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”Under 2017 tog global ekonomi ytterligare kliv mot 
en normalisering och ur ett vd-perspektiv råder ingen 
tvekan om att konjunkturen är mycket god för när-
varande. USA visade en god tillväxt med flera starka 
kvartal och prognosen ser fortsatt ljus ut. Flera stora 
ekonomier i Europa mår bättre än på mycket länge. 

Sverige har haft ännu ett år av högkonjunktur och 
andelen svenska företagsledare som tror på förbätt-
rad ekonomisk tillväxt mer än fördubblas jämfört 
med föregående år.”

Peter Nyllinge
VD, PwC Sverige
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Om studien CEO Survey 2018

PwC har frågat 1 293 företagsledare världen 
över om deras syn på ekonomi, möjligheter och 
utmaningar samt strategiskt viktiga förutsätt-
ningar inom det globala näringslivet.
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6 av 10  
företagsledare tror på en förbättrad 
tillväxt de närmaste tolv månaderna.

Rädslan för terrordåd 
spär på företagsledares 
oro. I år svarar 

41% av de till-
frågade företagsledarna 
att de är ”extremt oro-
liga” för terrorism.

av företagsledarna planerar ett 
strategiskt samarbete med ett 
startup-bolag det närmaste året. 

Och 47 procent av företagsledarna 
anger att de förvärvat ett bolag för 
att komma åt kompetens.

33%



Optimismen bland företagsledare 
på historiskt höga nivåer
Årets resultat i PwC:s CEO Survey skjuter i höjden och 
befinner sig på historiskt höga nivåer. Aldrig tidigare 
har företagsledare varit så optimistiska gällande de 
ekonomiska tillväxtutsikterna. Hela 57 procent tror 
att den globala ekonomiska tillväxten kommer att  
förbättras de närmaste tolv månaderna. 

Årets siffra är både den högsta som note-
rats samt den största ökningen jämfört 
med föregående år sedan vi började 
ställa frågan år 2012. Aldrig tidigare har 
optimismen varit så tydlig som i årets 
undersökning. Det starka sentimentet 
är genomgående i samtliga regioner och 
vi ser liknande optimism från Nord- och 
Sydamerika till Europa, Afrika, Mellan-
östern och Asien. 

Bakom den starka optimismen finns 
flera förklaringar. En bred global tillväxt 
på närmare 4 procent för 20171 sätter 
en tydlig prägel vad gäller de ekonomiska 
framtidsutsikterna och det för med sig 
höga förväntningar om det närmaste året. 

Samtidigt som andelen optimistiska 
företagsledare aldrig varit fler så sjunker 
andelen pessimister till rekordfå i årets 
undersökning. Endast fem procent av 
respondenterna tror på en försämring 

av tillväxten det närmaste året, jämfört 
med 17 procent från föregående år. 

Nästan 9 av 10, eller 86 procent, av de 
svenska företagsledarna är mycket eller 
ganska säkra på en fortsatt intäktstill-
växt för den egna verksamheten de när-
maste 12 månaderna. De företagsledare 
i Sverige som är mycket säkra på sin 
egen tillväxt backar något jämfört med 
förra året samtidigt som andelen ganska 
säkra ökar. Resultatet är inte desto min-
dre att betrakta som ytterst starkt. Den 
spirande optimismen medför ett ökat 
självförtroende både bland svenska och 
globala företagsledare. 

Företagsledare från flertalet större 
ekonomier visade större självförtroende 
redan i förra upplagan av CEO Survey 
efter en period av sviktande siffror. I 
årets upplaga ökar andelen kinesiska 
företagsledare som är mycket säkra på 

ökad intäktstillväxt från 35 till 40 pro-
cent. Bland amerikanska företagsledare 
är ökningen än större. I årets upplaga är 
över hälften, 52 procent, mycket säkra 
på intäktstillväxt i det egna företaget. 
Detta är helt i linje med en stark global 
tillväxt och för svensk del fortsätter 
högkonjunkturen att gjuta mod bland 
företagsledare.

1) http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017
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tror att den globala ekonomiska 
tillväxten kommer att förbättras 
de närmaste tolv  
månaderna

6 av 10 företagsledare tror på en förbättrad tillväxt de 
närmaste tolv månaderna.
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I Sverige har andelen optimister som tror på en förbättrad tillväxt de kommande tolv  
månaderna har mer än fördubblas från 18 procent jämfört med föregående år till  
50 procent i årets undersökning.
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Optimismen bland företagsledare i Sverige 
och större ekonomier
Siffrorna visar andelen som tror den globala tillväxten  
kommer att förbättras under kommande 12 månader
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Hur säker är du på ditt företags förutsättningar 
för intäktstillväxt de närmaste 12 månaderna?
Siffrorna visar andelen som anger ”mycket säker”
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Global ekonomi i tillväxt ‑ 
med USA som draglok

Den globala ekonomin 
mår bättre än på länge. 
Enligt företagsledarna är 
USA fortfarande den  
enskilt viktigaste ekono‑
min för världskonjunktu‑
ren och den positiva tren‑
den på den amerikanska 
marknaden har fortsatt 
under vintern. De senaste 
månaderna har vi kunnat 
konstatera en överras‑
kande hög tillväxt på runt 
3 procent i USA och den 
väntas ligga kvar de när‑
maste kvartalen. 

Bidragande orsaker är bland annat en god konsumtionstakt, en stark arbetsmark-
nad med hög efterfrågan och ökande sysselsättning.  Ytterligare orsaker som bör 
nämnas är återhämtningen av bostadsmarknaden och ökande investeringar. 

