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1379 intervjuer med 
företagsledare i 79 länder
Självförtroendet på 
topp bland svenska 
företags ledare
47% är mycket säkra på 
det egna företagets 
tillväxtutsikter
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Humöret bland världens 
företagsledare verkar ha svängt 
efter några år präglade av 
pessimism. I fjolårets upplaga 
sviktade självförtroendet bland 
företagsledare från så gott som 
varje större ekonomi i världen 
medan ledarna i år är mer 
optimistiska.

Enbart 13 procent av de globala företags
ledarna anser att globaliseringen hjälpt 
till att minska gapet mellan världens rika 
och fattiga.

Den spirande optimismen  
har i årets rapport positivt 
påverkat självförtroendet 
gällande det egna företagets 
ekonomiska förmåga att öka 
intäkterna de kommande tolv 
månaderna. 

Den andra maskinåldern har gett upphov till 
frågor om huruvida mänsklig arbetskraft kommer 
att behövas i framtiden, medan ledare desperat 
letar efter folk med nyckelkompetens. Den digitala 
tidsåldern har även bidragit till utmaningar som 
rör kundernas förtroende för den egna verksam
heten och för näringslivet generellt.
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Utbredd oro för eurozonens 
framtid

Turbulent omvärld kräver 
aktiva företagsledare

Viktigaste handelspartners

13 14

1210

Ökad protektionism och populism 
kan leda till ytterligare samarbets
svårigheter mellan EU-länder.  
 79 procent av Sveriges ledare är 
oroade för framtiden för eurozonen.

 Företagsledare tvingas till en 
hög aktivitetsnivå och ett mer 
handlingskraftigt agerande för 
att bibehålla tillväxt och parera 
svängningar i omvärlden.

Även om vi ser en tydlig optimism i årets 
upplaga av CEO Survey så är världens 
företagsledare också tydliga med ett antal 
socioekonomiska och affärsmässiga risker 
som kan få allvarliga konsekvenser både 
för det egna företagets tillväxtutsikter och 
för världsekonomin.

I årets upplaga av CEO Survey kvarstår 
Tyskland som den viktigaste marknaden 
för svenska bolag följt av USA och 
Storbritannien. 

Gott om socioekonomiska 
och affärsmässiga hot
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Företagsledare något mer 
optimistiska
Humöret bland världens företagsledare verkar 
ha svängt efter några år präglade av pessimism. 
Andelen pessimister minskar globalt med en 
handfull procentenheter samtidigt som andelen 
optimister, som ser ljusare på de kommande tolv 
månaderna, blivit något fler. Tre av tio företags
ledare (29 procent) i årets upplaga av CEO 
Survey tror på en förbättrad tillväxt de närmaste 
tolv månaderna medan 17 procent tror det 
motsatta. En majoritet på 53 procent tror på en 
oförändrad ekonomi.

Sverige har under 2016 upplevt ytterligare ett år 
av högkonjunktur med en tillväxt på över 3 
procent (att jämföra med USA eller eurozonen 
med en tillväxt strax över 1,5 procent). 
Investeringstakten har legat på relativt hög nivå, 
detsamma gäller hushållens konsumtion och 
sysselsättningsgraden har utvecklats positivt. 
Den starka ekonomin har resulterat i lägre 
arbetslöshet och under året har delar av närings
livet rapporterat brist på rätt sorts kompetens. 
Den starka konjunkturutvecklingen har också 
varit positiv för statens finanser.  

Den globala ekonomiska återhämtningen 
fortsätter sakta sin återhämtning men åtföljs av 
regelbundna mindre chocker som hämmar 
utvecklingen. IMF räknar med att den globala 
tillväxten landar på strax över 3 procent för 
2016 och tar fart ytterligare under 2017. Det 
kan förklara en gryende optimism bland 
världens företagsledare som blivit något fler till 
antalet i årets upplaga CEO Survey.

