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highlights

Toplederens 
agenda i en 
forandret verden



Rekordhøj tro på vækst  
i verdensøkonomien

8 ud af 10 danske CEO’er forventer vækst i verdensøkonomien de 
kommende 12 måneder. Det er højeste niveau hidtil i CEO Survey.

Andel CEO’er der forventer vækst i verdensøkonomien de kommende 12 måneder
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9 ud af 10 danske topledere forventer vækst i egen virksomhed i 
de kommende 12 måneder, hvilket er lidt over det globale niveau 
på 85 %. Samme antal forventer vækst i de kommende 3 år.

Andel topledere, der forventer vækst i deres egen virksomhed

9 ud af 10 tror på vækst  
i egen virksomhed
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Flere topledere er blevet mere sikre på vækst. 34 % danske 
topledere og 36 % globalt forventer i høj grad vækst i egen 
virksomhed de kommende 12 måneder år mod henholdsvis 20 % 
og 27 % sidste år.

Andel topledere, der i høj grad forventer vækst i egen 

virksomhed de kommende 12 måneder
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Flere er blevet  
mere sikre på vækst
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4 ud af 10 har  
afskediget medarbejdere

Hele 39 % af de danske topledere har måttet afskedige 
medarbejdere det seneste år (37 % globalt), men næsten lige så 
mange danske topledere har ansat flere medarbejdere (35 % i 
Danmark og 24 % globalt).

Er antallet af medarbejdere i din virksomhed steget eller faldet i de seneste 12 måneder?
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Det ser mere lyst ud for det kommende år, hvor over halvdelen af de danske 
topledere forventer at ansætte flere medarbejdere (44 % globalt), mens 11 % 
forventer at afskedige (21 % globalt).

Vil antallet af medarbejdere i din virksomhed stige eller falde i løbet af de kommende  

12 måneder?
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56 % forventer at få  
flere ansatte i 2021
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Andelen af danske topledere, der peger på USA som vigtigste 
vækstmarked, er steget fra 38 % i 2020 til 44 % i 2021. Derudover 
rykker både Tyskland og Storbritannien op ad listen over de 
danske CEO’ers foretrukne vækstmarkeder. 

Hvilke lande ud over Danmark er de vigtigste for jeres vækst 

de kommende 12 måneder?

CEO’ernes vigtigste 
vækstmarkeder
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Cybertruslen er 
tiltaget under 
COVID-19

97% 
af de danske topledere peger på 

cybertruslen som en bekymring.
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Cybertruslen ligger rekordhøjt 
på listen over de danske CEO’ers 
forretningsmæssige bekymringer. Hele 
97 % af de danske topledere peger på 
cybertruslen som en bekymring.

Top 5 trusler blandt de danske topledere
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Andelen af topledere, der ser 
overregulering som en trussel, er 
steget 23 procentpoint i forhold til 
sidste år, hvilket kan hænge sammen 
med de mange nye restriktioner, som 
erhvervslivet oplever under COVID-19.

CEO’ernes trusselsbillede i 2021 sammenlignet med 2020
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7 ud af 10 topledere forventer at øge deres investeringer inden for 
cybersikkerhed de kommende 3 år.

Hvordan vil I ændre jeres investeringer i cybersikkerhed de 

næste 3 år som følge af COVID-19-krisen?

7 ud af 10 vil øge investeringer  
i cybersikkerhed

Stige markant (≥10%)  

Stige moderat (3-9%)

C
yb

er

30%

39%

31%

41%

Danmark Globalt

CEO Survey 2021 11



8 ud af 10 danske topledere planlægger at øge deres investeringer 
inden for digital transformation som følge af COVID19-krisen, 
hvilket er på niveau med de globale topledere. 

Hvordan vil I ændre jeres investeringer i digital transformation 

de næste 3 år som følge af COVID-19-krisen?

8 ud at 10 vil investere mere  
i digital transformation

Stige markant (≥10%)  

Stige moderat (3-9%)

C
yb

er

46%

49%

35%
34%

Danmark Globalt

CEO Survey 2021 12



af de danske CEO’er mener,  

at deres virksomhed bør gøre  

mere for at måle deres klimaaftryk.

85%

Danske CEO’er sætter 
klima-barren højere
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Danske topledere er foran 
på grønne investeringer

Blandt de danske topledere vil 7 ud af 10 øge de langsigtede 
investeringer inden for bæredygtighed og ESG (Environmental, 
Social, and Corporate Governance), mens det er 6 ud af 10 blandt 
de globale topledere.

Hvordan vil I ændre jeres investeringer i bæredygtighed og ESG de næste 3 år?
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Klima bør være  
topprioritet ifølge  
danske topledere

7 ud af 10 danske topledere mener, at reduktion af 
klimaforandringer bør være en topprioritet, både for regeringen og 
virksomheden selv. Til sammenligning gælder det blot en tredjedel 
globalt, både hvad angår virksomhedernes og politikernes ansvar.

CEO’ernes vurdering af klimaet som prioritet 
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Mener, at reduktion af klima-
forandringer bør være blandt 

regeringes topprioriteter

Mener, at reduktion af klima-
forandringer bør være blandt 
virksomhedens toppriorteter
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Hele 85 % af de danske CEO’er mener, at deres virksomhed bør 
gøre mere for at måle deres klimaaftryk, mens 75 % mener, at de 
bør gøre mere i forhold til at afrapportere om deres klimaaftryk. 
Til sammenligning gælder det blot 39 % og 43 % blandt de globale 
topledere

Topledernes holdning til rapportering og måling af 

virksomhedens klimaaftryk

Danske CEO’er siger,  
at de bør rapportere 
mere på klima
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Kun 4 ud af 10  globale topledere har 
klimarisici med i deres risk management 
aktiviteter, mens det gælder 6 ud af 10 
danske topledere.

59%

40%

Andelen af CEO’er, der har klimarisici med i deres risk management-aktiviteter

60 % af verdens CEO’er har ikke 
klimaforandringer med i deres risk 
management-aktiviteter
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I PwC’s 24. CEO Survey blev der gennemført 5.050 interview i 100 lande. I alt 79 danske 
CEO’er har deltaget. CEO Survey er verdens førende  toplederundersøgelse

Om CEO Survey 2021