Den amerikanska centralbanken (FED) har varit tydliga i sin penningpolitik och 
försiktigt höjt räntan i omgångar de senaste två åren. I skrivande stund räknar de 
med ytterligare tre höjningar under 2018 i sin strävan efter något som liknar en 
normalräntenivå. Vi kan förvänta oss en mjuk inbromsning längre fram som en följd 
av försiktiga räntehöjningar.

Äntligen bred tillväxt i Europa - flera större ekonomier mår 
betydligt bättre i år 
Det är inte enbart Nordamerika som visat tillväxt på senare tid. Även övriga regio-
ner har bidragit positivt till optimismen om en högre ekonomisk tillväxt. Flertalet 
större ekonomier runt om i världen mår tydligt bättre jämfört med för bara några  
år sedan. 

I eurozonen fortsätter Tyskland att agera tillväxtmotor och nyligen rapporterades 
om de högsta tillväxtsiffrorna på fem år. Även om brexitdiskussionerna hämmat 
brittisk ekonomi är det än så länge i mindre utsträckning än befarat. Till och med 
för länder som Spanien, Frankrike och Italien har läget förbättrats det senaste året. 
Japansk ekonomi har en starkare tillväxt än på mycket länge. Kinesisk tillväxt 
förväntas sjunka något under 2018 men kommer fortfarande ligga en bit över 6 
procent. Kinas president Xi Jinping har under en tid tonat ner fokus på ”hög tillväxt” 
och istället betonat en ”hållbar tillväxt” med större kvalitet där man tar mer hänsyn 
till en, enligt vissa, skenande kredittillväxt, och klimatet1. Detta har i årets under-
sökning resulterat i en mycket stark optimism i samtliga regioner.

1) https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-18/xi-skips-old-growth-pledge-as- 
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USA behåller sin ställning som 
världens viktigaste ekonomi och 
den marknad som sätter tonen för 
den globala ekonomins utveckling 
och tillväxt.



”Sverige AB” har medvind

Sverige är en liten och öppen ekonomi och som  
sådan gynnas landet av en välmående omvärld.  
Euroområdet är Sveriges viktigaste exportmarknad 
och Tyskland är vår största handelspartner. 

De senaste åren har Sverige upplevt en 
ihållande högkonjunktur och i kombi-
nation med en förbättrad global kon-
junktur har det bidragit till att svensk 
ekonomi presterat starkt på de flesta 
punkter. Svensk BNP ligger strax över  
3 procent, exporten har utvecklats 
starkt tack vare efterfrågan och en 
förhållandevis svag kronkurs. Arbetslös-
heten har sjunkit ytterligare under 2017 
och till Riksbankens stora glädje verkar 
allt sammantaget bidra till en inflation 
i nivå med inflationsmålet. Liksom att 
den svenska statsskulden i relation till 
BNP är den lägsta sedan 70-talet1.

Fortsatt expansiv  
penningpolitik 
Trots att inflationen äntligen nått infla-
tionsmålet på 2 procent så har Riks-
banken tydligt aviserat att man även 

fortsättningsvis kommer att bedriva en 
expansiv penningpolitik och enligt de-
ras senaste prognos kommer den första 
räntehöjningen i mitten på 2018. 
Riksbanken vill inte på något sätt ris-
kera högkonjunkturen eller att kronan 
stärks alldeles för snabbt. Även om 
fallande bostadspriser förväntas hämma 
bostadsinvesteringarna de kommande 
åren så motverkas de av en delvis star-
kare efterfrågan från omvärlden. Därför 
ser Riksbanken fortsatt anledning att 
bedriva en stimulerande penningpolitik 
till dess att man är övertygad om att 
inflation och inflationsförväntningarna 
ligger på en acceptabel nivå2.

Gynnsamma förhållanden  
för svenska företag
2018 är valår i Sverige och det betyder 
valfläsk. Under året kommer Riks-

bankens expansiva penningpolitik att 
sammanfalla med en fortsatt expan-
siv finanspolitik och en regering som 
kommer göra allt för att blidka väljarna. 
För svenska företag bör detta innebära 
ytterst gynnsamma förhållanden där de 
kan förvänta sig draghjälp från en stark 
global konjunktur, finanspolitiska åt-
gärder från regeringen och riksbankens 
ultralätta penningpolitik.

Företag och hushåll kommer ha fortsatt 
tillgång till billig finansiering samtidigt 
som arbetslösheten är förhållandevis 
låg. Trots att flertalet tillväxtparametrar 
redan ligger på rekordhöga nivåer är 
det inte osannolikt att de kan behöva 
revideras upp. Speciellt om regeringen 
skulle avisera större företagarvänliga 
reformer och stimulanser.

1) https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/statsskulden/Sveriges-statsskuld-oversikt/Historik-i-diagram/
2) http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressmeddelanden/2017/Reporantan-oforandrad-pa-050-procent-aterinvesteringar-av-forfall-tidigarelaggs/

Med tanke på de goda makroekonomiska 
förhållandena är det därför inte förvå-
nande att svenska vd:ar är väsentlig mer 
optimistiska i år än föregående år. I årets 
upplaga av CEO Survey anger hela 50 
procent av de svenska respondenterna att 
man tror på en förbättrad global tillväxt 
de kommande 12 månaderna, det är mer 
än en fördubbling jämfört med föregåen-
de år (18 procent). 