2016 inleddes med sjunkande börser och en 
trevande centralbank i USA. Något som vi även 
såg i Sverige med en tillfällig tillbakagång i BNP 
första halvåret. Federal reserve (FED) hade i sina 
prognoser räknat med fyra räntehöjningar under 
2016. Det blev endast en räntehöjning, i 
december, vilket illustrerar hur bräcklig den 
ekonomiska återhämtningen är. Humöret på 
världens börser förbättrades en bit in på 2016 
och vid årsskiftet balanserade Dow Jones på 
historiskt höga nivåer. Inför 2017 har FED tre 
räntehöjningar i sina prognoser och det återstår 
att se om amerikansk ekonomi är stark nog att 
bära dessa. Många bedömare tror på en starkare 
tillväxt i USA och om de blir sannspådda 
passerar tillväxten 2 procent under 2017 och det 
kan mycket väl innebära en eller flera räntehöj
ningar. Då kommer vi att få se en mer åtstra
mande penningpolitik från USA:s centralbank.

Tror du att den globala ekonomiska tillväxten kommer att förbättras, förbli oförändrad eller minska under de närmaste  
12 månaderna?

Samtliga siffror inom parantes avser föregående års resultat.

18%  (33%)

66%  (47%)

11%  (19%)

Förbli oförändrad Minskar Förbättras

29%  (27%)

53%  (49%)

17%  (23%)

Förbli oförändrad Minskar Förbättras

Sverige Globalt

”I fjolårets 
upplaga sviktade 
självförtroendet 
bland företags
ledare från så gott 
som varje större 
ekonomi i världen 
medan ledarna i 
år är mera 
optimistiska."

3 av 10
företagsledare tror på 
en förbättrad tillväxt 
de närmaste tolv 
månaderna.
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"Självförtroendet på topp bland 
svenska företagsledare, 47% är 
mycket säkra på det egna 
företagets tillväxtutsikter"

Fler tror på det egna företagets 
ekonomiska förmåga

Den spirande optimismen har i årets rapport 
positivt påverkat självförtroendet gällande det 
egna företagets ekonomiska förmåga att öka 
intäkterna de kommande tolv månaderna. Både 
på global nivå, och bland svenska företagsledare 
i synnerhet, ökar andelen chefer som i högre 
utsträckning är ”mycket säker” på företagets 
förmåga. Jämfört med förra årets rapport är det 
en tydlig skillnad då självförtroendet sviktade 
bland företagsledare från så gott som varje större 
ekonomi i världen (Kina, USA, Tyskland och 
Storbritannien). 

I årets upplaga är läget det omvända. Andelen 
företagsledare i Kina som är ”mycket säker” på 
ökad intäktstillväxt i det egna bolaget ökar 
tydligt från 24 till 35 procent. I USA ökar 
andelen från 33 till 39 procent. Närmare tre 
fjärdedelar av Sveriges export går till Europa och 
Tyskland är vår enskilt viktigaste marknad 
utanför Norden. Sverige är en liten öppen 
ekonomi i en globaliserad värld och påverkas 
starkt av ekonomiska händelser i världsekonomin. 
Därför är det glädjande att även tyska företags
ledare i högre utsträckning tror på högre 
intäkter för det egna företaget (ökar från 28 till 
31 procent).  

Svenska företagsledare utmärker sig tydligt 
jämfört med sina chefskollegor på global nivå 
och självförtroendet gällande det egna bolagets 
förmåga att öka intäkterna ökar tydligt. I Sverige 
svarar närmare hälften, hela 47 procent, att de 
är ”mycket säker” på det egna företagets förut
sättningar att öka intäkterna kommande tolv 
månader. Det är en ökning från 36 procent 
jämfört med förra årets rapport. En stark svensk 
konjunktur främst driven av investeringar, 
export och hushållskonsumtion skapar gynn
samma förhållanden för svenska företag. 
Nuvarande nivå passerar till och med 2015 års 
nivå, även då upplevde Sverige en mycket starkt 
utveckling.

På global nivå betyder det att andelen företags
ledare som är ”mycket säker” på ökade intäkter 
kommande tolv månader för det egna bolaget 
ökar från 35 till 38 procent.

