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Årets CEO Survey – den tjugofemte i ordningen – ger 
en sammansatt bild av vd:arnas syn på nuläge och 
framtid. Resultatet, som bygger på svar från 4 446 
företagsledare från 89 länder, visar att framtidstron 
fortsätter att vara mycket stark, men samtidigt ser vi 
att klimatomställningen går alldeles för långsamt och 
att cyberhoten skapar oro. 

Snart har vi levt med pandemin och dess effekter i två år. Den globala 
ekonomin har återhämtat sig förvånansvärt snabbt efter den djupa 
nedgången i mitten på 2020. IMF spår i sin rapport World Economic 
Outlook att den globala tillväxten för 2021 blir hela 5,9 procent, för att 
minska något till 4,9 procent under 2022.  

Vår undersökning återspeglar den optimism som många företags
ledare känner med tanke på den starka ekonomin. Företagsledarnas 
syn på tillväxt, både globalt och i Sverige, överträffar till och med 
föregående års höga notering. Den starka framtidstron går igen i 
synen på tillväxten både i det egna landet och utsikterna för det egna 
företaget. 

Med det sagt är det tydligt att hoten, osäkerheten och utmaningarna 
kvarstår. Fältarbetet för CEO Survey utfördes under oktobernovember 
och bara ett par veckor efter det nåddes vi av nyheten om den nya 
omikronvarianten av coronaviruset. 

Uppkomsten av omikron ställer nya frågor om hur långt vi kommit i 
hanteringen av pandemin och samhällets förmåga att komma tillbaka 
till ett nytt normalläge. I nuläget är det mycket osäkert hur detta kom
mer påverka den globala ekonomin – och företagsledarnas syn –  
framöver.

Inledning
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“Förtroende och långsiktigt 
hållbara resultat är 
kärnan i det som dagens 
företagsledare behöver 
kunna leverera till sina 
aktieägare, kunder, 
leverantörer och andra 
intressenter. Dessa två 
fungerar som ömsesidigt 
kommunicerande kärl, där 
det ena inte kan existera 
utan det andra.”

JÖRGEN HAGLUND

“Anmärkningsvärt många 
företagsledare menar att 
de inte har möjlighet att 
mäta sina utsläpp och 
att det inte finns någon 
etablerad branschpraxis 
för hur utsläppen ska 
mätas. Det här är synsätt 
som måste förändras om 
vi ska kunna skapa ett 
hållbart näringsliv för 
framtiden.”

SOFIA GÖTMAR-BLOMSTEDT
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Årets undersökning sätter också strålkastarljuset på framstegen i 
arbetet med att motverka klimatförändringarna. Den nedslående 
slutsatsen är att endast omkring en femtedel av de globala företags
ledarna har ett åtagande för nettonollutsläpp (net zero). Vi ser det som 
en indikation på att ett systemskifte krävs för att kunna ta avgörande 
kliv mot klimatmålen. Dessutom understryker rapporten betydelsen av 
att införliva klimatmålen i företagens strategier och företagsledarnas 
incitamentsprogram för att uppnå långsiktigt hållbara resultat. 

En annan viktig insikt rapporten ger är att förtroende kan ha en positiv 
inverkan på arbetet med icke-finansiella mål, som exempelvis utsläpp 
av växthusgaser. Företag där vd:arna upplever högt förtroende från 
sina kunder, har en mer positiv syn på framtida tillväxt och har oftare 
ett mål om nettonollutsläpp. Det här antyder att det finns ett samband 
mellan förtroende och förmågan att driva förändring.

Företagsledare är idag under press att leverera finansiella resultat, 
samtidigt som kraven på företagen att agera som en god samhällskraft 
och skapa långsiktig förändring hela tiden ökar. Den tjugofemte upp
lagan av CEO Survey betonar vikten av företagsledare som kan agera 
kraftfullt och avsätta de resurser som krävs för att kunna lösa samhäl
lets viktigaste problem.

Vi hoppas att läsningen av årets rapport kan ge viktiga insikter som 
leder till förändring och bidrar till lösningar av gemensamma samhälls
utmaningar. 

Sofia Götmar-Blomstedt Jörgen Haglund 
Vd, PwC Sverige Vice vd, PwC Sverige



Störst optimism inom 
Private Equity
Synen på framtiden varierar mellan olika branscher.  
I topp ligger Private Equity där nästan sju av tio före
tagsledare tror på ökade intäkter i det egna bolaget 
det kommande året, tätt följt av teknikbolagen.  
Branscher som har lägre förväntningar på tillväxten 
det kommande året är bland annat fordonsindustrin 
och besöksnäringen. 

Toppnotering för 
framtidstron
Tron på den ekonomiska tillväxten är rekordstark, både 
globalt och i Sverige. Hela 77 procent av företags
ledarna tror på ökad global tillväxt det kommande året. 