Positivt börsklimat
Humöret på världens börser har bitvis 
varit gott under 2017. Bolagen har ofta 
levt upp till, eller överträffat, markna-
dens förväntningar och det har resulterat 
i nya historiskt höga nivåer på båda sidor 
om Atlanten. Så sent som i november 
respektive december 2017 nådde både 
Stockholmsbörsen och Dow Jones nya 
rekordnivåer. Förtroendet för börsen har 
också avspeglats i en hög aktivitet på 
transaktionsmarknaden. Stockholms-

börsen fortsätter att attrahera nya bolag 
och under 2107 har aktiviteten varit 
fortsatt hög med flera uppmärksammade 
noteringar av bolag på börsens huvud-
lista. Flertalet bedömare har sedan en 
tid börjat peka på de höga värderingarna 
och att börserna inte kan fortsätta uppåt 
hur länge som helst. På Stockholmsbör-
sen har vissa sektorer redan börjat visa 
en svagare kursutveckling (byggbola-
gen) medan andra sektorer snarare visar 
bubbeltendenser (tech-bolag).
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USA fortfarande världens 
största och viktigaste ekonomi

Ännu en gång rankar världens företagsledare fram USA som 
den enskilt viktigaste marknaden för tillväxt. Tyskland på 
en tredjeplats knappar in något på Kina som återigen rankas 
på en andraplats. Men förändringar kommer att ske inom en 
överskådlig framtid och enligt vissa beräkningar har Kina 
redan passerat USA.

USA behåller sin ställning som världens vik-
tigaste ekonomi och den marknad som sätter 
tonen för den globala ekonomins utveckling 
och tillväxt. USA tillsammans med Kina, 
Tyskland och Japan står för 50 procent av 
världens samlade BNP1.

Men inom en inte alltför avlägsen framtid kan 
den här listan komma att förändras och enligt 
en prognos från PwC kan både Kina och 
Indien putta ner USA till en tredje plats fram 
till år 20502. I snitt beräknas tillväxtländer 
att växa dubbelt så fort som industriländer de 
närmaste trettio åren och som ett resultat av 
detta kommer världens sex största ekonomier 
främst att utgöras av tillväxtländer år 2050.

Kina tar över förstaplatsen
USA kommer att halka ner till en tredjeplats 
medan Kina tar över förstaplatsen och Indien 
hamnar på en andraplats. Indonesien placerar 

sig på en fjärdeplats samtidigt som flertalet 
större europeiska ekonomier ramlar ur topp-
tio. Länder som Storbritannien, Frankrike och 
Italien kan enligt prognosen halka ner väsent-
ligt bland världens största ekonomier medan 
länder som Mexico, Turkiet och Vietnam 
bidrar allt starkare till global BNP och tar sig 
på topp-tio i rankingen.

Kina må vara en ekonomisk jätte som årligen 
producerar varor och tjänster till ett värde 
som inom en överskådlig tid kan mäta sig med 
USA:s BNP. Däremot ligger Kina långt efter i 
globala sammanhang sett till BNP per capita 
och placerade sig enligt Internationella Valu-
tafonden på plats 743.

1) https://www.weforum.org/agenda/2017/03/worlds-biggest-economies-in-2017/
2) https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html
3) http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/MAC

Världens största  
ekonomier  
(miljarder USD)
USA 20 200 
Kina 13 100
Japan 5 100
Tyskland 3 900
Frankrike 2 800
Storbritannien 2 700
Indien 2 700
Brasilien 2 200
Källa: Internationella valutafonden
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Kina hack i häl på USA

USA producerar värdemässigt varor och tjänster till 
det högsta värdet av alla länder i världen enligt en 
traditionell beräkning av BNP, men det är inte hela 
sanningen. Beräkningar från bland annat Världsbanken 
och Internationella Valutafonden (IMF) visar att  
kinesisk ekonomi redan passerat den amerikanska i 
storlek och betydelse, justerat för lokal köpkraft.

Ovanstående beskrivning av global BNP 
utgår från det samlade värdet av varor 
och tjänster som produceras av ett land 
inom ett år. Men denna traditionella 
beräkning kan ibland vara missvisan-
de eftersom tillväxtländer ständigt får 
sin BNP undervärderad då deras varor 
kostar mindre. 

Justerat för lokal köpkraft i respektive 
land så har skiftet i världsekonomin 
redan skett. Både IMF och Världsbanken 
betraktar numera Kina som världens 
största ekonomi baserat enligt modellen 
på köpkraftparitet (PPP) som justerar 
ländernas BNP för prisskillnader1. Kinas 
befolkning på nästan 1,5 miljarder invå-
nare är den största förklaringen bakom 
landets ökade bidrag till global BNP.

Sveriges viktigaste marknader
Som många andra mindre nationer 
är Sverige beroende av internationell 
handel. Sveriges exportandel ligger över 
EU-snittet och svensk utrikeshandel 
har vuxit kraftigt de senaste tjugo åren. 
Svensk export utgör i dag nästan 50 
procent av Sveriges BNP. Stora ekono-
mier som till exempel USA och Kina är 
givetvis viktiga för svenska företags 
välstånd. Men sett till andel av svensk 
handel och export så får länderna runt 
Sverige en större betydelse. Studerar vi 
siffrorna för Sveriges grannländer i CEO 
Survey framgår att grannländerna får 
en större betydelse.