Hur säker är du på ditt företags förutsättningar för intäktstillväxt under 
de närmaste 12 månaderna?
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Artificiell intelligens, en tilltagande automatise
ring och digitalisering har de senaste åren 
utvecklats allt snabbare. Erik Brynjolfsson, 
forskare inom digitalisering på ansedda MIT, 
kallar detta maskinålderns tid och menar att vi 
befinner oss i en ”andra maskinålder” (den första 
maskinåldern var den industriella revolutionen). 
Enligt professorn har vi gått från att låta maskiner 
utföra enklare uppgifter till att skapa maskiner 
som kan tänka själva och som kan lära sig nya mer 
avancerade uppgifter.

Andra maskinåldern –  
ett vägskäl för arbetsgivare 
och arbetstagare

Detta har bland annat gett upphov till frågor om 
huruvida mänsklig arbetskraft ens kommer att 
behövas i framtiden. Samtidigt letar företags
ledare fortfarande desperat efter folk med 
nyckelkompetens. Det är ingen tvekan om att 
företagsledare förstått vilken påverkan automati
seringen kommer att få på arbetskraften och det 
egna bolagets produktivitet med sänkta kostnader 
som följd. Men de anser inte att det handlar om 
”antingen eller”. I den digitala eran har företags
ledare fortfarande problem med att hitta begåv
ningar och få rätt personer på rätt plats. 
Kreativitet, social förmåga och ledarskap går inte 
att ersätta med teknik.

I dag finns gott om exempel där företag varslat 
personal med anledning av en tilltagande 
automatisering. Samtidigt är det en stor utmaning 
att hitta rätt kompetens för att skapa tillväxt 
samtidigt som arbetstagare och arbetsgivare går 
igenom strukturella förändringar. Företag måste 
samarbeta med resten av samhället och reger
ingar för att ta itu med utmaningar som exem
pelvis utbildning och integration av arbetskraft i 
en alltmer automatiserad värld.

På politiker faller ansvaret att tänka om när det 
gäller utbildning och vilken sorts arbetskraft 
som kommer att vara eftertraktad i framtiden för 
att bättre matcha arbetsmarknaden. 
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37%
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45%  
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Hur orolig är du, om du är orolig alls för tillgång till 
nyckelkompetens?

Hur orolig är du för tillgång till nyckelkompetens?

 "Det är ingen tvekan 
om att företagsledare 
förstått vilken 
påverkan automatise
ringen kommer att få 
på arbetskraften och 
det egna bolagets 
produktivitet med 
sänkta kostnader som 
följd. Men de anser inte 
att det handlar om 
”antingen eller”.
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"Företag måste samarbeta med resten av 
samhället och regeringar för att ta itu med 
utmaningar som exempelvis utbildning och 
integration av arbetskraft i en alltmer 
automatiserad värld".

I vilken utsträckning använder sig din organisation av artificiell  
intelligens och automatisering (inklusive blockchain) i dag?

0 10 20 30 40 50

Till stor del

Delvis

Inte alls 

Sverige
Globalt

5%

13%

39%

45%

31%

47%

I vilken utsträckning använder sig din organisation av 
artificiell intelligens och automatisering (inklusive block-
chain) i dag?

Förtroendeproblem i spåren av 
tekniska framsteg 

I takt med att världen blir alltmer uppkopplad 
kan individer känna en minskad anknytning till 
samhällsvärderingar, institutioner och med
människor. I decennier har medborgare i 
västvärlden överlämnat personuppgifter och 
kontroll till organisationer, företag och myndig
heter. Uppgifter som i orätta händer utgör en 
risk för individen. I årets upplaga uppgav  
55 procent av företagsledarna en stark oro över 
att bristen på förtroende för företag kunde hota 
tillväxten (37 procent 2013). Företagsledare 
blir i allt större grad medvetna om hoten inom 
cybersäkerhet, dataintegritet och artificiell 
intelligens som eventuellt kan riskera förtro
endet för den egna verksamheten.

För tjugo år sedan var förtroendefrågan knappt 
på radarn och i vår rapport började vi ställa 
frågor kopplade till förtroende först 2002. På 
den tiden, för femton år sedan, uppgav endast 
29 procent av företagsledarna att ett företags 
ogärningar utgjorde ett allvarligt hot mot 
tillväxten. Idag uppger 58 procent att de oroas 
av risken för ett eventuellt förtroendetapp och 
hur det kan hämma fortsatt tillväxt.