När det gäller den ekonomiska utvecklingen i Sverige är 
framtidstron ännu starkare. 86 procent av de svenska 
vd:arna tror på ökad tillväxt i landet de kommande 
tolv månaderna.

Cyberrisker oroar mest
Cyberhoten ses som det största hotet mot det egna 
företaget under det kommande året. 49 procent av 
respondenterna oroar sig mest för cyberhot, medan 
48 procent ser hälsorisker som den största utma
ningen. Även i Sverige anses cyberrisker vara det 
största hotet mot den egna verksamheten. 

Förvånansvärt lågt 
engagemang för klimatet
Årets undersökning visar på ett svagt klimatengage
mang bland företagsledarna. Bara 26 procent av de 
globala bolagen har ett åtagande för koldioxidneutra
litet på plats och endast 22 procent har ett åtagande 
för nettonollutsläpp. 

Sammanfattning
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Inledningen av 2021 präglades av en god 
ekonomisk utveckling och mindre påverkan 
från effekterna av den globala pandemin, 
samtidigt som många länder påbörjade 
landsomfattande vaccinationer. I början på 
hösten var glädjen stor när flera länder – 
däribland Sverige – började lätta på restrik
tionerna och planera för återgången till en  
ny vardag. 

Mot den bakgrunden är det inte så konstigt 
att företagsledarna i år överträffar den höga 
noteringen från förra årets CEO Survey i sy
nen på utvecklingen av ekonomin. Både glo
balt och i Sverige är tron på den ekonomiska 
tillväxten mycket stark, hela 77 procent tror 
på ökad global tillväxt det kommande året. 

Motsvarande siffra förra året var 76 procent 
globalt och 70 procent i Sverige. I skrivande 
stund är det dock osäkert på vilket sätt omi
kronvarianten av coronaviruset kommer att 
påverka företagsledarnas optimism framöver.  

När det gäller synen på den ekonomiska ut
vecklingen i det egna landet tror 75 procent 
av företagsledarna globalt att tillväxten kom
mer öka tolv månader framåt. I Sverige är 
framtidstron ännu starkare, hela 86 procent 
tror på ökad tillväxt i landet det kommande 
året. Möjligen kan den starkare framtidstron 
i Sverige hänga ihop med en kombination 
av stora offentliga stimulans åtgärder och att 
Sverige undvikit en “hård” nedstängning. 

Ekonomisk återhämtning
ger rekordhög framtidstro
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Hur tror du att tillväxten i världsekonomin kommer utvecklas under  
de kommande tolv månaderna?
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Private Equity i topp när det  
gäller framtidstro
Det är intressant att notera att inställningen till framtida in
täkter varierar kraftigt mellan olika branscher. I topp ligger  
Private Equity – eller riskkapitalbolagen – där nästan sju av 
tio företagsledare tror på ökade intäkter i det egna bolaget 
under det kommande året. Även teknikorienterade företag 
(Technology) ligger högt när det gäller framtidstro. Båda 
dessa branscher gynnas av den goda tillgången på kapital 
som fortsatt råder i många ekonomier. Generellt sett påver
kas dock många branscher för närvarande av komponent
brist och höga energi och råvarukostnader.      

Branscher som har lägre förväntningar på intäkterna 
det kommande året är bland annat fordonsindustrin och 
besöks näringen. Där tror cirka 45 procent av företagsle
darna på ökade intäkter de kommande tolv månaderna. 
Fordonsindustrin brottas bland annat med komponentbrist, 
medan besöksnäringen kämpar med de kvardröjande effekter
na av pandemin. 

Övergripande är en majoritet av företagsledarna optimistiska 
när det gäller det egna företagets framtid. Drygt hälften är 
övertygade om att verksamhetens intäkter kommer att öka 
under de kommande tolv månaderna, jämfört med 36 pro
cent för ett år sedan. I Sverige är stämningen än mer positiv: 
64 procent menar att intäkterna kommer öka under det kom
mande året, vilket kan jämföras med 33 procent förra året.

Bransch och framtidstro
Andelen företagsledare i respektive bransch som 
tror att företaget kommer att öka sina intäkter under 
den kommande tolvmånadersperioden.
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“Ökad digitalisering och utveckling av 
verksamheter har skapat en ny bas för 
riskkapitalbolag. Om man till det lägger goda 
makroekonomiska förutsättningar i form 
av låga räntor och tillgång till kapital, har 
konsekvensen blivit en kapplöpning inom 
transaktioner kopplade till teknikbolag. 