Svenska företagsledares  
tio viktigaste marknader  
de närmaste 12 månaderna  

1 Norge
2 Tyskland
3 USA
4 Finland
5 Storbritannien

6 Kina
7 Indien
8 Brasilien
9 Frankrike
10 Danmark

Källa: CEO Survey 2018

1) https://www.weforum.org/agenda/2016/12/the-world-s-top-economy-the-us-vs-china-in-five-charts/

Källa: SCB (https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/handel-med-varor-och-tjanster/utrikes-
handel/utrikeshandel-med-varor/pong/tabell-och-diagram/export-till-vara-30-storsta-handelspartner/)

Sveriges fem största exportmarknader

Tyskland

119  
Miljarder SEK

11,1%  
av svensk export

Norge

108  
Miljarder SEK

10,1%  
av svensk export

Finland

75  
Miljarder SEK

6,9%  
av svensk export

USA

74  
Miljarder SEK

6,9%  
av svensk export

Danmark

73  
Miljarder SEK

6,8%  
av svensk export

1 2 3 4 5

Stora ekonomier som USA och Kina 
är viktiga för svenska företags väl-
stånd, men sett till andel av svensk 
handel och export så får länderna 
runt Sverige en större betydelse.

Svensk export utgör i dag nästan 
50 procent av Sveriges BNP.

7      CEO Survey 2018
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En digital revolution 
står för dörren

De senaste åren har det blivit allt tydli‑
gare att världen är på väg in i en ny tid 
av tekniska framsteg som kan stöpa om 
världsordningen. Den digitala revolu‑
tionen kommer sannolikt att förändra 
samhällen, ekonomier och affärsmo‑
deller. Världen ser ut att stå inför en 
omvandling som vissa bedömare anser 
blir lika stor som den industriella revo‑
lutionen.

Föreställ dig att i en nära framtid åka taxi, tåg och flyg som 
inte längre opereras av människor utan av AI-maskiner. Tänk 
om din bankrådgivare skulle vara en AI-robot helt fri från 
fördomar eller förutfattade meningar med uppdrag att för-
valta dina pensionspengar. Eller om din läkare hade kapacitet 
att lära in all världens forskning inom ditt vårdärende för att 
ställa din diagnos. 

Vad skulle detta betyda för vården i fråga om avlastning och 
resursfördelning eller hur påverkar det kapitalförvaltning-
en? Vad betyder den här sortens framsteg för försäkrings-
branschen när vi kraftigt eliminerar risken för bilolyckor eller 
bränder i smarta uppkopplade hem?

Den digitala och tekniska utvecklingen kommer att kräva upp-
offringar. Listan över svenska och internationella företagsleda-
re som försökt spå framtiden kan göras lång. Mer eller mindre 
samtliga förutspår att den digitala revolutionen kommer att 
förändra vår värld på samma sätt som den industriella revolu-
tionen och att branscher kommer att förändras i grunden. 

Teknisk utveckling, en välsignelse  
eller nådastöt?
Jamie Dimon, vd för den internationella storbanken JP Mor-
gan, skrev 2015 till sina aktieägare ”Silicon Valley is coming”1 
i ett uppmärksammat brev och pekade på de fintech-bolag 
som på kort tid börjat konkurrera med traditionella banker. 
Samma år yttrade CISCO:s dåvarande vd ”om tio år kommer 
40 procent av existerande bolag inte finnas kvar på ett me-
ningsfullt sätt”. 

Vad dessa företagsledare bland annat vill lyfta är att den 
genomsnittliga livslängden för ett börsnoterat företag minskat 
väsentligt de senaste decennierna. Teknisk utveckling är på 
många sätt en välsignelse för ekonomisk tillväxt, utbildning, 
välstånd och hälsa. Men utvecklingen kan också vara första 
spiken i kistan för ett företag (Kodak och svenska Facit är 
två bra exempel). Livslängden bland bolag på S&P 500 (ett 
aktieindex med över 500 stora börsnoterade aktiebolag som 
handlas i USA) har sjunkit stadigt i decennier. Den genom-
snittliga livslängden har minskat med cirka 50 år och medan 
framgångsrika företag varade i genomsnitt 67 år på 1920-talet 
har snittet krympt till under 20 år idag2. 

1) http://files.shareholder.com/downloads/ONE/15660259x0x820077/8af78e45-1d81-4363-931c-439d04312ebc/JPMC-AR2014-LetterToShareholders.pdf
2) https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/davidkwilliams/2013/04/10/staying-in-business-forever-how-to- 
 create-a-100-year-company/&refURL=https://www.google.se/&referrer=https://www.google.se/

XX%
tror att den globala xxxx 
vvvGent audicit endictur, 
que num aperferum que 
abo. Nam eum et om-
nihicatus ut offic totatur 
resciant litiatae autem 
doloreiusant que dolore

Oron för nya marknadsaktörer växer
Med tanke på den allt snabbare tekniska utveck-
lingen och nya företag som sett dagens ljus de 
senaste åren är det inte konstigt att företagsledare 
blivit allt mer oroliga för nya aktörer som tagit upp 
konkurrensen inom en rad olika branscher. Detta 
går hand i hand med oron för hastigheten i den 
teknologiska utvecklingen. 

Bifogade illustrationer visar tydligt en uppåtgåen-
de trend bland världens företagsledare och deras 
ökande oro för både tekniska framsteg och nya 
konkurrenter. 

Källa: CEO Survey

Källa: CEO Survey

Den teknologiska utvecklingens hastighet
Respondenter som angett ”extremt oroad” eller ”något oroad”. 