Den digitala tidsåldern har bidragit till större 
utmaningar som rör kundernas förtroende för 
den egna verksamheten och för näringslivet 
generellt. Många företagsledare instämmer i att 
det blivit svårare för företag att vinna och 
behålla förtroende (22 procent), att det blivit 
viktigare för den egna verksamheten att drivas 
med visad hänsyn till fler intressegrupper än 
tidigare (33 procent) och att det nu är viktigare 
än någonsin med ett starkt och tydligt existens
berättigande (56 procent).

Företagsledare rankar dataintrång och etik som 
de mest kritiska förtroendefrågorna de när
maste fem åren och över hälften, 52 procent, 
uppger sig arbeta aktivt med dessa utmaningar. 
Detsamma gäller olika typer av avbrott och 
tekniska störningar som kraftigt kan påverka 
förtroendet för den egna verksamheten. Här är 
företagsledare i större företag (de med en 
omsättning på USD 1 miljard eller mer) de mest 
proaktiva. Nästan en femtedel räknar också 
med stora förtroendeutmaningar när det gäller 
algoritmer, robotteknik, artificiell intelligens 
och förvirring över ägandet av digitala till
gångar och ungefär hälften av företagsledarna 
arbetar aktivt med att vidta åtgärder för att 
minska dessa risker.
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Globaliseringen –  
inte bara av godo? 

Ingen ifrågasätter att tekniska framsteg och 
globaliseringen bidragit till att hjälpa närmare 
en miljard människor ur fattigdom de senaste 
tjugo åren. I princip har handelsbarriärer 
försvunnit, världens handelsplatser och 
finansiella nav har integrerats och handel sker 
på dygnets alla timmar. Det har blivit enklare 
och billigare för både varor och människor att 
förflytta sig över landsgränser. 

Samtidigt har många människor halkat efter. 
Visserligen har många tagit sig ur fattigdom men 
klyftorna har ökat och de rika har blivit ännu 
rikare. Över hälften av världens rikedomar ägs 
av endast 1 procent av världens befolkning. 
Sjukdomar och virus sprids lättare och blir 
epedemier, eller i värsta fall pandemier, med ett 
mer intensivt resande. Med alltfler uppkopplade 
individer och företag har riskerna med olika 
sorters cyberhot ökat väsentligt. Samhällets 
förtroende för näringslivet har förvisso ökat 
(från låg nivå) men i förra årets upplaga av CEO 
Survey berättade företagsledare för oss att de ser 
framför sig en värld som går i skilda riktningar 
och blir mer uppsplittrad. Den senaste geopoli
tiska utvecklingen har gett dem rätt.

En tydlig majoritet anser att globaliseringen gjort 
det möjligt att ständigt vara i förbindelse med 
omvärlden och förenklat att flytta varor, 
människor och information. Som kontrast anger 
endast 13 procent av de globala företagsledarna 
att globaliseringen hjälpt till att minska gapet 
mellan världens rika och fattiga.

Har globaliseringen minskat klyftan mellan fattiga och rika?
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Har globaliseringen minskat klyftan 
mellan fattiga och rika?

44%
av de globala ledarna 
anger att globaliserin
gen inte minskat gapet 
mellan rika och fattiga
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82%

50%

70%

70%

61%

87%

63%

66%

66%

68%

Här följer exempel på saker som världens 
ledare oroar sig för i dag

Svag tillväxt

Klimatförändringen

Hastigheten på 
teknologisk utveckling

Valutafluktuationer/ 
volatilitet 

Cyberhot

Globalt Sverige
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Gott om socioekonomiska 
och affärsmässiga hot

Även om vi ser en tydlig optimism i årets upplaga 
av CEO Survey så är världens företagsledare  
också tydliga med ett antal socioekonomiska  
och affärsmässiga risker som kan få allvarliga 
konsekvenser både för det egna företagets 
tillväxtutsikter och för världsekonomin. Både på 
global nivå och för svenskt vidkommande kan vi 
tydligt se att företagsledare är väldigt uppmärk
samma på ett stort antal av dessa hot och inte en 
obetydlig del av deras vardag handlar om att lotsa 
det egna företaget rätt i en mycket komplex 
omvärld.