Samtidigt måste vi lyfta blicken bortom själva 
transaktionen. En väl genomförd företagsaffär 
slutar inte med att köpare och säljare är 
överens, värden skapas först när verksamheter 
utvecklas tillsammans. För att nå dit krävs 
tydliga strategiska prioriteringar, att ha planer 
för värdeskapande aktiviteter redo vid tillträde, 
och sist men inte minst ett målmedvetet fokus 
på företagskulturen.”

SOFIA LÖNNKVIST, ANSVARIG DEALS ANALYTICS AND MODELLING, PWC SVERIGE
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USA och Kina skruvar ner  
förväntningarna 
Företagsledare i Brasilien, Kina, Tyskland 
och USA är mindre positiva till ökad global 
tillväxt jämfört med för ett år sedan, medan 
företagsledarna i Indien, Japan och Stor
britannien är mer optimistiska jämfört med 
förra årets rapport.  

I USA är förändringen relativt stor (från 88 till 
70 procent positiva), medan andelen positiva 
i Kina har gått ner med nio procentenheter 
(från 71 till 62 procent). En förklaring till den 
ändrade inställningen i USA och Kina kan 
vara att man där har kommit ett steg längre 

i sin återhämtning efter pandemin och nu 
måste ta itu med problem som stigande 
inflation, fastighetsbubblor, störningar i  
leveranskedjor samt komponent och  
arbetskraftsbrist. 

En annan anledning till den lägre optimis
men kan vara den pågående maktkampen 
mellan världens två största ekonomier. 
Denna skapar spänningar och osäkerhet 
kring frågor som handelshinder, hantering 
av mänskliga rättigheter och andra större 
makropolitiska utmaningar i närområden, 
vilket kan återspeglas i företagsledarnas syn 
på framtiden. 

Vilka tre länder anser du vara viktigast för att öka intäkterna i ditt företag 
under de kommande tolv månaderna?

2021 2022

Vilket land anses då vara det viktigaste för 
att öka intäkterna i det egna företaget under 
de kommande tolv månaderna? Här ligger 
USA även i år på förstaplatsen och ökar 
dess utom sin ledning före tvåan Kina. 

Den trend som vi fångade upp redan i fjol 
– att Storbritannien ökar i betydelse som 
land att göra affärer med – fortsätter även i 
år och landet kommer nu på en fjärdeplats, 
tätt efter Tyskland. 18 procent av företags
ledarna menar att Tyskland är viktigast för 
att öka intäkterna i det egna företaget och 
17 procent säger att Storbritannien har 
störst betydelse. Den här utvecklingen är 
särskilt intressant med tanke på Storbritan
niens utträde ur EU i januari 2020. 
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De hot som de globala företagsledarna är 
mest bekymrade över i år avslöjar att de är 
under press att leverera finansiella resultat. 
Oron för hälsorisker har halkat ner till en 
andraplats efter cyberrisker. 49 procent av 
de svarande oroar sig mest för cyberhot, 
medan 48 procent fortfarande ser hälsoris
ker som den största utmaningen. På tredje 
plats kommer makroekonomisk instabilitet 
– vilket bland annat inkluderar fluktuationer i 
BNP, arbetslöshet och inflation – som anges 
av 43 procent av företagsledarna. 

Utöver dessa tre finns även klimatföränd
ringar, geopolitiska konflikter och social 
ojämlikhet med på topplistan över oros
moment. Klimatförändringar kommer först på 
plats fyra på listan, men det finns här en bety
dande skillnad mellan större och mindre före
tag. För företag med intäkter på över 10 miljar
der USdollar ligger klimatförändringar i topp.  

Ur ett svenskt perspektiv är bilden delvis 
annorlunda. Även här oroas vd:arna fram

som största hotet mot företagen
Cyberrisker tar täten

CEO Survey 2022

förallt av tankar på cyberhot, men till skillnad 
från det globala resultatet kommer oron för 
klimatförändringar redan på en andraplats 
även om andelen oroade fortfarande är rela
tivt låg. I Sverige anger 55 procent cyberris
ker som det största hotet, medan 36 procent 
väljer klimatförändringar. 

Resultatet tyder onekligen på att svenska
vd:ar har fått upp ögonen för itrelaterade
risker. Möjligen kan den senaste tidens
mediala uppmärksamhet kring flera cyber-
attacker i Sverige ha bidragit till detta. 

På ett övergripande plan oroar sig företags
ledare i Sverige mindre än sina globala kolle
gor när det gäller möjliga hot, med undantag 
för cyberrisker och klimatförändringar som 
nämnts ovan. Störst är skillnaden när det 
gäller hälsorisker, där differensen mellan det 
globala och svenska resultatet är 38 pro
centenheter.  
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Oron för cyberrisker dominerar inom finans
branschen medan hälsorisker står i fokus inom 
besöksnäringen
På samma sätt som det finns en koppling mellan bransch och 
framtidstro finns det ett tydligt samband mellan verksamhets
område och de risker man ser för det egna företaget. Det är till 
exempel stor skillnad på vilka risker som står i fokus inom finans
sektorn och för företag inom besöksnäringen.

