
1     |     CEO Survey 2020

Konjunkturoro blandas med 
stark tro på egen tillväxt 
Skiftande framtidsutsikter från det  
svenska näringslivet 
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Inledning

För tjugotredje året presen-
terar PwC den globala under-
sökningen CEO Survey, där 
1581 företagsledare från 83 
länder medverkar. Syftet med 
rapporten är att ge en bild av 
synen på nuläge och framtid 
inom näringslivet. Vi hoppas 
kunna bidra med insikter där vi 
lyfter fram både möjligheter och 
utmaningar i ett företagar- och 
samhällsperspektiv.

Årets resultat visar bland annat att det råder en nega-
tiv syn på den globala tillväxten framöver. Samtidigt 
så tror många av vd:arna på ökade intäkter i det egna 
bolaget under det kommande året. Det som oroar 
företagsledarna mest utöver ekonomisk instabilitet, 
är regelbördor, handelskonflikter och de cyberhot 
som följer i den digitala utvecklingens spår. Just när 
det gäller vårt digitala samhälle så visar undersök-
ningen att vi kan förvänta oss stora regelförändringar 
framöver.

Vi har även tittat närmare på klimatfrågorna i årets 
undersökning och här syns nu ett allt större fokus på 
utvecklingspotential. Istället för att bara se problem, 
så menar nämligen allt fler företagsledare att klimatets 
utveckling kan leda till nya möjligheter när det gäller 
nya tjänster och produkter. 

En annan viktig aspekt som vd:arna tar upp är 
kompetensbehovet, där det blir allt mer tydligt att 
framtidens behov inte enbart går att tillgodose via 
rekrytering utan behöver byggas långsiktigt genom att 
utveckla medarbetarna i den egna verksamheten. 

Genomgående i rapporten är även att företagsledarna 
vill se mer av gemensamt agerande mellan politiska 
beslutsfattare och företagen, inom områden som 
klimat, utbildning och skattehantering. Med det sagt 
så är det tydligt att även vi inom näringslivet måste 
bli bättre på att gå från ord till handling. Nu riktas 
fokus in mot tjugotalet, där vi vill fortsätta bidra till 
att lösa viktiga problem för ett hållbart näringsliv och 
samhälle!

Peter Nyllinge
Vd, PwC Sverige
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72%  
av de svenska företagsledarna 
tror på ökade intäkter i det 
egna bolaget under de 
närmaste 12 månaderna. Lika 
många spår att den globala 
tillväxten kommer att minska 
under samma period

75%  
av de svenska företagsledarna 
menar att klimatkrisen kan 
ge nya affärsmöjligheter 
när det gäller nya tjänster 
och produkter för den egna 
verksamheten

66%  
av de svenska företagsledarna 
förutspår en ökad reglering av 
det digitala samhället
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Innehåll
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Om undersökningen
1 581 företagsledare från 83 länder har intervjuats 
under september och oktober 2019. Urvalet till 
undersökningen har viktats mot ländernas BNP för 
att säkerställa en rättvis representation. 88 procent 
av intervjuerna genomfördes online, sju procent via 
telefon och fem procent per post eller i fysiskt möte. 

Av de medverkande företagen hade 46 procent 
intäkter på minst en miljard dollar, 35 procent hade 
intäkter mellan 100 miljoner och en miljard dollar 
och 15 procent hade intäkter på upp till 100 miljoner 
dollar. 55 procent av företagen var privatägda.



Kraftig konjunkturinbromsning i världsekonomin
2019 präglades av stor osäkerhet om utvecklingen i världsekonomin. 
Tydliga signaler på inbromsning kom från konjunkturindex runt om i 
världen och det europeiska ekonomiska navet Tyskland balanserade 
till och med på gränsen till recession under hösten. Även Kina har 
dragits med i en nedåtspiral. Landets tillväxt är den svagaste på 
27 år och BNP-prognosen för fjolåret var från kinesiskt håll 6,0-6,5 
procent1. Här i Sverige visade Konjunkturinstitutets barometer på 
en genomgående negativ utveckling under året och gav tecken på 
avmattning både från tjänstesektorn och tillverkningsindustrin2. Tittar 
vi på inköpschefsindex för industrin så sjönk det till 45,4 i november3, 
vilket är en nivå som inte setts sedan 2012. Som jämförelse var nivån 
55,7 för ett år sedan. Lägg därtill geopolitisk instabilitet i form av 
handelskonflikter, frågetecken kring utvecklingen av europasamarbe-
tet och nya konsumtionsmönster som slår mot traditionell handel. 

1.
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Den här bilden av osäkerhet avspeglar sig även 
i årets CEO Survey. Inte sedan finanskrisen har 
världens företagsledare varit så pessimistiska i sin 
syn på världsekonomin. 53 procent är av åsikten att 
den globala tillväxten kommer att minska under det 
kommande året medan endast 22 procent tror på  
en ökning.

I Sverige är den negativa bilden än mer påtaglig där 
hela 72 procent tror på en minskad tillväxt mot så få 
som 10 procent som tror på en ökning. Noterbart här 
är att förra året var det endast var tredje (34 procent) 
svensk företagsledare som såg en minskad global 
tillväxt. Även i våra nordiska grannländer är pessimis-
men på liknande höga nivå (i genomsnitt 68 procent). 

Historiskt perspektiv när det gäller synen på världsekonomin 
(globala resultat)
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Fortfarande fart i den egna verksamheten
Samtidigt som det råder en negativ syn på den 
globala tillväxten så går många verksamheter fortfa-
rande på högvarv, med starkt stöd av de låga räntor 
och den tillgång till kapital som präglar marknaderna 
världen över. Många bolag levererar fortfarande 
rapporter som lever upp till förväntningarna och i 
årets undersökning signalerar en klar majoritet av 
företagsledarna ett fortsatt positivt scenario när det 
gäller den egna verksamhetens utveckling. 73 procent 
av vd:arna tror på ökade intäkter i det egna bolaget 
under det kommande året. I Sverige är optimismen på 
i princip samma nivå, där 72 procent ger samma svar. 
Värt att notera är dock att även om tillväxtmotorn 
snurrar på i bolagen, så är tron på ökade intäkter 
något nedjusterad i förhållande till 2018 och 2019, då 
andelen landade på 83 respektive 86 procent.  
 