På global nivå har ”osäker ekonomisk tillväxt” 
övertagit förstaplatsen före ”överregleringar” som 
det främsta hotet mot det egna företagets 
tillväxtutsikter. Att ekonomiska fundamenta är 
det som främst avgör företagens förutsättningar 
kan av somliga tolkas som positivt. Även om de 
flesta frågorna i ett globaliserat näringsliv hänger 
samman med varandra så finns det många som 
menar att politiker inte ska riskera ekonomisk 
tillväxt med alltför tunga regelverk. Att låta 
marknadskrafter vara det som främst styr 
förutsättningarna ser många som ett sundhets
tecken. Även om många företagsledare ifråga
sätter rådande regleringsiver så har just regle
ringar, i kölvattnet på finanskrisen, varit ett 
genomgående tema i snart tio år. Bank och 
försäkringssektorn tillhör några av de sektorer 
som i högst utsträckning fått känna på denna 
utveckling. 

Även inom miljö och hållbarhetsområdet har 
man på global nivå fokuserat allt mer på regle
ringar i form av utsläppsmål och uppfö
randekoder. FN:s klimatmöte (COP 21) i Paris 
december 2015 var den största samlingen ledare 
någonsin och blev en historisk framgång då 
deltagande länder enades om gemensamma 
utsläppsmål för att minska utsläpp av växthus
gaser. Parisavtalet blev juridiskt bindande ett år 
senare den 4 november 2016 vid efterföljande 
klimatmöte (COP22) i Marrakech, Marocko. 

Den geopolitiska ovissheten ligger kvar på en hög 
nivå, både globalt och bland svenska företags
ledare. Brexit, valet i USA, ett fortsatt högt tonläge 
från Ryssland, kriget i Syrien (med tillhörande 
flyktingströmmar) och ett antal globala terro
ristdåd är några bakomliggande orsaker. Enligt 
resultatet i den senaste upplagan av CEO Survey 
förväntar sig inte det globala näringslivet att denna 
ovisshet på något sätt kommer att minska de 
kommande tolv månaderna. 

Den europeiska flyktingsituationen med stora 
flyktingströmmar från Syrien och Afghanistan 
har varit en utmaning för länderna i Europa och 
bland annat medverkat till ökad social instabilitet, 
ökad populism och protektionism. Detta har inte 
passerat förbi obemärkt. Både globala och 
svenska företagsledare är tydligt oroade för denna 
utveckling även om den förstnämnda gruppen är 
tydligt mer oroad än sina svenska motsvarigheter.
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Topp 5
orosmoment för 
världens ledare...

Svag tillväxt (82%) 

Överreglering (80%)

Tillgång på nyckelkompetens (77%) 

Geopolitisk ovisshet (74%)

Valutafluktuationer/volatilitet (70%) 

...och såhär ser 
listan ut för 
Sveriges ledare

Svag tillväxt (87%)

Tillgång på nyckelkompetens 
(84%)

Geopolitisk ovisshet (82%)

Framtiden för eurozonen (79%)

Överreglering (76%)

Skatt som enskild fråga har de senaste åren blivit 
ett hett och omdebatterat ämne. Bland många 
internationella företag är det numera regel att 
skattefrågor hamnar på ledningen och styrelsens 
bord. I spåren av flertalet internationella skatte
härvor har många företag ökat fokus på skatte
frågor och satt av resurser för att producera 
hållbara skattepolicies. Många företagsledare 
menar även att en alltför hård beskattning utgör 
en fara för tillväxt och företagens förmåga att 
skapa arbetstillfällen. För samtliga inblandade är 
skatteområdet komplext och under ständig 
förändring. Delningsekonomin kommer även 
driva fram behovet att helt ny skattelagstiftning 
då företag som Uber och Airbnb bedriver sin 
verksamhet på sådant sätt att internationell 
skattelagstiftning inte riktigt hängt med.
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Utbredd oro för eurozonens 
framtid 

Under 2016 året röstade Storbritannien om 
utträde ur EU och under 2017 väntar val i 
Tyskland, Frankrike och Holland. Det innebär 
med all säkerhet fortsatt politisk ovisshet och 
världens finansmarknader har tagit höjd för 
ytterligare överraskningar. Det kan inte 
uteslutas att Marine Le Pen blir Frankrikes 
nästa president eller att Angela Merkel inte får 
sitta kvar vid makten i Tyskland. 