Inom finanssektorn är generellt oron för cyberhot större. Hela
67 procent inom bank och kapitalmarknad bedömer det som en 
stor risk för det egna företaget och 64 procent inom försäkrings
branschen. Mer än hälften av företagsledarna inom riskkapital
bolagen delar denna inställning. Företag inom bland annat kon
sumentprodukter och tillverkningsindustrin ser generellt en lägre 
hotbild när det gäller itrelaterade störningar.   

Att cyberrisker globalt sett har seglat upp som en av de största 
utmaningarna kan vi även se i vår nyligen publicerade rapport 
2022 Global Digital Trust Insights Survey, där vi sammanfattar 
inspel från drygt 3 600 personer i ledande ställning. Rapporten 
visar att antalet cyberattacker väntas öka under 2022, bland  
annat på grund av risker kopplade till tredjepartsleverantörer.  

Som en konsekvens av utvecklingen ligger nu företagen i start
groparna för ökade investeringar och cyberbudgetarna växer. 
Hela 69 procent räknar med att öka sin budget för cybersäkerhet 
för 2022 i förhållande till 2021 års budget. Vart fjärde bolag uppger 
till och med att budgetökningen beräknas uppgå till mer än tio 
procent.  

49%
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Makroekonomisk 
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Klimatförändringar
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Hur orolig är du för att följande globala hot 
ska påverka ditt företag negativt under de 
kommande tolv månaderna?
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“Fler cyberattacker väntas under 2022 och många 
organisationer är sårbara för risker kopplade till 
bland annat tredjepartsleverantörer. Vi får nu allt fler 
förfrågningar från företagsledningar och styrelser när 
det gäller cybersäkerhet. Det här är logiskt eftersom 
cyberrisker inte är isolerade företeelser, utan de påverkar 
hela företagets affär och måste vara en naturlig del av den 
övergripande riskhanteringen.”

MAGNUS LINDKVIST, ANSVARIG CYBER SECURITY, PWC SVERIGE

Tittar vi på området hälsorisker är oron 
störst inom besöksnäringen, där hela 75 
procent ser det som den främsta risken den 
kommande tolvmånadersperioden. Andra 
verksamhetsområden där oron för hälsoris
ker är hög är inom hälso och sjukvård och 
försäkringsbranschen.  

Det verkar finnas en skiljelinje mellan olika 
regioner i synen på hälsoriskerna, vilket är 
något förvånande. I regionen Asia-Pacific 
oroar sig i genomsnitt 58 procent av före
tagsledarna för hälsorisker i relation till den 
egna verksamheten, medan motsvarande 
siffra för Västeuropa ligger på 37 procent. 
Länderna i orostoppen är Indonesien, Indien 
och Japan, medan Schweiz, Nederländerna 
och Frankrike har lägst andel oroade före
tagsledare. För Nordamerika är motsvaran
de siffra 44 procent, Latinamerika 46 pro
cent och Mellanöstern 48 procent. 

Samtidigt varierar synen på social ojäm
likhet stort både mellan och inom olika 
regioner. I topp ligger Latinamerika, där 41 
procent av företagsledarna känner stor oro 
för graden av ojämlikhet. I jämförelse ligger 
övriga regioner lågt, strax under 20 procent. 
Inom Västeuropa ser vi en stor spridning av 
resultaten: Spanien har högst andel oroade 
företagsledare, 44 procent, medan Schweiz 
ligger i botten med 2 procent.   

Svagt engagemang i en av vår tids 
mest avgörande frågor – klimatet  
De senaste åren har debatten om klimat
förändringarna och deras negativa konse
kvenser för både näringsliv och samhälle 
blivit alltmer högljudd samtidigt som medie
bevakningen kring klimatkonferenser – som 
nu senast COP26 i Glasgow – blivit alltmer 
uppmärksammad. I takt med detta har ock
så diskussionen om näringslivets ansvar för 
ett hållbart samhälle följts av ökade krav på 
transparens och andra konkreta åtgärder för 
att säkerställa långsiktigt hållbara resultat.  

I ljuset av denna utveckling är det märkligt, 
för att inte säga bekymmersamt, att endast 
en av tre globala företagsledare (33 procent) 
är mycket oroade för klimatförändringarnas 
påverkan på det egna företaget det kom
mande året. Motsvarande siffra för USA är 
27 procent och för Kina 31 procent, men 
även det svenska resultatet på 36 procent är 
förvånansvärt lågt. Resultatet måste beteck
nas som ett svagt engagemang i en av vår 
tids viktigaste frågor.
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I föregående avsnitt konstaterade vi att den 
allt intensivare debatten om klimatföränd
ringarna ännu inte fått fullt genomslag hos 
företagsledarna. Det behövs ytterligare fok
us och en insikt om att det krävs handling 
här och nu. Som vi såg är det fortfarande 
en relativt liten andel av ledarna i undersök
ningen – både globalt och i Sverige – som 
känner oro för hur ett förändrat klimat kan 
påverka den egna affärsverksamheten.  

