent 
tror att politikerna lyckas med konststycket att 
förena ekonomi och klimat. Däremot är skepti
cismen mer utbredd i andra delar av världen, 
som i USA (40 procent) samt inom Central och 
Östeuropa där snittet är så lågt som 31 procent. 

»
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