
www.pwc.com/ceosurvey

2016 PwC Global CEO Survey 
Företagsledare om framtiden 

 

• 1,409 intervjuer med 
företagsledare i 83 länder 
• 66 % av företagsledarna  
globalt ser fler hot idag
• 19 % av de svenska 
företagsledarna tror på en  
lägre global ekonomisk tillväxt
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Pessimisterna blir allt fler 

Trenden med andelen pessimistiska vd:ar 
fortsätter även i årets upplaga av CEO Survey. 
Andelen företagsledare för svenska bolag som 
tror att tillväxten i den globala ekonomin 
kommer att minska nästan fördubblas jämfört 
med förra årets resultat.  
 
I årets upplaga anger 19 procent av företagsledarna 
på svenska bolag att tillväxten kommer att minska 
det närmaste året (9 procent 2015).  
 
Även på global nivå kan vi se en tydlig ökning 
bland de som tror att den globala tillväxten 
kommer att minska och pessimisterna utgör nu 
nästan en fjärdedel av samtliga respondenter i 
årets undersökning.  

Ökningen av andelen pessimister har för svenska 
bolag skett främst på bekostnad av företagsledare 
som tidigare trodde på en oförändrad tillväxt.

Andelen företagsledare för svenska bolag som tror 
på en förbättrad global tillväxt det närmaste året 
har inte förändrats nämnvärt jämfört med förra 
årets mätning.  
 
På en global nivå kan vi däremot se en tydlig 
minskning av optimistiska företagsledare som 
minskar tydligt till 27 procent från förra årets 37 
procent. Eventuellt kan detta vara ett tecken på 
att företagsledare för svenska bolag står bättre 
rustade samtidigt som en del av intäkterna 
”skyddas” från en (hemma)marknad som klarat 
sig bättre genom de senaste årens turbulens samt 
uppvisar en relativt bättre tillväxt än omvärlden.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

■ Sverige

■ Globalt

Utbildad, erfaren och anpassningsbar arbetskraft

Otillräcklig fysisk och digital infrastruktur

Minskad miljöpåverkan

Höga nivåer av anställning

Skatt som en del av affärsstrategin som speglar dess inverkan på samhället

Större inkomstskillnader

God hälsa i arbetslivet

0 10 20 30 40 50

Vet ej

Inte alls 

Inte så

Ganska

Mycket 
Sverige

12  Slide Tillväxt... Hur säker är du på ditt ...11.   Tror du den globala ekonomiska...

17 Tillväxt... Vilka ekonomiska, politiska....

Globalt

27 %, (37 %)

49 %, (44 %)

23 %, (17 %)

■ Förbättras     ■ Förblir oförändrad     ■ Minskar

33 %, (34 %)

47 %, (57 %)

19 %, (9 %)

Sverige Globalt

79 %, (77 %)

69 %, (70 %)

51 %

■ Risken för överregleringar     ■ Ökad skattebörda
■ Geopolitisk ovisshet     ■ Skuldkrisen i Europa

■ Risken för överregleringar     ■ Ökad skattebörda
■ Geopolitisk ovisshet     ■ Skuldkrisen i Europa

78 %, (59 %)

75 %, (55 %)

83 %

86 %, (84 %) 74 %, (72 %)

22 Tillväxt... Ranka tre globala trender  ....

Slide 45  Mäta framgång

Sverige Globalt

77 %

1 %

61 %

36 %

43 %

58 %

67 %

6 %

50 %

47 %

47 %

■ Teknologiska framsteg     
■ Demografiska förändringar     
■ Förändring av ekonomisk makt    
■ Få resurser och klimatförändringar
■ Urbanisering
■ Inget av ovanstående

■ Teknologiska framsteg     
■ Demografiska förändringar     
■ Förändring av ekonomisk makt    
■ Få resurser och klimatförändringar
■ Urbanisering
■ Inget av ovanstående

61 %

■ Förbättras     ■ Förblir oförändrad     ■ Minskar

36 %, (45 %)

35 %, (39 %)

47 %, (43 %)

47 %, (45 %)

0 %, (7 %)

3 %, (3 %)

0 %, (0 %)

0 %, (1 %)

17 %, (5 %)

15 %, (12 %)

47 %, (xx %)
38 %, (xx %)

3 %, (xx %)
16 %, (xx %)

11 %, (xx %)

22 %, (xx %)

42 %, (xx %)

28 %, (xx %)

69 %, (xx %)

27 %, (xx %)

25 %, (xx %)

21 %, (xx %)

39 %, (xx %)

75 %, (xx %)

■ Sverige

■ Globalt

Sverige

xx.   Kommer antalet anställda på ditt företag att öka...