Mot bakgrund av det är det därför inte 
förvånande att endast en fjärdedel av de 
globala företagsledarna har förbundit sig att 
arbeta för koldioxidneutralitet och att så lite 
som en dryg femtedel har ett åtagande för 
nettonollutsläpp (net zero). En betydligt större 
andel har inte något åtagande. 44 procent 
svarar att de inte har något åtagande för 

Har ditt företag gjort ett åtagande 
för att nå nettonollutsläpp  
eller koldioxidneutralitet?

netto nollutsläpp, 41 procent saknar åtagan
de för att uppnå koldioxidneutralitet och 36 
procent saknar helt sådana mål.

För Sverige är resultatet något mer positivt 
jämfört med de globala svaren, även om 
det fortsatt ligger på en förhållandevis låg 
nivå. Knappt hälften av de svenska företags
ledarna (45 procent) anger att de har ett 
åtagande för koldioxidneutralitet och 32 pro
cent har ett åtagande för nettonollutsläpp. 
Samtidigt saknar 23 procent ett åtagande 
för koldioxidneutralitet och 30 procent för 
nettonollutsläpp. Knappt en femtedel har 
varken åtagande för koldioxidneutralitet eller 
nettonollutsläpp. 

Fortfarande få företag som har mål för
koldioxidneutralitet och nettonollutsläpp

Nettonollutsläpp Koldioxidneutralitet
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Det globala resultatet visar att de företag 
som har ett åtagande för nettonollutsläpp 
ofta har flera saker gemensamt, bland 
annat storlek, ägarförhållanden, region och 
bransch. Större börsnoterade företag är mer 
benägna att ha ett åtagande, liksom verk
samheter baserade i regionerna Västeuropa 
och Asia-Pacific, särskilt inom energi, kraft 
och el, samt telekom.

Om man närmare granskar skälen till att 
ett företag har gjort ett åtagande om netto
nollutsläpp säger de flesta, eller 63 procent, 
att de gör det för att bidra positivt i arbetet 
mot klimatförändringarna. Andra handlings
motiv är att tillmötesgå kundernas förvänt
ningar samt att driva utvecklingen av pro
dukter och tjänster.

Det är förstås intressant att förstå skälen till 
varför företagen inte har gjort något åtag
ande. På den frågan svarar 57 procent av 
de globala respondenterna att skälet är att 
de inte släpper ut någon väsentlig mängd 
växthusgaser, 55 procent menar att företa
get inte har möjlighet att mäta sina utsläpp, 
medan 52 procent hävdar att det inte finns 
någon etablerad mätmetod i branschen.

Mycket få företagsledare avstår från åtag
anden utifrån tron att deras intressenter inte 
bryr sig om klimatförändringarna eller för att 
de inte har råd. Det överensstämmer också 
med synpunkterna från de företagsledare 
som har förbundit sig till ett nollutsläppsmål.  
 
David Taylor, ordförande och tidigare vd för 
det amerikanska företaget Procter & Gamble, 
säger:

– Det som har förändrats sedan, säg, tio år 
tillbaka, är att konsumenten nu vill veta vilka 
värderingar företag har som står bakom de 
varumärken konsumenten köper. Detta blir 
allt viktigare, särskilt för yngre konsumenter. 
Dessutom har förväntningarna på att vara 
“bra” inom ESGområdet dramatiskt föränd
rats. Företag som vårt behöver sätta ambiti
ösa mål. 

15
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Systemskifte krävs för att ta av-
görande kliv mot klimatmålen
Även om de skäl som anges för att inte ha 
ett åtagande säkert kan väga tungt i en
skilda fall är ändå det samlade intrycket att 
företagsledarna – givet frågans allvar – inte 
gör tillräckligt för att motverka klimatföränd
ringar och skadliga utsläpp. I PwC:s uppdat
erade Net Zero Economy Index, som public
erades i oktober 2021, tittade vi närmare på 
utsläpp av koldioxid i relation till BNP i en
ergisektorn. En viktig slutsats är att trenden 
under pandemin med en minskande klimat
påverkan nu är bruten och att utsläppen tar 
fart igen. Det här ger en direkt påverkan på 
klimatmålen och vägen till koldioxidneutral
itet tycks nu allt längre. 