Denna ovisshet kan vi tydligt spåra i årets 
upplaga av CEO Survey där sju av tio (74 
procent) uttrycker oro för fortsatt ”geopolitisk 
ovisshet”. Sex av tio globala företagsledare  
(56 procent) anger att de är oroade för 
Eurozonens framtid. Bland företags ledare i 
Västeuropa är denna oro ännu mer utbredd och 
nästan åtta av tio (76 procent) är oroliga för 
Eurozonens framtid.

Några av Europas största utmaningar är, enligt 
Europeiska Kommissionen, invandring och 
terrorism. Visserligen hade denna oro minskat 
något vid den senaste mätningen under hösten 
2016 (jämfört med en mätning från våren 
samma år). Ökad protektionism och populism 
kan leda till ytterligare samarbetssvårigheter 
mellan EUländer. Kommande val i Tyskland 
och Frankrike ses i många ögon som avgörande 
och skulle ytterligare medlemsländer av 
dignitet besluta om att följa i Storbritanniens 
fotspår kan EUprojektets dagar vara hotade.

Sverige Globalt

Hur ser du på framtiden för eurozonen?

21% 

58% 

3%  
16% 

40% 

12%  

Ganska orolig Inte orolig allsMycket orolig Ganska orolig Inte orolig allsMycket orolig

Hur ser du på framtiden för eurozonen?

76%
av Västeuropas 
företags ledare är 
oroliga för Eurozonens 
framtid.
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Viktigaste handelspartners

Svensk exportindustri är starkt beroende av 
utvecklingen i omvärlden. Europa, och främst 
EU, är den största marknaden för svenska 
exportvaror. Sverige exporterar mest till Norge, 
Tyskland, USA, Storbritannien och Danmark  
(i tur och ordning efter volym).

Även när det gäller import är Europa den 
viktigaste marknaden för Sverige och över  
80 procent av det vi importerar kommer från 
länder i Europa. Framförallt från Tyskland, 
Nederländerna, Norge, Danmark och 
Storbritannien. 

Asien som exportmarknad har de senaste åren 
haft en stabil tillväxt bland svenska företag och 
är idag större än Nord och Sydamerika 

sammantaget. Även importen från Asien har 
vuxit, men är i dagsläget fortfarande mindre än 
vår export till regionen. Att vi exporterar mer 
än vi importerar gäller även när man ser till den 
totala varuhandeln.

I årets upplaga av CEO Survey behåller 
Tyskland som den viktigaste marknaden för 
svenska bolag följt av USA och Storbritannien. 
Ännu har de ekonomiska effekterna av Brexit 
varit milda men bedömare tror att vi kommer 
att få se mer långtgående konsekvenser i takt 
med att nya handelsavtal faller på plats. Bland 
svenska bolag ser vi snarare att den brittiska 
marknaden ökat i betydelser jämfört med i fjol, 
vilket är något överraskande.

Mer än
80%
av det vi i Sverige 
importerar kommer 
från länder i Europa.
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Sverige
Globalt

50%  (56%)
17%  (19%)

39%  (39%)
43%  (39%)

5%  (8%)
7%  (9%)

3%  (6%)
4%  (5%)

3%  (3%)
8%  (5%)

0%  (0%)
7%  (8%)

6%  (5%)
0%  (0%)

26%  (14%)
15%  (11%)

21%  (25%)
33%  (34%)

Vilka tre länder, undantaget det land där du är verksam, anser du vara viktigast för era samlade 
tillväxtutsikter de närmaste tolv månaderna?