Globalt

48 %, (50 %)21 %, (21 %)

■ Ökar     ■ Oförändrat     ■ Minskar

56 %, (52 %)25 %, (20 %)

■ Ökar     ■ Oförändrat     ■ Minskar

19 %, (27 %) 30 %, (28 %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

■ Sverige

■ Globalt

Utbildad, erfaren och anpassningsbar arbetskraft

Otillräcklig fysisk och digital infrastruktur

Minskad miljöpåverkan

Höga nivåer av anställning

Skatt som en del av affärsstrategin som speglar dess inverkan på samhället

Större inkomstskillnader

God hälsa i arbetslivet

0 10 20 30 40 50

Vet ej

Inte alls 

Inte så

Ganska

Mycket 
Sverige

12  Slide Tillväxt... Hur säker är du på ditt ...11.   Tror du den globala ekonomiska...

17 Tillväxt... Vilka ekonomiska, politiska....

Globalt

27 %, (37 %)

49 %, (44 %)

23 %, (17 %)

■ Förbättras     ■ Förblir oförändrad     ■ Minskar

33 %, (34 %)

47 %, (57 %)

19 %, (9 %)

Sverige Globalt

79 %, (77 %)

69 %, (70 %)

51 %

■ Risken för överregleringar     ■ Ökad skattebörda
■ Geopolitisk ovisshet     ■ Skuldkrisen i Europa

■ Risken för överregleringar     ■ Ökad skattebörda
■ Geopolitisk ovisshet     ■ Skuldkrisen i Europa

78 %, (59 %)

75 %, (55 %)

83 %

86 %, (84 %) 74 %, (72 %)

22 Tillväxt... Ranka tre globala trender  ....

Slide 45  Mäta framgång

Sverige Globalt

77 %

1 %

61 %

36 %

43 %

58 %

67 %

6 %

50 %

47 %

47 %

■ Teknologiska framsteg     
■ Demografiska förändringar     
■ Förändring av ekonomisk makt    
■ Få resurser och klimatförändringar
■ Urbanisering
■ Inget av ovanstående

■ Teknologiska framsteg     
■ Demografiska förändringar     
■ Förändring av ekonomisk makt    
■ Få resurser och klimatförändringar
■ Urbanisering
■ Inget av ovanstående

61 %

■ Förbättras     ■ Förblir oförändrad     ■ Minskar

36 %, (45 %)

35 %, (39 %)

47 %, (43 %)

47 %, (45 %)

0 %, (7 %)

3 %, (3 %)

0 %, (0 %)

0 %, (1 %)

17 %, (5 %)

15 %, (12 %)

47 %, (xx %)
38 %, (xx %)

3 %, (xx %)
16 %, (xx %)

11 %, (xx %)

22 %, (xx %)

42 %, (xx %)

28 %, (xx %)

69 %, (xx %)

27 %, (xx %)

25 %, (xx %)

21 %, (xx %)

39 %, (xx %)

75 %, (xx %)

■ Sverige

■ Globalt

Sverige

xx.   Kommer antalet anställda på ditt företag att öka...

Globalt

48 %, (50 %)21 %, (21 %)

■ Ökar     ■ Oförändrat     ■ Minskar

56 %, (52 %)25 %, (20 %)

■ Ökar     ■ Oförändrat     ■ Minskar

19 %, (27 %) 30 %, (28 %)

Sverige Globalt

(Sverige: 2016=36; 2015=44) (Globalt: 2016=1409; 2015=1322)

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

Samtliga siffror inom parantes avser föregående års resultat.
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Tron på det egna  
företagets ekonomiska 
förmåga sjunker 

När det gäller andelen företagsledare som är 
”mycket säker” på det egna företagets förmåga 
att öka intäkterna det närmaste året backar så 
gott som varenda större ekonomi i årets rapport.  
 
Förtroendet i Kina backar till 24 procent (2015: 
36 procent), USA 33 procent (2015: 46 procent), 
Storbritannien 33 procent (2015: 39 procent) 
och Tyskland28 procent (2015: 35 procent).  
 
Italien och Japan är oförändrade jämfört med 
förra årets resultat och Ryssland är den enda 

marknad där förtroendet för det egna bolaget 
ökar till 26 procent (2015: 16 procent). Allt 
sammantaget backar det globala resultatet ned 
till 35 procent (från 39 procent).

För svenskt vidkommande backar andelen 
företagsledare som svarar ”mycket säker” på det 
egna företagets förmåga att öka intäkterna rejält 
från förra årets 45 procent till 36 procent i årets 
upplaga.
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Hur säker är du på ditt företags förutsättningar för intäktstillväxt under de närmaste 12 månaderna?

Samtliga siffror inom parantes avser föregående års resultat.
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Företagsledare ser fler 
anledningar till oro  

På global nivå uppger två tredjedelar (66 procent) 
av företagsledarna att man ser fler hot idag för den 
egna verksamheten jämfört med för tre år sedan.  
 
Risken för överreglering är fortfarande den 
största anledningen till oro när företagsledare får 
identifiera det största hotet för ytterligare 
ekonomisk tillväxt och närmare åtta av tio uppger 
detta som den enskilt största anledningen till oro. 

Geopolitisk ovisshet har avancerat till en 
andraplats och på en global nivå uppger  
74 procent att detta är ett hot mot den egna 
verksamhetens ekonomiska tillväxt. 

Bland företagsledare för svenska bolag pekas den 
geopolitiska ovissheten med stor tydlighet ut som 
det främsta hotet mot det egna företagets 
tillväxtutsikter. Närmare nio av tio (86 procent) 
uppger detta som ett hot mot företagets 
ekonomiska tillväxt.