Resultaten av vår studie från oktober 2021 
visar att den så kallade koldioxidintensitet
en för närvarande minskar med 2,5 procent 
årligen. Det är långt ifrån tillräckligt, och med 
nuvarande förändringsnivåer visar analysen 
att målet med koldioxidneutralitet inte ens 
uppfylls i slutet av århundradet. Enligt våra 
uppdaterade beräkningar måste minsk
ningen av koldioxidintensiteten vara 12,9 
procent årligen. Det är alltså vad som krävs 
för att vi ska ha möjlighet att nå koldioxid
neutralitet till mitten av det här århundradet 
och för att kunna uppnå Parisavtalets tak för 
temperaturhöjningen på 1,5 grader.

“Det är tydligt att ESG i allt högre grad påverkar 
investerings strategier. I en nyligen genomförd PwC-
undersökning menade 79 procent av investerarna att 
det sätt som ESG-frågorna hanteras på i ett bolag spelar 
en viktig roll vid köpbesluten. Hälften av de investerare 
som medverkat säger att de håller sig borta från företag 
som inte genomför det som de menar är tillräckliga 
åtgärder inom hållbarhet. 

Med det sagt behöver ESG samtidigt vara en integrerad 
del av företagens strategier. Här finns även utmaningar 
när det gäller att redogöra för logiken och fördelarna 
med att koppla ihop ESG och affärsstrategin. Om 
investerare inte ser de här sambanden är sannolikheten 
stor att de avyttrar sitt innehav.”

DAVID RINGMAR, ANSVARIG FÖR AFFÄRSRÅDGIVNING INOM  
ESG, ENERGI OCH INFRASTRUKTUR, PWC SVERIGE
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“Pandemitrenden med minskad klimatpåverkan är nu bruten 
och utsläppen tar fart igen. Det ger en direkt påverkan på 
klimatmålen, och vägen till koldioxidneutralitet kommer bli 
allt längre. Detta ser vi i vårt Net Zero Economy Index, där vi 
tittade närmare på utsläpp av koldioxid i relation till BNP inom 
energisektorn. 

Även om majoriteten av G20-länderna har satt upp ambitiösa 
klimatmål måste dessa omsättas i fler konkreta åtgärder för 
att leda till den förändring som är nödvändig. Näringslivet 
har en viktig roll för att påskynda utvecklingen så att vi kan 
nå nettonollutsläpp. Det behövs fler gränsöverskridande 
samarbeten mellan alla företag. Fönstret är på väg att stängas 
och vi behöver agera nu.”

KARIN JUSLIN, ANSVARIG FÖR SUSTAINABILITY & CLIMATE CHANGE, PWC SVERIGE
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Årets rapport understryker betydelsen av 
att få in klimatmålen i företagens strategier 
och i företagsledarnas incitamentsprogram 
för att uppnå långsiktigt hållbara resultat. 
Det visar sig nämligen att ju större ett före
tags åtagande är i form av att minska sina 
utsläpp av växthusgaser, desto större är 
sannolikheten att de har utsläppsmål som 
en naturlig del av sin strategi och sina incita
mentsprogram. 

I undersökningen delade vi in företagen i 
fyra kategorier utifrån vilken typ av åtagande 
de gjort och huruvida det var kopplat till 
ett vetenskapligt grundat mål – exempelvis 
en höjning av jordens medeltemperatur på 
maximalt 1,5 grader – eller till mål som sak
nar vetenskapliga kriterier.

Långsiktiga strategier och incitaments-
program viktiga verktyg i förändringsarbetet

Resultatet visar att 70 procent av de företag 
som har ett åtagande om nettonollutsläpp 
och där åtagandet är kopplat till ett veten
skapligt grundat mål (vi kallar dessa företag 
kategori 1), har inkluderat utsläppsmålen 
i sin långsiktiga strategi. Det kan jämföras 
med 9 procent av företagen som varken har 
utsläppsmål eller någon koppling till veten
skapliga kriterier (kategori 4). Detta visas i 
grafen på sidan 19.

På samma sätt ser vi att om man inkluderar 
utsläppsmål i den enskilde företagsledarens 
incitamentsprogram så ger det en större 
effekt. 34 procent av företagen i kategori 1 har 
en koppling mellan incitamentsprogram och 
klimatmål, medan den andelen är försumbar i 
kategori 4 (1 procent). 

CEO Survey 2022
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Kategori Typ av åtagande Vetenskapligt grundat

1 Nettonollutsläpp Ja

2 Nettonollutsläpp Nej

3 Koldioxidneutralitet N/A

4 Inget N/A

Vi har delat in företagen i fyra kategorier utifrån 
deras åtagande för att minska utsläpp av koldioxid

Finns mål för att minska utsläppen av  
växthusgaser med i:

Kategori 1 (nettonollutsläpp, vetenskapligt grundat)

Kategori 2 (nettonollutsläpp, ej vetenskapligt grundat)

Kategori 3 (endast koldioxidneutralitet)

Kategori 4 (inget åtagande)

Ditt företags långsiktiga strategi?