Nya konkurrenter
Respondenter som angett ”extremt oroad” eller ”något oroad”. 
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Blockchain-teknik utmanar

I dag finns cirka tusen bolag i världen 
baserade på blockkedjeteknik. Få, om 
ens några, är i dag lönsamma. Men 
forskning och utveckling pågår inten-
sivt och under 2018 kommer vi att få se 
ytterligare mognad och framsteg bland 
bolag vars verksamhet vilar på denna 
nya teknik. Fler applikationer kommer 
att lanseras och företag kommer att 
lämna experimentstadiet för skarpa 
lanseringar. 

Utvecklingen drivs inom flertalet sekto-
rer där handeln med kryptovalutor kan-
ske är det mest kända exemplet. Inom 
kort kommer vi dock få se tekniken 
användas inom en mängd olika områ-
den. Tekniken har fångat hälsosektorns 
intresse och IDC Health Insights spår att 
20 procent av hälsoföretagen på ett eller 
annat sätt kommer att vara delaktiga i 
utvecklingen det närmaste året. 

Bolag vill komma åt  
kompetens genom förvärv 
Företagsledare letar med ljus och lykta 
efter digital kompetens för att säkra 
egen överlevnad. Bland de globala bola-
gen anger 47 procent av företagsledarna 
att de förvärvat ett bolag för att kom-
ma åt spetskompetens. Spotifys färska 
förvärv av bolaget Soundtrap i slutet på 
2017 är ett bra exempel på ett bolag som 
förvärvar antingen teknik, kompetens 
eller marknadsandelar för att säkra 
konkurrenskraft. 

Enligt källor var prislappen för Sound-
trap uppemot en halv miljard kronor 
medan bolagets omsättning var strax 
under en miljon kronor för senaste 
räkenskapsåret1. Det säger en del om 
motivet till förvärvet och hur angelä-
get ett bolag kan vara i jakten på rätt 
kompetens.

Samarbeten kan också vara en möjlig 
väg att gå. Enligt PwC CEO Survey 
anger 33 procent av de globala företags-
ledarna att de planerar ett strategiskt 
samarbete med ett startup-bolag det 
närmaste året. Blockkedjetekniken är 
särskilt samarbetsvänlig då den förlitar 
sig på att vi för en identfierad affärs-
process och delar med oss av data i 
distribuerad form. Vi ser i dag företag gå 
samman i blockkedjekonsortier för att 
utforska hur blockkedjor kan påverka 
affärskritiska processer.

Jämfört med sina globala motparter 
anger dubbelt så många svenska före-
tagsledare att det är ”mycket svårt” att 
rekrytera digital kompetens. USA är en av 
de marknader som ser ut att ha lättast vad 
gäller att attrahera digital kompetens. 

Näringslivet riskerar att bli akterseglade när nytän‑
kande uppstickare med hjälp av ny teknik planerar 
att revolutionera olika branscher. Det finns för till‑
fället gott om finansiering i form av riskkapital och 
utvecklingen går framåt i en hiskelig fart.

Hur lätt eller svårt är det för dig att attrahera digital kompetens?

Blockchain är en revolutionerande teknik-  
och transaktionsplattform. Blockchain- 
teknik använder ingen mellanhand för trans-
aktioner, utan kan genomföras direkt mellan 
användare.

9      CEO Survey 2018

1) https://www.breakit.se/artikel/10688/spotify-betalade-500-miljoner-kronor-for-soundtrap
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AI och robotar ska köra våra 
bilar, behandla våra sjuka, 
utbilda våra barn, skydda oss 
mot cyberattacker och hjälpa 
oss med kapitalförvaltning och 
försäkringsärenden.

Artificiell intelligens kommer att 
förändra hur vi tar beslut

Hur disruptiva tror du de tekniska framstegen inom pro‑
duktion eller tjänsteområden (som exempelvis artificiell 
intelligens, automatisering, blockchain) kommer att vara 
för ditt företag inom de närmaste fem åren?

Sverige

Varken ellerNågot Delvis Till stor del Vet ejInte alls

Globalt

8%
6%

16%
14%

11%

32% 32% 33%

1%

42%

6%
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De senaste årens framsteg inom utveck‑
lingen av artificiell intelligens (AI) har 
orsakat en livlig debatt globalt. Vi ser 
nu de första tecknen på när sådant som 
vi tidigare betraktat som ”science fic‑
tion” börjar bli verklighet. 

AI-produkter har sakta men säkert tagit sig in i olika delar av 
samhället, främst i västländer. AI-robotar ska köra våra bilar, 
behandla våra sjuka och utbilda våra barn. 

Potentialen för AI att kraftigt förbättra till exempel sjuk-
vård och utbildning är enorm. AI-maskiner utför redan i dag 

uppdrag som människor aldrig kommer att kunna göra. Rätt 
utnyttjat kommer AI kunna bli en förlängning av den mänsk-
liga hjärnan men med väsentligt större kapacitet. Med hjälp 
av AI-teknik kommer vi kunna upptäcka sjukdomar tidigare 
och med större precision kunna medicinera patienter. AI-ba-
serade lösningar inom cybersäkerhet finns redan i dag på 
marknaden. De är mer proaktiva och kan förebygga attacker 
i ett tidigt skede genom att identifiera skadliga anomalier och 
mönster i datatrafik. 

Detta kommer i stor utsträckning påverka hur företag och 
organisationer ska bedriva sin verksamhet i framtiden. Både 
svenska och internationella företagsledare har identifierat 
hoten och möjligheterna i den nya tekniken.