Tittar vi något längre fram i tiden med fokus på ett 
treårsperspektiv, så ökar optimismen ytterligare. 
Det globala snittet är 85 procent när det gäller tro 
på ökade intäkter i det egna bolaget och 83 procent 
bland de svenska företagsledarna. 

Det extremt låga ränteläget frigör kapital till närings-
livet och är en del i den ljusa framtidsbild som 
företagsledarna ser i det egna bolaget och därmed 
en möjlig förklaring till att gapet mellan bolagsbilden 
och synen på global tillväxt spretar så markant. Med 
de dubbla budskap som årets rapport ger så kvarstår 
frågan om konjunkturen nu gör en mjuklandning, eller 
om vi istället kommer att få se bakslag när det gäller 
de resultat som bolagen åstadkommer under 2020? 
Ytterligare en intressant fråga är vägen framåt för ränte-
läget och dess påverkan i ett samhällsperspektiv. 
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Räntan i fokus – ett nytt normaltillstånd eller systemvarning?

Frågan kring den räntepolitik som förs präglar både den svenska och den internationella 
ekonomiska debatten. Riksbanken höll fast vid utstakad väg och genomförde till sist en ränte-
höjning i slutet av 2019. Oavsett inriktning framöver så är handlingsutrymmet för att använda 
räntevapnet betydligt mindre än vad till exempel Fed Reserve förfogar över i USA. Trots att vi i 
skrivande stund har en nollränta, så kvarstår även frågetecken inför framtiden. Kan en lågkon-
junktur motas effektfullt med en förskjutning från redan existerande minusräntor till kraftigare 
minusräntor? Den räntevärld vi nu lever i får anses vara mycket oprövad.

I ett längre och övergripande perspektiv är det även relevant att diskutera fenomenet minus-
ränta och risker för att räntemarknaden sätts ur spel. Är det till exempel långsiktigt hållbart 
att bygga en marknadsekonomi kring att risktagande i form av utlåning straffas snarare än 
belönas. Var finns då incitamenten i ett längre perspektiv? Hur reagerar samhället i ett läge 
där även inlåningsräntor blir negativa i kombination med en eventuell rejäl börsnedgång? Utan 
att lägga några värderingar i en sådan diskussion finns det anledning att anta en något mer 
restriktiv position när det gäller synen på långsiktig finansiering trots nuvarande ränteläge. 
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Tillväxtresan –  
mer nära än fjärran

CEO Survey 2020 konstaterar alltså att vd:arna ser ökade intäkter i 
den egna verksamheten både på kort och lång sikt. Nästa fråga är 
då hur den tillväxten ska realiseras. När företagsledarna anger de 
viktigaste tillväxtdrivande aktiviteterna som de planerar under det 
kommande året, så är det tydligt att bolagen blickar inåt den egna 
organisationen och den befintliga verksamheten. I topp tre hamnar 
nämligen områdena effektivisering av verksamheten som anges av 77 
procent, organisk tillväxt (70 procent) och lansering av en ny produkt 
eller tjänst (60 procent). Att expandera till nya marknader, att göra 
förvärv och skapa nya samarbeten hamnar däremot betydligt längre 
ner bland prioriteringarna.

2.

Vill ni effektivisera er verksamhet? Hur har världens mest framgångsrika  
företag lyckats med sin transformation för att ta en unik marknadsposition? 
Här presenterar vi fem konkreta strategiska steg som ligger bakom  
framgångarna för företag som IKEA, Amazon, Apple och Starbucks. 

www.pwc.se/strategythatworks
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http://www.pwc.se/strategythatworks
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Sverige mot trenden när det gäller 
anställningar 
Att organisk tillväxt prioriteras högt blir även tydligt i 
frågan om synen på nyanställningar. Närmare hälften 
(49 procent) av vd:arna signalerar att de tänker öka 
antalet medarbetare under det kommande året, vilket 
kan jämföras med de 22 procent som går i motsatt 
riktning och drar ner på personalstyrkan. Allra tydli-
gast är anställningstrenden i Asien där så många som 
61 procent planerar för att öka antalet medarbetare. 

77%
Effektivisering av 
verksamheten  

70%
Organisk  
tillväxt  60%

Lansering av en 
ny produkt eller 
tjänst 38%

Ingå nya strategiska 
samarbeten 

35%
Förvärv eller 
sammanslagning

35%
Expandera till  
nya marknader

Topplista över prioriteringar för tillväxt (globala resultat)

I Sverige är dock företagsledarna betydligt mer 
försiktiga och här hamnar resultaten ungefär i jämvikt 
mellan de 30 procent som anger anställningar och 
de 28 procent som förbereder sig för personalned-
dragningar under året. Medan skillnaden när det 
gäller personalsituationen är marginell i ett globalt 
perspektiv mellan fjolårets och årets resultat, så ser 
vi en mer restriktiv syn på anställningar här i Sverige 
över tid. 46 procent av de svenska vd:arna planerade 
nyanställningar 2019, samtidigt som 20 procent då 
angav neddragningar.

30%  
av vd:arna signalerar att de 
tänker öka antalet medarbetare 
under det kommande året

28%  
förbereder sig för 
personalneddragningar

49%  
av vd:arna signalerar att de 
tänker öka antalet medarbetare 
under det kommande året

I Sverige är dock företagsledarna betydligt mer försiktiga.
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Långtidsarbetslöshet som samhällsutmaning 

Att den svenska arbetsmarknaden visar tecken på att försvagas bekräftas av flera rapporter. 
I mitten av december 2019 presenterade Arbetsförmedlingen sin senaste prognos för åren 
2020 och 20214, som visar på att fler personer står långt ifrån arbetsmarknaden samtidigt 
som antalet jobb inte ökar i samma takt som tidigare. Arbetsförmedlingen bedömer att 
arbetslösheten stiger från 6,8 procent 2019 till 7,2 procent 2020, för att sedan ytterligare öka 
till 7,4 procent 2021. 

