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Från tillit 
till handling
Hur familjeföretag ställer 
om för att möta framtiden 



Family Business Survey är en internationell undersökning bland nyckelpersoner inom familjeföretag. Målet med 
undersökningen är att lyfta fram aktuella frågor som påverkar företagens verksamhet under de kommande åren. 

Om Family Business Survey 2021

Family Business Survey 2021
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länder

87
av företagen (77% av de 
svenska) hade tillväxt de 12 
månaderna före covid-19

55%
av företagen (84% av de 
svenska) tror på tillväxt 
2022

86%



PwC
Bläddra vidare och se rapportens viktigaste slutsatser

Familjeföretagens väg till framgång
2020 var ett år då många familjeföretag drabbades hårt av minskade intäkter till följd av 
pandemin. I PwC:s svenska version av rapporten Family Business Survey, ger familjeföretagare 
sin syn på utmaningar och möjligheter.

35 procent av de svenska familjeföretagen och 46 procent av de globala menar att försäljningen har 
minskat till följd av pandemin. Mest utsatt runt om i världen är hotell- och upplevelsebranschen följt av 
fordonsbranschen och därefter underhållning och media. 

Ändå är synen på framtiden positiv ur ett längre perspektiv. 2022 väntas bli ett expansionsår då hela 
84 procent av de svenska familjeföretagen ser tillväxt framför sig. Det är i nivå med de 83 procent som 
såg samma utveckling i undersökningen 2018.

Årets rapport visar att såsom familjeföretag har drivits tidigare med en stor tillit till familjen och dess 
värderingar och visioner räcker inte längre för att skapa framgång. Det beror på att hållbarhet, 
miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer, fortsätter att driva på förändring av hela vårt samhälle. 
De här yttre omvärldsfaktorerna och krav från intressenter får en allt större påverkan på familjeföretag 
som vi inte har sett tidigare. 

Vi arbetar med familjeföretag, stora som små och över hela världen. Vi är övertygade om att de 
familjeföretag som tar de här frågorna på allvar och låter dem bli en del av kärnverksamheten har goda 
förutsättningar att lyckas. Välkommen att kontakta oss på ett kontor nära dig!

“Genom att se 
möjligheterna 
som 
förändringen 
innebär kan 
familjeföretagen 
nå framgång”

2020 var ett år då många 
familjeföretag drabbades hårt av 
minskade intäkter till följd av 
pandemin. Frågan är nu hur 
familjeföretagen ställer om 
verksamheten inför framtiden? I 
PwC:s svenska version av rapporten 
Family Business Survey, ger 
familjeföretagare sin syn på 
utmaningar och möjligheter.

35 procent av de svenska 
familjeföretagen och 46 procent av de 
globala menar att försäljningen har 
minskat till följd av pandemin. Mest 
utsatt runt om i världen är hotell- och 
upplevelsebranschen följt av 
fordonsbranschen och därefter 
underhållning och media. 

Ändå är synen på framtiden positiv ur 
ett längre perspektiv och för de 
kommande åren finns tillväxtplaner. 

- 2022 väntas bli ett expansionsår 
då hela 84 procent av de 
svenska familjeföretagen ser 
tillväxt framför sig. Det är i nivå 
med de 83 procent som såg 
samma utveckling i 
undersökningen 2018, säger 
Pontus Tonning, ansvarig för 
området familjeföretag på PwC. 

2020 var ett år då många familjeföretag drabbades hårt av minskade 
intäkter till följd av pandemin. Frågan är nu hur de ställer om 
verksamheten inför framtiden? 

PwC:s rapport Family Business Survey 2021 visar att såsom 
familjeföretag har drivits tidigare med en stor tillit till familjen och dess 
värderingar och visioner räcker inte längre för att skapa framgång. Det 
beror på att hållbarhet, miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer, 
fortsätter att driva på förändring av hela vårt samhälle. De här yttre 
omvärldsfaktorerna och krav från intressenter får en allt större påverkan 
på familjeföretag som vi inte har sett tidigare. 

Vi arbetar med familjeföretag, stora som små och över hela världen. Vi är 
övertygade om att de familjeföretag som tar de här frågorna på allvar och 
låter dem bli en del av kärnverksamheten har goda förutsättningar att 
lyckas. Välkommen att kontakta oss på ett kontor nära dig!

Bläddra vidare och se rapportens viktigaste slutsatser

Familjeföretagens kraft att påverka
Såsom familjeföretag har drivits tidigare med 
en stor tillit till familjen och dess värderingar 
och visioner räcker inte för att lyckas i 
framtiden. Det beror på att hållbarhet, 
miljömässiga, sociala och ekonomiska 
faktorer, fortsätter att driva på förändring av 
hela vårt samhälle. De här yttre 
omvärldsfaktorerna och krav från intressenter 
får en allt större påverkan på familjeföretag 
som vi inte har sett tidigare. 

- Genom att ta de här frågorna på 
allvar, låta de bli en del av 
kärnverksamheten och se 
möjligheterna som förändringen 
innebär kan familjeföretagen bli 
framgångsrika
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Tillväxt och återhämtning 
efter pandemin

35% av svenska familjeföretag (46% 
globalt) menar att försäljningen har 
minskat till följd av pandemin. 

Synen på framtiden är positiv. 84% ser 
tillväxt framför sig 2022. Det är i nivå med 
de 83% som såg samma utveckling i 
undersökningen 2018.

Family Business Survey 2021 - Tema 1
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Hållbarhet: agera och 
skapa förtroende

58% av svenska familjeföretag kopplar 
hållbarhet till kärnan av verksamheten 
(49% globalt).

51% har en utvecklad och kommunicerad 
hållbarhetsstrategi (37% globalt).  

Family Business Survey 2021 - Tema 2
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Digitalisering: fortsätt öka 
utvecklingstakten 

När det gäller framtida prioriteringar för 
svenska familjeföretag hamnar 
digitalisering och användning av ny teknik 
i topp. 

Knappt hälften (49%) av företagen anser 
att de har en starkt utvecklad digital 
kapacitet. 

Family Business Survey 2021 - Tema 3
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Familjens roll: vikten av 
professionell styrning

63% säger att familjemedlemmar i 
ledande roller har samsyn om inriktning. 
30% upplever ändå konflikter.

Under fem år framåt ser 29% av 1:a-3:e 
generationens familjeföretag att de lämnar 
över till nästa generation. Och 42% av 
familjekontrollerade företag ser att en 
extern part driver verksamheten. 

Endast 30% har en 
successionsplan. 

Family Business Survey 2021 - Tema 4



Välkommen att 
kontakta oss! 

Denna presentation har tagits fram endast som allmän information och/eller generell vägledning. Den utgör således inte någon professionell rådgivning. Du bör därför inte förlita dig på 
presentationen eller vidta några åtgärder på grundval av den utan att dessförinnan ha gjort avstämningar med en professionell rådgivare utifrån de förutsättningar som gäller i din situation. Med 
hänsyn härtill lämnar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB ingen utfästelse eller garanti (uttrycklig eller underförstådd) för att informationen i presentationen är 
korrekt och/eller fullständig för dina syften och ändamål. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB tar således inte något som helst ansvar för eventuella konsekvenser 
av att du väljer att förlita dig på eller agera utifrån informationen i denna presentation.  

© 2021 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB or PricewaterhouseCoopers AB which is a member 
firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. 
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