Din personliga årliga bonus eller ditt 
långsiktiga incitatmentsprogram?

CEO Survey 2022

“I en tid då samhällets utmaningar 
blir fler och alltmer komplexa behöver 
många organisationer ställa om sin 
strategi för framtiden. Samhällets 
förväntningar har aldrig varit större 
inom områden som klimatpåverkan, 
social hållbarhet och mångfald. 

Kombinationen av ett förtroendefullt 
agerande och förmågan att skapa 
långsiktigt hållbara resultat kommer 
att bli avgörande för framgång. 
Ett konkret sätt att ställa om är 
att tydligare anpassa incitament 
till företagets mål och strategier, 
så att medarbetarnas drivkraft till 
förändring kan stärkas.”

FREDRIK LINDBLAD, 
 ANSVARIG DIGITAL TRANSFORMATION, PWC SVERIGE
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Svag koppling till strategier och  
incitamentsprogram 
Vi frågade de globala företagsledarna i årets undersökning hur de 
arbetar med icke-finansiella mål med koppling till affärsverksam
heten, som bland annat kundnöjdhet, medarbetarengagemang samt 
automation och digitalisering. Därutöver undersökte vi hur de ar
betar med andra icke-finansiella mål som till exempel jämställdhet, 
etnisk mångfald och utsläpp av växthusgaser. 

Finns följande ickefinansiella mål med i:
a) Ditt företags långsiktiga strategi?  b) Din personliga bonus eller ditt långsiktiga incitamentsprogram?

Affärsmässiga mål Sociala mål och miljömål

Kundnöjdhet Jämställdhet Etnisk mångfaldUtsläpp av  
växthusgaser

Medarbetar 
engagemang

Automation och 
digitalisering

En viktig iakttagelse i undersökningen är att styrningen oftare är 
knuten till de traditionella affärsmässiga målen än mot sociala eller 
miljörelaterade mål. 71 procent av de globala företagsledarna följer 
till exempel långsiktigt upp kundnöjdhet och 62 procent följer upp 
medarbetarengagemang. 

När vi tittar på sociala och miljörelaterade mål är bilden en helt 
annan. Endast 38 procent säger att de har inkluderat mål om jäm
ställdhet i sin långsiktiga strategi och 37 procent har långsiktiga mål 
för utsläpp av växthusgaser.
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De svenska resultaten ligger i princip på 
samma nivå som de globala när det gäller 
de traditionellt verksamhetskopplade målen. 
Däremot svarar hela 77 procent av företags
ledarna i Sverige att de har jämställdhetsmål 
i sin strategi och 68 procent att de har mål 
för utsläpp av växthusgaser. 

Samtidigt finns det en klyfta mellan det som 
ingår i de långsiktiga strategierna och vad 
man väljer att inkludera i incitamentspro
grammen. Endast 39 procent av de globala 
respondenterna har sitt incitamentspro
gram kopplat till kundnöjdhet, 36 procent till 
medarbetarengagemang och 23 procent till 
automation och digitalisering. 

Korrelationen mellan sociala och miljörela
terade mål och ekonomiska incitament är 
ännu svagare. Så lite som 11 procent har 
sitt incitamentsprogram kopplat till mål om 
jämnare könsfördelning, 13 procent har en 
koppling till minskning av växthusgaser och 
8 procent till etnisk mångfald. Här ligger de 
svenska svaren på ungefär samma nivå. 

En intressant observation är att globalt 
säger 6 procent av företagsledarna att de 
inte följer upp någon av de nämnda para
metrarna i sin långsiktiga strategi och hela 
35 procent har ingen koppling alls mellan de 
undersökta målen och sitt personliga incita
mentsprogram.

21

Företag som anser sig ha högt 
förtroende arbetar mer aktivt 
med ickefinansiella mål  
För att få grepp om hur de globala företags
ledarna upplever det egna företagets an
seende ställde vi ett antal frågor om hur de 
såg på sina kunders förtroende för verksam
heten. Frågorna berörde bland annat synen 
på kundernas lojalitet mot företaget och 
dess produkter samt kundernas benägenhet 
att rekommendera företagets produkter. Ba
serat på svaren delade vi in företagsledarna i 
fyra kategorier baserat på graden av förtro
ende (1 högst förtroende och 4 lägst).  

Det visar sig att de företag som anser sig ha 
högst förtroende har flest icke-finansiella mål 
kopplade till verksamheten. 51 procent av 
företagsledarna i dessa företag har mål om 
kundnöjdhet som en del i sitt incitaments
program. Det kan jämföras med 33 procent i 
företag med lägst upplevt förtroende.  