Den största utmaningen under de kommande åren bedöms vara den stigande långtids-
arbetslösheten. Här finns en växande samhällsutmaning både när det gäller de människor 
som riskerar att marginaliseras, men även i ett samhällsekonomiskt perspektiv där det 
handlar om att minska utgifter och att skapa förutsättningar för ett framtida hållbart  
pensionssystem. Lösningen är en kombination av olika insatser, som till exempel riktade 
vuxenutbildningar och anställningsstöd, samt en ökad delaktighet och vilja att agera här  
och nu från olika aktörer inklusive näringslivet.
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Färre orosmoln 
på den svenska 
näringslivshimlen

För mycket regler, så kallad överreglering, är fortsatt det största 
orosmomentet för företagsledare i världen, men hack i häl följer nu 
oro för handelskonflikter, som ökar med fyra procentenheter sedan 
fjolåret. Här finns en tydlig koppling till handelskonflikten mellan USA 
och Kina, som riskerar att utvecklas till ett långvarigt normaltillstånd 
trots de framsteg som togs i slutet av förra året. Lägg därtill att Kina 
förväntas vara mycket långsiktiga i sitt strategiska förhållningssätt 
till handelsfrågorna, vilket även det talar mot ett avslut av konflikten i 
närtid. Klättrar upp närmare orostoppen gör även osäkerheten när det 
gäller tillväxten i ekonomin (upp tio procentenheter) och cyberhoten 
(upp tre procentenheter). 

3.

Områden som oroar 
företagsledare globalt
1. Överreglering

2. Handelskonflikter

3. Osäker ekonomisk tillväxt

4. Cyberhot

5. Politisk osäkerhet

Områden som oroar de 
svenska företagsledarna
1. Osäker ekonomisk tillväxt

2. Fluktuation av växelkurs

3. Handelskonflikter

4. Tillgång till nyckelkompetens

5. Överreglering
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”Cyberbrotten är en av vår tids stora sam-
hällsutmaningar. Därför är det inte överraskan-
de att företagsledarna i undersökningen ser 
på cyberhoten som en av de främsta orsaker-
na till oro. I takt med att digitaliseringen har 
rullat framåt i expressfart har vi byggt upp en 
säkerhetsskuld som vi nu måste börja betala 
av på. Den digitala utvecklingen måste mötas 
med ett parallellt säkerhetstänk. Först då kan 
vi bygga framtidens hållbara digitala samhälle.

Ökad cybersäkerhet kräver både globala 
initiativ, nationella lösningar och beslutsamt 
agerande i organisationer. På företagarsidan 
så måste cybersäkerhet in i betydligt fler led-
ningsgrupper och styrelserum. De här frågor-
na får helt enkelt inte isoleras till it-avdelning-
ar, utan måste ses som verksamhetskritiska 
delar i den övergripande riskhanteringen. Det 
behövs även mer av utbildningar, både på 
specialistnivå och grundläggande för samtliga 
medarbetare.” 

JAKOB BUNDGAARD

ANSVARIG CYBER SECURITY, PWC SVERIGE
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Andra branscher släpar tyvärr efter och vi ser även 
att många mindre och medelstora bolag inte har 
uppmärksammat de digitala säkerhetsutmaningarna i 
tillräckligt hög grad. 

Även om den svenska oron är på en genomgående 
lägre nivå, så finns det ett specifikt område där de 
svenska vd:arna är lika oroliga för det kommande 
året som sina globala motsvarigheter och det gäl-
ler fluktuation av växelkurs. Här har den svenska 
oron dessutom ökat i förhållande till föregående år. 
Resultatet är en naturlig konsekvens av den svenska 
kronans fortsatt svaga ställning där kronfallet fortsatte 
mot samtliga ledande valutor under fjolåret. Om 
kronan fortsätter vara svag är det självfallet gynnsamt 
för utrikeshandeln, men den riskerar samtidigt att 
urholka förtroendet för svensk penningpolitik i ett 
längre perspektiv.

Det är svårt att avgöra om den här oron baseras på 
den pågående utvecklingen eller mer handlar om an-
taganden. Inom ett område kan vi dock konstatera att 
resultaten stämmer överens med bolagens verklighet 
och det är inom cybersäkerhet. Här uppger hälften av 
de större svenska bolagen att de har varit utsatta för 
incidenter och de ser en konstant ökning av angrepp5.

Generellt så är de svenska företagsledarna betydligt 
mindre oroade över de enskilda hoten och vi ser 
glädjande nog en tydlig minskning inom de flesta av 
områdena i förhållande till fjolåret. När det gäller de 
tre orosområden som ökat mest så är skillnaderna 
stora mellan synen globalt och i Sverige. Till exempel 
så är det bara 17 procent av de svenska vd:arna som 
är mycket oroade över cyberhoten, det vill säga hälf-
ten så stor andel i jämförelse med det globala snittet. 
Är vi så väl förberedda jämfört med våra konkurrenter, 
eller finns det en naivitet bland svenska bolag när 
det gäller synen på cyberriskerna? Svaret på den 
frågan är att vi ser en stor variation utefter branscher 
och bolag. Som exempel upplever vi att finans- och 
banksektorn har varit tidiga med satsningar på cyber-
säkerhet, vilket är fullt naturligt med tanke på  
att de digitala transaktionerna är utsatta för cyberhot. 



”Undersökningen bekräftar att riskperspektivet omfattar väl-
digt många olika utmaningar. Det innebär i sin tur att bolagens 
riskhantering måste ta ett övergripande helhetsgrepp på verk-
samhetsrisker, som sedan bryts ner i olika specifika områden. 

Vissa farhågor som företagsledarna lyfter fram är väldigt 
direkta, som ökad oro för cyberhot och förhållningssätt till 
rekrytering och kompetens. Andra risker kan vid en första 
anblick ses som svåra att påverka. Ingenting kan vara mer 
fel. Det går alltid att skapa förberedelse för eventuella utma-
ningar, det som vi kallar för riskmedvetenhet. 

Ett exempel på mer svårnavigerade risker är utvecklingen 
av regelverk. Att förhålla sig till nya regler är ofta komplext 
och spänner över olika delar av organisationen. Eftersom 
effekterna av implementering ofta ger följdverkningar, så 
krävs många gånger insikt i hela verksamheten för att 
förändringen ska ge rätt effekt. Tyvärr är det även van-
ligt att implementeringen av regelverk inleds i ett för sent 
skede, vilket leder till ökade kostnader och en längre 
förändringsprocess.” 