Samtliga siffror inom parantes avser föregående års resultat.
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Turbulent omvärld kräver 
aktiva företagsledare

De senaste tolv månaderna har bjudit på en rad 
affärsmässiga utmaningar för globala företags
ledare i form av regelbundna politiska chocker 
som skakat om marknaderna. Dock har det 
globala näringslivet tämligen snabbt skakat av 
sig de överraskande valresultaten gällande 
Brexit och Trump. Det minskar viss oro inför 
valen i Tyskland och Frankrike under 2017. 
Både investerare och företag har fått finna sig i 
och vänja sig vid en något högre turbulens i 
deras omvärld.

Samtidigt står det globala näringslivet inför ett 
teknikskifte som påverkar allt från forskning 
och utveckling (FoU) till kundbeteenden och 
efterfrågan på specifik kompetens. I samband 
med ökad digitalisering har företag väsentligt 
ökat fokus på mjukvarubaserade produkter  
och tjänster istället för produktbaserad 
hårdvaru utveckling. 

På senare år har det också blåst allt snålare på 
toppen och närmare hälften av storbolagen på 
börsen Stockholm har fått ny verkställande 
direktör de senaste två åren. Allt sammantaget 
tvingas företagsledare till en hög aktivitetsnivå 
och ett mer handlingskraftigt agerande för att 
bibehålla tillväxt och parera svängningar i 
omvärlden.

Både bland globala och svenska företagsledare 
räknar man med att fortsätta växa organiskt. 
Men aktivitetsnivån gällande förvärv och 
samgåenden ligger relativt högt och strax under 
hälften av samtliga bolag räknar med ett köp 
eller samgående de kommande tolv månaderna 
för att förbättra lönsamheten.

Kostnadsposten är ständigt intressant och 
något som en tydlig majoritet av företags
ledarna kontinuerligt arbetar med. Den globala 
konkurrensen är hård och kostnadssidan är 
avgörande för att kunna uppnå lönsamhet. Det 
är inte ovanligt att besparingsprogram kombi
neras eller hänger samman med förvärv då det 
ofta uppstår synergieffekter vid den sortens 
transaktioner.  

Att lägga ut del av den egna verksamheten 
(outsourcing) ser ut att ha blivit mindre 
attraktivt både bland globala och svenska 
företagsledare jämfört med ett år sedan. De 
senaste åren har det varit populärt att flytta en 
del av verksamheten till exempelvis Kina, 
Indien eller andra lågkostnadsländer. Relativt 
kraftiga löneökningar i kombination med 
valutafluktuationer kan vara en förklaring till 
att intresset avtagit i detta hänseende. Det har 
även varit populärt att lägga ut delar av 
ITfunktionen till tredje part. Men här har man 
delvis börjat tänka om då ITfunktionen i vissa 
verksamheter ansetts vara alltför kritisk för att 
reduceras till en kostnadsfråga och placeras i 
händerna på underleverantörer.



15                2017 PwC Global CEO Survey

Vilka, om några, av följande aktiviteter planerar du att initiera de närmaste tolv månaderna för att förbättra företagets  
lönsamhet?

Samtliga siffror inom parantes avser föregående års resultat.
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79%

87%  

29%  (42%)

48%  (49%)

21%  (28%)

17%  (28%)

50%

41%

63%  (61%)

62%  (68%)

"Aktivitetsnivån gällande förvärv och 
samgåenden ligger relativt högt och 
strax under hälften av samtliga bolag 
räknar med ett köp eller samgående 
de kommande tolv månaderna för att 
förbättra lönsamheten."
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PwC Sverige är marknadsledande inom revision, 
redovisning, skatte och affärsrådgivning med  
3 600 medarbetare och 100 kontor runt om i 
landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap 
utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka 
utgörs av globala företag, svenska storföretag och 
organisationer, mindre och medelstora, främst 
lokala företag samt den offentliga sektorn. 

PwC Sverige drivs som en självständig och 
oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala 
nätverket PwC och delar våra kunskaper, 
erfarenheter och lösningar med 223 000 
medarbetare i 157 länder för att utveckla nya 
perspektiv och praktiska råd.

CEO Survey är något av PwC:s globala flaggskepp i 
undersökningsväg och kartlägger åsikter bland 
1379 företagsledare över hela världen och berör 
många frågor som formar dagens näringslivsmiljö.

Ta del av den kompletta globala undersökningen på 
www.pwc.com/ceosurvey
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