(Sverige: 2016=36; 2015=44) (Globalt: 2016=1409; 2015=1322)

Vilka ekonomiska, politiska, sociala och miljömässiga hot ser företagsledarna mot organisationens tillväxtutsikter?

86%
Närmare nio av tio uppger den 
geopolitiska ovissheten som det 
främsta hotet mot företagets 
ekonomiska tillväxt.
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Tyskland den absolut 
viktigaste marknaden  
för svenska bolag 

När företagsledare för svenska bolag får utse de 
viktigaste marknaderna hamnar Tyskland i topp 
med tydlig marginal till USA och Kina som ligger 
på en andra- respektive tredjeplats. När det gäller 

svensk varuexport är Tyskland en långt större 
köpare än USA och cirka tre gånger så stor köpare 
än Kina.

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

Slide 15 viktigaste marknader
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Samtliga siffror inom parantes avser föregående års resultat.
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När företagsledare får utse de viktigaste 
trenderna de närmaste fem åren är det föga 
förvånande att ”teknologiska framsteg” tar hem 
förstaplatsen och detsamma gäller även på en 
global nivå. Temat med en förskjutning av den 
ekonomiska makten (österut) är en av de senaste 
årens megatrender som ser ut att fortsätta.

Ranka tre globala trender som kommer att omvandlas inom din sektor under de kommande fem åren.  
(Högst 3 svar tillhandahölls) Ranking 1, 2 eller 3.

Teknologiska framsteg – den 
mest betydelsefulla trenden 

Temat med en förskjutning av den 
ekonomiska makten (österut) är en av 
de senaste årens megatrender som ser ut 
att fortsätta.
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Företagen arbetar mer 
aktivt med bemanning

När det gäller antalet anställda uppger en 
fjärdedel av företagsledarna för svenska bolag att 
personalen kommer att minska det kommande 
året. Det är något högre än det globala snittet och 
även en ökning jämfört med föregående år. 

Ökar gör även andelen företagsledare som tror att 
antalet anställda kommer öka det kommande 
året. För svenska bolag tror 56 procent av de 
verkställande direktörerna att antalet anställda 

kommer vara fler till antalet ett år från nu. Även 
det är något högre än det globala snittet och en 
ökning jämfört med förra året.

Det resulterar i att andelen företagsledare som 
tror på ett oförändrat antal anställda minskar 
tydligt. En slutsats man kan dra av det är att 
speciellt svenska bolag mer aktivt än tidigare 
arbetar med sin bemanning.
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Företagen arbetar mer aktivt med bemanningen.
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Samtliga siffror inom parantes avser föregående års resultat.



10 2016 PwC Global CEO Survey

Att jaga kostnader är en naturlig del  
av företagens vardag för att hålla sig 
konkurrenskraftiga. 

Företagen fortsätter att 
hålla kostnaderna nere 

Att skära i kostnader är, liksom förra året, den 
klart mest populära åtgärden för företagsledare 
de närmaste tolv månaderna. Det gäller både för 
svenska bolag och på en global nivå. Att jaga 
kostnader är en naturlig del av företagens vardag 
för att hålla sig konkurrenskraftiga. Ytterligare 
förklaringar kan vara tekniska framsteg som hela 
tiden gör det möjligt att ytterligare effektivisera 
samt krav från investerare och aktiemarknaden.

Slide 14 “Företagen fortsätter 
att hålla kostnaderna nere 
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Vilka, om några, av följande omstruktureringsaktiviteter planerar du att initiera de närmaste tolv månaderna?

Samtliga siffror inom parantes avser föregående års resultat.
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Avsluta en befintlig strategiskt 
allians eller ett samriskföretag

Sälja en betydande del av verksamheten eller 
lämna en betydande marknad

Hämta hem del av verksamhet som 
tidigare legat hos extern leverantör

Slutföra ett internationellt 
uppköp eller sammangående

Slutföra ett inhemskt uppköp eller sammangående

Lägga ut del av verksamhet hos 
extern leverantör (outsource)

Ingå en ny strategisk allians eller ingå ett samriskföretag

Implementera ett kostnadsbesparingsprogram
61 %, (64 %)

68 %, (71 %)
42 %, (41 %)

49 %, (51 %)
28 %, (32 %)

25 %, (32 %)

42 %, (43 %)

17 %, (9 %)

11 %, (25 %)

28 %, (31 %)

27 %, (29 %)

24 %, (27 %)

16 %, (14 %)

10 %, (13 %)
3 %, 7 %)

9 %, (8%)
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PwC Sverige är marknadsledande inomrevision, 
redovisning, skatte- och affärsrådgivningmed  
3 600 medarbetare ochverksamhet på 100 orter 
runt om i landet.

Med erfarenhet och unik 
branschkunskaputvecklar vi värden för våra  
60 000 kundervilka utgörs av globala företag, 
svenska storföretag och organisationer, mindre 
ochmedelstora, 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 208 000 
medarbetare i 157 länder för att utveckla  
nya perspektiv och praktiska råd.
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