ANNELI GRANQVIST

ANSVARIG RISK ADVISORY, PWC SVERIGE

16     |     CEO Survey 2020



17     |     CEO Survey 2020

Teknikjättarnas 
dominans ifrågasätts 
och regleringar  
runt hörnet

Den digitala utvecklingen har ibland lyfts fram som den fjärde in-
dustriella revolutionen och de tekniska framstegen har firat stora 
framgångar. På senare år har dock även mer kritiska infallsvinklar på 
utvecklingen lyfts fram. Oavsett om det handlar om cyberhot mot 
företag och nationer, sekretessfrågor på individnivå, ifrågasättande av 
makt över innehåll som koncentreras till ett fåtal dominerande aktörer, 
eller hälsoaspekter, så reses nu allt fler frågetecken kring hur det digi-
tala samhället ska hanteras. Behövs till exempel mer av reglering och 
hur ser företagsledarna på framtiden när det gäller de här frågorna?

4.

66%  
av de svenska företagsledarna 
förutspår en ökad reglering av 
det digitala samhället

75%  
av svenska vd:ar tror att vi 
kommer att få ser mer av 
regleringar som utmanar 
teknikjättarnas dominans
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En slutsats från årets undersökning är att vi kom-
mer att få se mer av lagstiftning som kretsar kring 
begränsningar framöver. Dels så ser 71 procent av 
vd:arna framför sig mer av tvingande reglering av 
innehåll från politiska beslutsfattare. Dels anger 68 
procent av företagsledarna att fler initiativ kommer att 
tas när det gäller att bryta upp de oligopolliknande 
positioner som flera aktörer har inom området. Än 
mer övertygade om den utvecklingen är de svenska 
vd:arna, där så många som 75 procent tror att 
teknikjättarnas dominans kommer att utmanas från 
politikerhåll.

Utvecklingen med ökad statlig inblandning och 
styrning av innehåll och integritetsaspekter genom 
lagstiftning, väntas enligt många av företagsledarna 
leda till en mer uppbruten och fraktionerad digital 
miljö. Trenden är allra tydligast i Nordamerika och 
här kan det finnas en koppling till att cyberhoten där 
till och med ses som den största tillväxthämmande 
risken, samt historiken av ett valsystem som utsatts 
för påverkan. Med tanke på att ett nytt presidentval 
väntar under 2020 lär diskussionen intensifieras.  

Konsekvensen av den förväntade statliga inbland-
ningen inom de här områdena kan naturligtvis även 
leda till oönskade effekter. Dels kan utvecklingen 
bromsas upp då entreprenörsinitiativ och ny tjänste-
utveckling riskerar att hämmas. Dessutom finns risk 
för ett ökat kontrollsamhälle. De tekniska framstegen 
är självklara förutsättningar för samhällets utveckling, 
men det finns samtidigt även en baksida i form av 
ökade risker kopplade till den nya tekniken. Därför 
behövs en balansgång mellan teknikutveckling och 
samhällssäkerhet för att digitaliseringen ska ske på 
ett långsiktigt hållbart sätt. Vi kan redan nu se en 
vatten delare mellan ökad kontroll och mer av öppen-
het och demokrati. I Europa har arbetet börjat i den 
ena änden med skyddet av individens personupp-
gifter genom GDPR. I andra delar av världen skapas 
istället högteknologiska samhällen med helt andra 
drivkrafter och där medborgare utsätts för massiv 
övervakning. 

“The rules governing the Internet 
allowed a generation of entre-
preneurs to build services that 
changed the world and created 
a lot of value in people’s lives. 
It’s time to update these rules to 
define clear responsibilities for 
people, companies and govern-
ments going forward6.”  

MARK ZUCKERBERG
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Att navigera i det nya digitala 
regellandskapet 
Under 2018 togs ett stort steg för att stärka den per-
sonliga integriteten i det digitala samhället i och med 
GDPR-regelverkets införande. Den nya lagstiftningen 
stärker rättigheterna och ökar skyddet för privatper-
soner och ställer högre krav på företag, myndigheter 
och andra som hanterar personuppgifter. Den nya 
lagstiftningen är gemensam för hela EU och innebär 
att företag, myndigheter och andra som samlar in 
uppgifter måste kunna visa att de tar ansvar, bland 
annat ställs krav på att de dokumenterar hur de reso-
nerat när de samlar in och använder personuppgifter. 

Under förra året pågick ett trettiotal granskningsären-
den från Datainspektionens sida här i Sverige när det 
gäller efterlevnad av reglerna och vi kan förvänta oss 
allt fler utslag av dessa granskningar under 2020. Om 
vi blickar ut i Europa så delades kraftfulla sanktioner 
ut vid flera tillfällen, bland annat så tvingades ett 
internationellt flygbolag böta 183 miljoner pund på 
grund av bristande efterlevnad av GDPR7. Med andra 
ord så finns det nu stor anledning för alla verksam-
heter att följa upp sitt arbete med GDPR-frågorna.   

Att företagsledarna tycker att det behövs stort fokus 
på de här frågorna är tydligt i årets undersökning. 
Reglering kring data och integritet ses till och med 
som mer prioriterat än arbetsrelaterade regler. 

Företagsledarna menar även att det finns behov av 
insatser från politikerhåll när det gäller regler som 
kan öka konsumentsäkerhet och samtidigt bibehålla 
en rättvis konkurrenssituation inom näringslivet. Här 
tycker 53 procent av de svenska företagsledarna 
att så inte är fallet i nuläget, vilket kan jämföras med 
endast 17 procent som tycker att den här utvecklingen 
sker idag. 

Företagsledares mest angelägna 
regelområden (globala resultat)

Branschspecifka regler        58 %

Datasekretess och 
personlig integritet      54 % 

Arbetsrelaterade  
regelverk           48 %
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Företagsledarna skalar ner sin  
digitala närvaro
Under det senaste året har närmare hälften av före-
tagsledarna vidtagit åtgärder som minskar deras 
närvaro och spårbarhet i den digitala världen. Drygt 
var fjärde vd (26 procent) har till exempel raderat 
minst ett konto i sociala medier och 23 procent har 
slutat att använda digitala assistenter som Siri från 
Apple och Google Assistant. Flera vd:ar har även 
varit i kontakt med företag angående hantering och 
radering av insamlad data. 