Källa: CEO Survey
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En förklaring till att geopolitiska och 
socioekonomiska frågor blivit mer ange-
lägna de senaste åren är att de ständigt 
funnits på den politiska agendan och 
drivits starkt i internationella samman-
hang arrangerade av exempelvis World 
Economic Forum, FN och EU. Som 
företagsledare för en större verksamhet 
måste du numera ta hänsyn till dessa 
frågeställningar annars utsätter man sin 
verksamhet för affärsmässiga risker.

God konjunktur ger utrymme 
att fokusera på samhällsfrågor
Ytterligare en förklaring kan vara den 
goda konjunkturen som ger företagsle-
dare utrymme och ekonomiska resurser 
att ägna sig åt frågor som nödvändigtvis 
inte har en omedelbar närhet till den 
egna verksamheten. Vi befinner oss för 
tillfället i ett gott makroekonomiskt kli-
mat och en global ekonomi som går på 
högvarv. Hade läget varit det omvända 
så är det inte lika säkert att företagsle-
dare hade kunnat ägna samma upp-
märksamhet till den här sortens frågor 
utan att väcka frågor från aktieägare. 
Den goda konjunkturen gör att många 
företagsledare inte behöver bekymra sig 
i samma höga utsträckning över konsu-

mentbeteende eller att nya konkurrenter 
som gör entré på marknaden. Självklart 
har vd:ar även dessa frågor på agendan 
men det som verkar skapa mest oro för 
tillfället är sådant som ligger utanför 
den egna verksamheten. 

Minskad oro för eurozonens 
framtid
Trots ökad generell oro för olika sorters 
hot kan det vara värt att nämna att 
oron för eurozonens framtid ser ut att 
ha minskat från föregående år. Trots 
brexitdiskussioner verkar företagsledare 
inte överdrivet oroade och andelen som 
svarade att de är ”extremt oroade” för 
eurozonens framtid sjönk tydligt från  
28 till 19 procent i årets undersökning  
(i Västeuropa). En god makroekonomisk 
utveckling i eurozonen och ett antal po-
sitiva valutgångar, framför allt i Frank-
rike och Tyskland, har sannolikt bidragit 
starkt till den nedåtgående trenden.

Cyberangrepp ‑ ett kraftigt 
växande problem
Andelen företagsledare på global nivå 
som anger cyberangrepp som extremt 
oroande växer från 24 till 40 procent i 

årets undersökning. Enbart det senaste 
året har internationella medier rap-
porterat om flera uppmärksammade 
attacker på både företag och myndighe-
ter. Sverige var ett av flera länder som 
drabbades under 2017 i samband med 
cyberangreppet som döptes till ”cloud 
hopper”. 

Omfattningen och hur många som drab-
bats är inte känt men få tvivlar på att 
den här sortens hot kan utgöra en risk 
mot kritisk infrastruktur. Sverige är ett 
av världens mest digitaliserade länder 
och ur det perspektivet behövs ett robust 
försvar mot den här sortens hot. 
Både politiker och företagsledare be-
höver skapa sig större förståelse för hur 
man ska skydda sig mot cyberhot och 
hantera angreppen när de uppdagas. 
Dessa frågor börjar leta sig upp på sty-
relsenivå bland svenska företag och det 
är nödvändigt för att ens ge sig själv en 
rimlig chans att hantera problematiken.

Oron tilltar bland  
företagsledare trots stark 
framtidstro

Generellt sett verkar vd:ar blivit mer oroliga än före‑
gående år. Främst gäller det externa hot av geopolitisk 
eller socioekonomisk karaktär framför hot som mer 
direkt rör den egna verksamheten, som till exempel 
konsumentbeteende.

Att vara företagsledare är inte enbart 
att sköta ett bolag och dess förehavan-
den. En företagsledare måste också 
försöka överblicka ett brett spektrum 
av skeenden som kan ha negativ effekt 
på den egna verksamheten. 

Flera faktorer spelar in när företagsle-
dare svarar på vilka hot man ser mot 
den ekonomiska tillväxten och föga 
förvånande skiljer sig svaren åt bero-
ende på region och sektor. Varje region 
rangordnar en egen sammansättning 
av orosmoment och samtliga regioner 
ser olika på vad som är den främsta 
anledningen till oro.

Klimathotet tar sig in på 
”topp tio” bland orosmoment
En generell observation är att företags-
ledare på senare år börjat oroa sig allt 

mer för breda geopolitiska, socioekono-
miska och miljömässiga hot. På global 
nivå kan vi notera att orosnivån gått 
upp i årets undersökning jämfört med 
året innan. Andelen företagsledare som 
svarat ”extremt orolig” har blivit fler 
på nästan samtliga av de fem främsta 
hoten. 

Snarare än att vara oroliga för specifika 
företeelser inom den egna marknaden 
eller sin egen sektor så ser det ut som 
om företagsledare börjat oroa sig mer 
för större frågor utanför den egna verk-
samheten. Klimathotet tar för första 
gången steget upp bland de tio mest 
angelägna hoten samtidigt som oron 
för terrordåd och cyberhot klämmer sig 
in bland de fem främsta hoten.