Vår tolkning är att de företag som anser sig 
ha högst förtroende hos sina kunder arbetar 
aktivt med att bygga upp sitt förtroende. Ett 
sätt att göra det är att visa att företaget arbe
tar målmedvetet och långsiktigt även med de 
icke- finansiella målen.
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Kundnöjdhet Jämställdhet Etnisk mångfaldUtsläpp av  
växthusgaser

Medarbetar 
engagemang

Automation och  
digitalisering

Finns följande ickefinansiella mål med i din personliga 
bonus eller ditt långsiktiga incitamentsprogram?

Förtroende kategori 1 (högst upplevt förtroende från kunderna)

Förtroende kategori 2

Förtroende kategori 3

Förtroende kategori 4 (lägst upplevt förtroende från kunderna)
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Förtroende och branschtillhörighet påverkar  
synen på intäkter och utsläppsmål
Som vi berörde tidigare delade vi in företagsledarna i fyra olika 
kategorier utifrån vilken grad av förtroende de anser sig ha hos sina 
kunder. Vår studie visar att företag där företagsledarna känner att 
de har sina kunders förtroende, har en mer positiv syn på framtida 
intäkter. De har också oftare ett mål om nettonollutsläpp. 

Förtroende och ökade intäkter  
Visar andel av företagsledarna i procent som är ”mycket 
säkra” eller ”extremt säkra” på ökade intäkter under de 
kommande tolv månaderna.

Åtagande för nettonollutsläpp  
Visar andel av företagsledarna i procent som anger att 
deras företag har ett åtagande för nettonollutsläpp.  

Förtroende  
kategori 1  

(högst upplevt  
förtroende från  

kunderna)

Förtroende  
kategori 1  

(högst upplevt  
förtroende från  

kunderna)

Förtroende  
kategori 4  

(lägst upplevt  
förtroende från  

kunderna)

Förtroende  
kategori 4  

(lägst upplevt  
förtroende från  

kunderna)

Förtroende  
kategori 2

Förtroende  
kategori 2

Förtroende  
kategori 3

Förtroende  
kategori 3

Bland de företagsledare som upplever sig ha högst förtroende 
(kategori 1) säger sju av tio att de är mycket säkra på ökade intäkter 
under det kommande året och tre av tio uppger att de har ett åtag
ande för nettonollutsläpp.



CEO Survey 2022

Även branschtillhörighet spelar roll för hur 
aktivt ett företag arbetar med klimatmålen. 
Inom branscherna kraft och el, och energi 
har fler företag mål om nettonollutsläpp. 
Kraft och elbranschen ligger i topp med  
40 procent, följt av energi med 39 procent.  
I botten ligger företag inom media och  
underhållning samt hälso och sjukvård. 

Detta bekräftar att branscher med höga 
utsläpp ofta ligger främst när det gäller att 
agera för klimatet. Det ger dem en kompli
cerad roll som en aktör som både bidrar till 
att skapa problemen, men också hjälper till 
med lösningarna.  

Det japanska konglomeratet Mitsubishi 
Corporation, som har en omfattande verk
samhet inom energisektorn, brottas med 
dessa utmaningar. Företagets vd, Takehiko 
Kakiuchi, säger:

– Japan räknar med att täcka ungefär 40 
procent av sitt övergripande energibehov 
med förnybar energi. Naturgas är avgörande 
för att täcka resterande 60 procent, och 
även om det är en utmaning att nå samsyn 
kring mekanismer för klimatkompensation, 
ser koldioxidneutral LNG (liquefied natural 
gas) ut som en lovande lösning.

Frågan är vad som i slutänden kan accept
eras av andra intressenter samtidigt som det 
är konkurrenskraftigt när det gäller kost
naden. Kärnkraft, som är det mest ekonomi
ska alternativet, är riskfylld. 

– I Japan är kärnkraften en energikälla som 
ger ren el, men innovativa sätt att minska 
oron kring säkerheten är avgörande för att 
övervinna motståndet hos allmänheten. 

24



CEO Survey 2022 25

Kontakt
Vd
Sofia Götmar-Blomstedt
sofia.goetmar-blomstedt@pwc.com

Vice vd
Jörgen Haglund
jorgen.haglund@pwc.com

Presskontakt
Martin Askman
martin.x.askman@pwc.com 
073358 31 43

© 2022 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är 
förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet 
gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och råd
givning med 2 800 medarbetare runt om i landet – vi finns 
där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället 
och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar 
allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och 
våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lös
ningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas 
din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att 
vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan 
våra specialister. Vi är en community of solvers som är 
med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk 
enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 
medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss 
av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans 
leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och 
långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som sam
hället i stort.

www.pwc.se/ceosurvey