Det finns flera bakomliggande orsaker till den här 
utvecklingen. Dels har vi den allt mer tilltagande upp-
märksamheten kring cybersäkerhet. Dels hälsoaspek-
terna på individuell nivå samt diskussion om digital 
balans som blir allt mer framträdande. Dessutom 
talas det allt mer om den digitala integriteten och hur 
du som privatperson måste kunna känna dig säker  
på att känslig data inte sprids vidare under okontrolle-
rade former.  

Tekniksamarbeten för ett  
säkrare samhälle 
Resultaten visar även på vikten av att bygga förtroen-
de i framtidens samhälle via samarbete när det gäller 
ny teknik. När företagsledarna listar vilka delar som är 
viktigast att samarbeta kring för att skapa förtroende 
i samhället, så hamnar cybersäkerhet i topp med 
27 procent, följt av digital integritet (17 procent) och 
AI (16 procent). Företagsledarna vill även se mer av 
samarbete mellan politiska beslutsfattare/regeringar 
och näringslivet för att skapa gemensamma strategier 
för cybersäkerhet. Den här uppfattningen gäller i än 
högre grad i Sverige där bara 21 procent uppger att 
den här formen av samarbete finns på plats i dags-
läget, jämfört med 40 procent globalt.

Det råder inget tvivel om att den digitala 
utvecklingen leder samhället framåt. 
Samtidigt ser vi nu att den inledande 
entusiasmen tycks ha förbytts mot en 
något mer restriktiv tekniksyn bland 
världens företagsledare. Teknik som 
AI, cloud och automatisering leder till 
fantastiska möjligheter och vi ser allt fler 
exempel på hur utvecklingen påverkar 
verksamheter i grunden. 

Men samtidigt som vi rusar in i framtiden 
får vi inte bli fartblinda och det behövs 
en noggrann diskussion om vägen framåt. 
Inom AI-området måste begrepp som 
ansvar och styrning fyllas med innebörd 
och efterlevas. Det behövs mer av sam-
arbete mellan näringsliv och övriga delar 
av samhället och fler gemensamma lös-
ningar över nationsgränser för att skapa 
framtidens hållbara tekniksamhälle, där 
allt mer blir uppkopplat, sammankopplat 
och realtidsdrivet.

Enligt undersökningen så kommer vi att 
få se mer av begränsande lagstiftning 
och kampen mot teknikjättarnas domi-
nans kommer att intensifieras. Är det 
positivt och vilka blir konsekvenserna 
när ett snårigt regellandskap växer fram 
inom det digitala området? 

BO KARLSSON

ANSVARIG BUSINESS TRANSFORMATION, PWC SVERIGE
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Handelskonflikter och 
Brexit – affärskartorna 
ritas om

Rapporten fokuserade inledningsvis på att handelskonflikter nu har 
seglat upp som ett av de största hoten mot tillväxt, men det finns 
även andra delar av den här frågan som är intressanta att belysa. Det 
handlar till exempel om vad som händer när olika länder ska förhålla 
sig till den nya handelskartan och en konflikt mellan två av världens 
stormakter – Kina och USA. Trots att ett så kallat fas 1-avtal under-
tecknades i mitten av januari 2020, så råder det stora frågetecken 
kring utvecklingen framöver. Enligt många bedömare kan den spända 
relationen utvecklas till ett permanent normalläge som bottnar i en 
maktkamp som går långt utöver handelsfrågorna.

Hur dessa två jättar inom världsekonomin förhåller sig till situationen 
skiljer sig dock åt markant. Resultaten från rapporten visar på hur 
Kina styr om såväl produktion som relationer och hur USA minskar 
i betydelse till fördel för andra länder som till exempel Australien. 
USA är däremot inte alls lika förändringsbenägna och tycks även ta 
utvecklingen med större ro, vilket framgår av att färre företagsledare 
anser att handelskonflikten påverkar verksamhetsmodeller och 
tillväxtstrategier. 

5.



”Brexitföljetongen har skapat en utdragen osäkerhet inom 
näringslivet. Storbritanniens val i december 2019 skapade 
viss vägledning om framtiden. Trots den brexittrötthet som 
många bolag upplever, så är det nu viktigt att hålla enga-
gemanget uppe och inte underskatta de effekter som brexit 
kan få på skatteområdet.

Digitaliseringen innebär fördelar som förenklad skattehante-
ring och underlättande av kontakter med skattemyndigheter. 
Samtidigt infinner sig osäkerhet när länder bland annat 
tittar på nya skatter som ett sätt att beskatta konsumtion av 
digitala tjänster. Vi har sett det i exempelvis Frankrike men 
också i USA och andra delar av världen. 

Att handelskonflikterna förväntas pågå under lång tid bety-
der även att företag med gränsöverskridande handel måste 
stärka upp sin tullkompetens på ett långsiktigt sätt. Oavsett 
vilket avtal som förhandlas fram mellan Storbritannien och 
EU och oavsett turerna i handelskonflikterna, till exempel 
mellan USA och Kina, får dessa stor påverkan på tullfrågor 
för svenska bolag framöver.” 

SARA LÖRENSKOG

SKATTESPECIALIST, PWC SVERIGE
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Handelskonflikter som ger avtryck 
Det är självklart inte bara de stora aktörerna USA 
och Kina som berörs av osäkerheten inom handels-
området och årets undersökning visar tydligt hur 
företagsledare världen över nu agerar till följd av den 
nya situationen. Bara knappt var tredje respondent 
uppger att de inte gör förändringar till följd av han-
delskonflikter. Allra mest frekvent är nya strategier 
för inköp och logistik för verksamheten, där närmare 
hälften anger förändringar till följd av handelskonflik-
ten. Direkta effekter som osäkerhet kring tillförsel av 
viktiga komponenter för industrin och produktutveck-
ling är en självklar orsak till det här skiftet. Samtidigt 
fokuserar flera bolagschefer även på mer långsiktiga 
förändringar, där drygt var fjärde vd anger att de 
justerar strategier för tillväxt till andra marknader.  