Främsta hoten per region  
(extremt oroad)

Central- och östeuropa
Överreglering 48%

Nordamerika 
Överreglering 50%

Asien 
Terrorism 48%

Mellanöstern 
Geopolitisk osäkerhet 63%

Latinamerika
Populism 55%

Västeuropa
Populism 42%

Afrika
Social instabilitet 50%
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Rädslan för terrordåd spär 
på företagsledares oro

Sedan millennieskiftet har Europa drabbats av en rad 
uppmärksammade terroristattacker och under 2017 
drabbades bland annat Manchester, Hamburg och 
Stockholm. Med dessa attacker färskt i minnet  
är oron för terrordåd ett av de största hoten bland 
företagsledare i årets undersökning.

Överregleringar är fortfarande det som 
orsakar mest oro enligt företagsledare 
och är även ett av få hot där nivån ligger 
kvar på samma nivå som föregående 
år (42 procent svarar att de är ”extremt 
oroliga”). Överregleringar är också det 
hot som genomgående finns med på 
”topp fem” i undersökningens samtliga 
regioner. 

I årets upplaga har rädslan för terrorism 
tydligt avancerat och utgör numera det 
hot som företagsledare är näst mest oro-
liga för på global nivå (från en tolftepla-
cering året innan). I år svarar 41 procent 
av de tillfrågade företagsledarna att de 
är ”extremt oroliga” för terrorism. Det är 
en fördubbling jämfört med året dessför-
innan då 20 procent angav detta. 

Oron för terrorattacker är förståelig 
och ifrågasätts nog av få. Men är den 
befogad och ligger oron på en rimlig 
nivå? Statistik för västeuropa pekar 
på två viktiga fakta som man bör ha i 
åtanke. Antalet dödsfall i Europa från 
terrorattacker mellan 1970 och 1990 var 
betydligt fler än antalet dödsfall mellan 
1990 och 2015. För västeuropas del är 
70 och 80-talet den period historiskt då 
terrorismen skördat flest dödsoffer. 

Perioden från 90-talet till nu har med 
andra ord varit en lugnare period än 
föregående decennier. Det är lätt och tro 
att vi befinner på höga historiska nivåer, 
så är inte fallet. Andelen dödsoffer från 
terrordåd i Europa utgör en förhållande-
vis liten andel i förhållande till totalen1.

Däremot har det totala antalet dödsfall 
relaterade till terrordåd ökat tydligt 
framför allt i regioner som Mellanös-
tern, Afrika och Asien. Viss data pekar 
på att nästan 80 procent av världens 
dödsoffer relaterade till terrorism kom-
mer från Irak, Afghanistan, Pakistan, 
Syrien och Nigeria2. 

Därför är det inte konstigt att man hittar 
de mest oroliga företagsledarna i Asien 
där flertalet större terrordåd inträffade 
under 2017 med över hundra döda. Men 
de senaste årens terrordåd i Spanien, 
Frankrike och Tyskland har utan tvekan 
satt tydliga spår också bland Europas 
företagsledare. 

1) https://www.weforum.org/agenda/2016/03/terrorism-in-europe-at-historical-high/
2) https://www.worldatlas.com/articles/the-global-terrorism-index-countries-most-affected-by-terrorist-attacks.html

De främsta hoten enligt globala företagsledare
(föregående års siffror inom parentes)

De främsta hoten enligt svenska företagsledare

Överreglering       42% (42%)

Geopolitisk osäkerhet       40% (31%)

Cyberangrepp       40% (24%)

Tillgång till nyckelkompetens       38% (31%)

Terrorism       41% (20%)

50%
Klimathotet

44%
Populism

39%
Överreglering

36%
Tillgång till  

nyckelkompetens 

42%
Protektionism
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Populism i medvind ‑ 
hur påverkas tillväxten?

Frågan om populism som hotbild är helt ny för i år, 
och går rakt in bland de tio mest angelägna hoten 
enligt företagsledare. 35 procent av alla företagsledare 
anger att de är extremt oroade för populismen och 
dess negativa effekter på tillväxten.

På global nivå har dessutom oron för 
ökad protektionism gått framåt tydligt, 
från 19 till 29 procent. Populistiska vin-
dar har blåst genom Europa under större 
delen av 2000-talet och väljare har 
rört sig längre högerut på den politiska 
skalan. Nationalism, protektionism och 
EU-fientliga strömningar har vuxit sig 
allt starkare. 

Sverige var i det här sammanhanget 
länge ett av de sista länderna i Europa 
utan ett större utpräglat nationalistiskt 
parti med tydliga populistiska budskap. 
Sverigedemokraternas valframgångar i 
senaste riksdagsvalet har förändrat den 
politiska kartan i Sverige och har i vissa 
mätningar under 2017 varit näst största 
parti (före moderaterna). 

Trump - mycket dramatik 
och mindre politik

I USA valdes Donald Trump till president 
hösten 2016 efter en valkampanj med tyd-
liga populistiska inslag och i årets upplaga 
av PwC CEO Survey anger både företags-
ledare i Västeuropa och Latinamerika 
att populismen är det största hotet mot 
tillväxten, 42 respektive 55 procent.  

I skrivande stund har Trump ganska ny-
ligen klarat av sitt första år som sittande 
president. Det har varit turbulent, dra-
matiskt och gott om olika sorters utspel. 
Pressen har fått spaltmeter att skriva 
om. Men politiskt har det varit torftigt 
och Trump har haft stora svårigheter att 
få igenom sin politik. Länge såg han ock-

så ut som den store förloraren och detta 
trots att republikanerna har majoritet i 
kongressens båda kamrar. 