Kina skiftar fokus i synen på de 
viktigaste länderna för bolagets tillväxt 
– andel som anger USA eller Australien som ett av de  
tre viktigaste länderna för bolagets tillväxt kommande  
12 månaderna

Olika synsätt på handelskonflikten i USA och Kina

2018
2019
2020

59%

17%

11% 9%

21%

45%

+417%

USA Australien

62%
50%

23%
20%

30%

34%

23%
13%
13%

23%

23%
26%

USA
62%

58%

58%
58%

44%
63%

33%
35%

40%
28%

8%
5%

Kina

Vi justerar våra strategier för inköp och logistik

Vi skiftar våra strategier för tillväxt till andra marknader

Vi skiftar vår produktion till andra länder

Vi senarelägger direktinvesteringar i andra länder

Vi senarelägger utgifter för utveckling och/eller nya investeringar

Inga förändringar av vår affärsmodell eller tillväxtstrategi

2019
2020

+42%

+51%
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Förändringar till följd av handelskonflikter (globala resultat) 

43%
Vi justerar våra strategier 
för inköp och logistik

26%
Vi justerar våra 
strategier för tillväxt 
till andra marknader

22%
Vi senarelägger 
utgifter för utveck-
ling och/eller nya 
investeringar

20%
Vi justerar vår 
produktion till 
andra regioner

12%
Vi senarelägger 
direktinveste-
ringar i andra 
länder
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Brexit – början på slutet för 
EU eller felsteget som enar?
När den här rapporten släpps är vi bara dagar från 
den kanske största förändringen i EU:s drygt sex-
tioåriga historia. Att en av Europas mest betydande 
marknader lämnar samarbetet inom EU kan knappast 
ha undgått någon. Allt sedan folkomröstningen har 
en till synes evighetslång process om utträdet pågått 
och först nu tre och ett halvt år efter omröstningen ser 
en brexit ut att bli verklighet. Frågan är nu vilka kon-
sekvenser som följer i kölvattnet av att Storbritannien 
lämnar EU och hur det påverkar ett framtida europa-
samarbete. Storbritanniens ekonomiska utveckling 
under de närmaste åren efter ett eventuellt utträde 
kommer här spela en avgörande roll för andra  
länders vägval. 

Europasamarbetet utmanas
Att undersökningen på flera punkter visar på vikten av 
samarbete inom områden som klimat och skattehan-
tering, talar för behovet av fler gemensamma beslut. 
Samtidigt finns en motvikt i form av strävanden efter 
att söka nya allianser och en trend där nationalsta-
ternas intressen tydligare sätts i första rummet. Även 
andra internationella samarbeten lider av slitningar, 
till exempel när det gäller militärt samarbete ser vi 
ökade spänningar inom NATO-alliansen. En eventuell 
lågkonjunktur lär troligtvis även spä på ett förhåll-
ningssätt med mer av protektionism och nationalism, 
vilket talar för ökad motvind för den falang inom den 
europeiska unionen som vill se mer av överstatligt 
samarbete. 

Noterbart är att företagsledarna i årets CEO Survey 
förhåller sig relativt avvaktande till europafrågornas 
framtid, där hälften av vd:arna (48 procent) inte ser 
eurosamarbetet som angeläget. 

Den 1 januari 2020 övertogs EU:s ordförandeskap av 
Kroatien, för att sedan växlas över till Tyskland under 
årets sista sex månader. Kanske blir hösten 2020, då 
traditionellt EU-vänliga Tyskland innehar ordförande-
skapet, en vägvisare för det framtida europasamarbe-
tets inriktning? EU:s inre marknad, där varor, tjänster, 
kapital och människor kan röra sig fritt, är idag en 
viktig byggsten för svenskt näringslivs framgång. 
Med tanke på att EU idag står för hela 59 procent 
av Sveriges export8 så är en stark union en viktig 
garant för handel med produkter och tjänster. Men 
EU:s betydelse stannar inte där, eftersom unionen 
även behövs som en tydlig balanserande maktfaktor i 
förhållande till andra betydande ekonomier som USA 
och Kina. 
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Klimatkrisen –  
från rött skynke till 
grön utveckling

Att klimatkrisen är ett faktum är det få som betvivlar. 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uppskattar att 
temperaturen på jordens yta nu är 1°C över den förindustriella nivån. 
Den ökar dessutom drastiskt med runt 0,2°C per decennium. Det 
görs framsteg på vägen mot de uttalade målsättningarna för klimat-
arbetet, som till exempel energieffektivisering och större fokus på 
förnybara energikällor. Tyvärr visar dock PwC:s egen forskning att 
förändringstakten på senare tid har planat ut9.

Samtidigt finns det även ljuspunkter vid sidan av den negativa klimat-
bilden. Allt fler företagsledare menar nämligen att det finns tydliga 
uppsidor kopplade till arbetet med att lösa klimatfrågan. Hela 63 
procent av vd:arna säger nu att initiativ inom klimatområdet kommer 
att leda till möjligheter när det gäller nya tjänster och produkter för 
den egna verksamheten. I Sverige är bilden än tydligare, där tre av 
fyra företagsledare ger samma svar. Även synen på hur varumärket 
influeras är tydlig. Här uppger 75 procent att engagemang kring 
klimatfrågorna påverkar hur omvärldens intressenter ser på bolaget.

6.
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I jämförelse med läget för tio år sedan så har ut-
vecklingen varit särskilt anmärkningsvärd i Kina, där 
klimatfrågan som möjliggörare har klättrat i raketfart. 
Från att bara två procent var helt övertygade om 
affärsmöjligheter i form av nya produkter och tjänster 
år 2010, så toppar nu Kina listan med närmare hälften 
av vd:arna som ger samma svar. En positiv utveckling 
sker även i länder som Indien, Japan och Brasilien.  
I Europa är bilden mer blandad, med en tillbakagång i 
Frankrike och Storbritannien, medan Tyskland uppvi-
sar en ökning.

Samtidigt som allt fler ser positivt på innovation 
kopplat till klimatet, så är det mycket förvånande att 
så många som 35 procent av företagsledarna inte 
oroar sig för klimatförändring och skador på miljön.  
I Sverige är det i princip lika många (32 procent) som 
har samma åsikt. 

Andel företagsledare som ser möjligheter till utveckling av  
produkter och tjänster i klimatkrisens spår 
– företagsledare som svarat att de är helt övertygade

När Climate Change Performance Index 2020 
presenterades under FN:s klimatmöte Cop 2510 så 
hamnar Sverige fortsatt i topp. Rankingen baseras 
på ländernas samlade insatser inom 14 delområ-
den. Även om företagsledarna i Kina ser positivt på 
möjligheterna kopplade till klimatfrågorna, så är Kina 
trots allt det land som står för de största utsläppen 
och hamnar först på plats 30 av de 61 nationer som 
ingår i kartläggningen. Om Kina gör verklighet av sina 
omfattande planer inom kolkraftssektorn, så finns en 
stor risk för att de halkar ner betydligt i framtida kart-
läggningar. Än värre ställt är det för deras kombattant 
USA, som placerar sig sist av alla 61 länder, med 
noteringen ”låg” eller ”väldigt låg” inom nästan samt-
liga undersökta parametrar. Giganterna USA och Kina 
borde med andra ord fokusera mindre på handelskrig 
och istället ta fighten mot klimatförändringarna.

2010 2020

Globalt Kina Frankrike Brasilien Italien Japan Tyskland Stor-
britannien

Kanada Indien USA

25%

13%

2%

11%

21%

47%

32%
28%

19%

27%
24%

8%

22%

10%

20%
25%

20%
18%

5%

18%
14% 15%



Dags att agera nu tillsammans
Ett ökat internationellt samarbete är enligt många 
bedömare en nyckelfråga för att hantera och mot-
verka den klimatpåverkan som sker. Här ger dock 
undersökningen en dyster signal då hälften av 
företagsledarna (49 procent) saknar initiativ när det 
gäller samarbete mellan politiska beslutsfattare och 
näringslivet för att hantera klimatriskerna mer effek-
tivt. Betydligt fler än de 36 procent av vd:arna som 
menar att så sker i dagsläget. Noterbart här är även 

hur Nordamerika sticker ut i negativ bemärkelse när 
det gäller synen på gemensamma lösningar, där så få 
som 19 procent ser samarbetsformer i dagsläget.

Vi inom PwC Sverige har bestämt oss för att arbeta 
ännu mer målinriktat med att hjälpa människor, 
företag och organisationer att agera hållbart på riktigt 
inom ramen för satsningen #ageranu. Hållbarhet 
handlar också om så mycket mer än klimatarbete. 
Här inryms även sociala aspekten och ekonomiska 
dimensioner. Nu sträcker vi ut en hand till näringslivet 
till att agera tillsammans med oss för en mer hållbar 
framtid. 
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”Synen på företagande har delvis förändrats och nya affärsidéer utgår 
allt oftare från klimat- och hållbarhetsaspekter. Vi ser att europeisk och 
nationell lagstiftning tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor och bola-
gens redovisning av risker kopplat till bland annat klimatet förväntas få 
mer plats i rapporteringen.

Att minska klimatpåverkan kräver omställning och förändring, oavsett om 
det gäller bolag eller enskilda individer. Därför är det glädjande att före-
tagsledare världen över nu också ser möjligheterna i klimatomställningen. 
Att våga tänka nytt visar på mod och insikt, men för att lyckas så måste 
hållbarhetsfrågorna integreras på alla plan i verksamheten, såsom affärs-
modeller, strategier och riskanalyser samt även operationellt. 

Sverige är välkänt för sin innovationsförmåga och kreativitet och vi har 
kommit långt inom hållbarhetsområdet. Men är det tillräckligt? PwC 
tycker inte det. Hållbarhetsfrågorna är både affärs- och samhälls-
kritiska och tillsammans med övriga näringslivet och offentliga Sverige 
måste vi agera och vi måste göra det nu.” 

KARIN JUSLIN

HÅLLBARHETSANSVARIG, PWC SVERIGE
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Framtidens kompetens 
byggs inifrån och 
genom samarbete

7.

Företagsledare världen över menar att det finns ett samband mellan 
ett framgångsrikt arbete med kompetensutveckling och bolagens 
tillväxt. De verksamheter som har fokuserat på kompetensutveckling 
blir även mer framgångsrika när det gäller produktivitet och når en 
högre grad av innovation. Skillnaden är tydlig när undersökningen 
tittar närmare på de bolag som har arbetat längre med kompetens-
insatser i förhållande till de som är relativt nya på området. 

Företagen och den akademiska världen behöver  
kroka arm 
Jakten på kompetens innebär att arbetsmarknaden inte kommer att 
kunna tillgodose kompetensbehovet i organisationer fullt ut. Istället 
måste bolagen i högre grad själva utveckla den egna framtida kun-
skapskraften. Samtidigt finns det utmaningar i ett utbildningsperspek-
tiv där det krävs mer av samarbete mellan näringsliv och övriga delar 
av samhället, så som den akademiska världen. Om vi blickar mot 
svaren i undersökningen så är det bara 13 procent av företagsledarna 
globalt och endast 9 procent i Sverige, som säger att det har gjorts 
tydliga framsteg inom det här området. 

Var fjärde svensk före-
tagsledare uppger att 
de saknar resurser för 
kompetensutveckling.



En skola för livet och med näringslivet

Debatten om den svenska skolan handlar mycket om resultat och jämförande undersökningar 
som OECD:s Programme for International Student Assessment (PISA). Här kan vi se att de 
svenska resultaten pekade i en positiv riktning då ny statistik presenterades under slutet av 
fjolåret11. Svenska 15-åringar presterar nu över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområ-
den som PISA tittar närmare på. I läsförståelse är det bara fyra OECD-länder som har bättre re-
sultat. De svenska resultaten är nu tillbaka på samma nivå som 2006, innan de började sjunka. 
Samtidigt är den svenska skolan mer ojämn än skolor i övriga Norden och här går det inte att 
se någon förbättring under senare år. Resultaten visar också att elever som går i skolor med en 
mindre gynnsam socioekonomisk elevsammansättning riskerar att få sämre undervisning.

I de här jämförelserna saknas dock tyvärr allt för ofta den dimension som handlar om samar-
bete mellan företag och skolväsende. Frågan om privatisering av skolan är visserligen även en 
omdebatterad fråga i Sverige men handlar då mer om formen än själva substansen i lärandet. 
Enligt årets undersökning är bilden entydig om att det behövs mindre av gränser mellan skola 
och företag och mer av gemensamma insatser. Att utbilda för framtiden bör i högre grad 
involvera och uppmuntra kontakter mellan näringsliv och utbildning på många olika sätt och 
genom hela skolsystemet, till exempel genom involvering i utbildningsmoment, mentorskap, 
läxhjälp och praktik. På så sätt skapas förståelse för och kunskap om arbetslivet, samtidigt 
som näringslivets framtida kompetensförsörjning underlättas. 

31     |     CEO Survey 2020



32     |     CEO Survey 2020

Företagsledarnas utmaningar när det 
gäller kompetensutveckling
När det kommer till utmaningar i det egna bolaget så 
hamnar tre områden i topp för att kunna genomföra 
viktiga insatser för kompetensutveckling. Det handlar 
om medarbetarnas intresse för att ta till sig och lära sig 
nya kunskaper, möjligheten att behålla de medarbe-
tare som har kompetensutvecklats, samt möjlighet till 
resurser i form av budget, personal, tid och kunskap. 

Noterbart här är att det sista av dessa tre områden 
sticker ut rejält när det gäller de svenska resultaten 
och som anges av ungefär var fjärde företagsledare. 
Det är självklart oroväckande att det investeras 
för lite i kompetensutveckling runt om i företagar-
sverige. Vår åsikt är att alla svenska företag måste 
arbeta strategiskt och långsiktigt med resursfrågan, 
både när det gäller intern utveckling och extern 
kompetensförsörjning. 

De främsta utmaningarna när det gäller kompetensutveckling 
(globala resultat)

Medarbetarnas intresse att 
ta till sig nya kunskaper

Behålla medarbetare som 
kompetensutvecklats

Resurser (budget,  
personal, tid, kunskap)
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”Det är glädjande att företagsledare världen över ser kopplingen mellan 
kompetensutveckling och tillväxt. Samtidigt är det bekymmersamt att 
inte fler företag investerar mer i kunskap eller förstår att de själva behöver 
ta ett större ansvar för att utveckla den framtida arbetskraften. Alla före-
tag bör fundera över hur de kan arbeta mer långsiktigt med kompetens-
försörjning, särskilt idag då vår omvärld förändras i allt snabbare takt.

Genom att skapa möjligheter för medarbetarna att utvecklas skapas 
också möjligheten för företag att utvecklas och bli mer lönsamma. 
Detta är gynnsamt även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då det 
idag ofta råder stor brist på rätt kompetens inom flera områden.

Kompetensutveckling är i allra högsta grad en fråga som bör finnas 
på alla företagsledningars och styrelsers agendor. Ett första steg är 
att enas om affärskritiska prioriteringar. Fundera på hur lärandet ser ut 
inom företaget. Ta tillvara på medarbetarnas individuella styrkor, mål 
och intresse för att lära sig nya kunskaper och avsätt sedan tid och 
resurser för att driva kompetensutveckling i verksamheten.” 

KATARINA RODDAR 

PERSONALDIREKTÖR, PWC SVERIGE

37%  
av bolagen som har lång 
erfarenhet av att arbeta med 
kompetensutveckling svarar 
”Mycket effektiva”....

15%  
...medan bara 15 procent av de 
som nyligen påbörjat arbetet ger 
samma svar.

Hur effektiva är era satsningar på kompetensutveckling 
när det gäller att skapa tillväxt? (globala resultat) 
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Källor

1) National Bureau of Statistics of China  http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201910/t20191021_1704329.html

2) Konjunkturinstitutet www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2019-12-18-dystra- 
 signaler-fran-tjanstesektorn.html

3) Silf och Swedbank www.silf.se/globalassets/medlem/pmi-pdfer-o-grafer/2019/pmi_industri_nov_2019.pdf

4) Arbetsförmedlingens prognos för 2020 och 2021 - https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/nyheter/   
 nyhetsarkiv/2019-12-10-45-000-nya-jobb-2020-2021

5) Cyberhoten mot Sverige 2019 - www.pwc.se/sv/cyber-security/cyberhot-sverige.html

6) Washington Post 2019-03-30

7) https://www.bbc.com/news/business-48905907

8) https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/sweden_sv#handel-och-ekonomi

9) PwC:s The Low Carbon Economy Index 2019  
 https://www.pwc.co.uk/services/sustainability-climate-change/insights/low-carbon-economy-index.html

10) https://www.climate-change-performance-index.org/ccpi-2020-international-press-release

11) www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-12-03-positiv-svensk-pisa-trend-haller-i-sig

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201910/t20191021_1704329.html
http://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2019-12-18-dystra-signaler-fran-tjanstesektorn.html
http://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2019-12-18-dystra-signaler-fran-tjanstesektorn.html
http://www.silf.se/globalassets/medlem/pmi-pdfer-o-grafer/2019/pmi_industri_nov_2019.pdf
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/nyheter/nyhetsarkiv/2019-12-10-45-000-nya-jobb-2020-2021
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/nyheter/nyhetsarkiv/2019-12-10-45-000-nya-jobb-2020-2021
http://www.pwc.se/sv/cyber-security/cyberhot-sverige.html
https://www.bbc.com/news/business-48905907
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/sweden_sv#handel-och-ekonomi
https://www.pwc.co.uk/services/sustainability-climate-change/insights/low-carbon-economy-index.html
http://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-12-03-positiv-svensk-pisa-trend-haller-i-sig
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PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 900 
medarbetare och 33 kontor runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa 
viktiga problem. Våra 36 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla 
storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem 
att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket 
PwC, som har 276 000 medarbetare i 157 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och 
erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

www.pwc.se/ceosurvey

Kontakt

Vd
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peter.nyllinge@pwc.com
+46 (0)10-213 30 60

Vice vd
Johan Rippe
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