Men så kom då den första efterlängtade 
framgången då han i december 2017 
kunde skriva under en ny skattereform. 
Detaljerna är ännu inte klara men det 
får ändå betraktas som seger. Frågan är 
hur stor betydelse reformen och skatte-
sänkningarna får för den amerikanska 
ekonomin. Vissa menar att de är begrän-
sade då sänkta bolagsskatter historiskt 
inte följts av ökad investeringsvilja från 
företagen. 

Oaktat skattereformens eventuella 
framgång så är USA fortfarande den 
otvetydigt viktigaste marknaden för 
näringslivets tillväxtutsikter. Åtmins-
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tone när företagsledare får säga sitt. 
USA vidgar ut sitt gap till Kina något 
ytterligare medan Tyskland tar ytterli-
gare kliv framåt. Storbritannien, trots 
stundande utmaningar, ligger kvar på 
en fjärdeplats. Japan byter plats med In-
dien som övertar femteplatsen. Mexico 
står för årets största rörelse nedåt och 
faller rejält i rankingen. Kanada gör en 
liknande resa men i positiv bemärkelse 
och stiger tydligt i årets ranking. Båda 
dessa rörelser kan säkerligen ha att göra 
med det senaste årets handelspolitiska 
händelser med deras gemensamma 
grannland USA.

Klimathotet de främsta av 
orosmoment för svenska  
företagsledare
För svenskt vidkommande går det 
tydligt att urskilja skillnader jämfört 

med företagsledare på global nivå. Ett 
ständigt ökande klimathot och populis-
tiska vindar på båda sidor om Atlanten 
har tydligt påverkat svenska företagsle-
dare och deras syn på vad de anser vara 
de största orosmomenten för fortsatt 
tillväxt.

Klimathotet är det enskilt främsta oros-
momentet enligt svenska företagsledare. 
Hälften av de svenska respondenterna 
anger en ”extrem oro” för tilltagande 
klimatförändringar och miljökatastro-
fer. Svenska företag har en tydlig miljö-
mässig agenda och kan sannolikt vara 
mer medvetna än många konkurrenter 
på global nivå. Klimatfrågor har under 
en längre tid befunnit sig högt upp på 
dagordningen och för svenska bolag är 
det tydligt att den ska upp ytterligare 
om de får bestämma. 

Populism kommer tätt däref‑
ter på andra plats i Sverige
Populismen som ett potentiellt hot mot 
tillväxtutsikterna, ett nytt svarsalterna-
tiv i årets undersökning, är ytterligare 
ett exempel där svenska företagsledare 
skiljer sig från sina konkurrenter på 
global nivå. På global nivå rangordnas 
populism på en 9:e plats medan svenska 
företagsledare rankar detta hot på en 
hög 2:a-plats bakom klimatfrågan. 44 
procent av de svenska respondenterna 
anger att de är ”extremt oroade” för 
populismen och dess tillväxthämman-
de effekter. Oron för populismen har 
tilltagit även i övriga Europa då popu-
lismen varit på stark frammarsch och 
bland företagsledare i Västeuropa anges 
populismen faktiskt vara det främsta 
tillväxthotet (42 procent).



CEO Survey 2018      1414      CEO Survey 2018

Trots en mycket god svensk konjunk-
tur, som enligt vissa bedömare till och 
med visar överhettningstendenser, så 
är en avkylning av ekonomin vare sig 
nära förestående eller något som Riks-
banken vill genomföra i brådrasket.

Vad innebär återgång  
till normalränta?

I snart ett decennium har centralbanker på båda sidor 
om Atlanten fört en fjäderlätt penningpolitik. Men på 
senare tid har vi sett flera tecken på att den globala 
ekonomin blivit mer robust med högre inflation och 
inflationsförväntningar. Patienten överlevde, respira‑
torn kan kopplas bort och snart är det hög tid för en 
friskförklaring. 

Centralbanker brukar använda begrep-
pet ”tapering”. Vad som vanligtvis avses 
är en gradvis avveckling av stimulanser 
när ekonomin inte längre behöver stöd-
hjul. Stimulanser i det här fallet kan vara 
justeringar av styrräntan, obligationsköp, 
valutainterventioner. Allt för att smörja 
ekonomin och få upp inflationen. Nu är 
vi äntligen där och på medel lång sikt be-
tyder det sannolikt annorlunda förutsätt-
ningar för näringslivet. 

När den globala ekonomin går in i nästa 
fas betyder det inte att förändringar i 
räntan eller avvecklingar av stödköps-
program kommer att ske över en natt. 
Det finns en plan för införandet av en 
normaliserad penningpolitik och det 
sista Riksbanken vill göra är att chocka 
marknaden med en kalldusch. De har 
tydligt aviserat att de har för avsikt att 
gå mycket varsamt framåt. 

Den amerikanska centralbanken (FED) 
har i vanlig ordning legat före i den eko-
nomiska cykeln och avslutade sina stöd-
köp av obligationer 2014. Sedan dess har 
man även hunnit med några höjningar 
av en historiskt låg ränta. På vår sida om 
Atlanten har stödköpsprogrammen fort-
satt men nu kan man på allvar diskutera 
en tidpunkt för när det är dags för den 
Europeiska Centralbanken (ECB) att 
följa efter. Dock ska man ha i åtanke att 
den europeiska ekonomin inte alls är  i 
samma goda skick som den amerikan-
ska, eller svenska för den delen. 

Vad betyder normalränta för 
svenska företag?
När FED 2013 försökte strama åt köpen 
av obligationer och påbörja en bantning 
av balansräkningen reagerade markna-
derna med en slags ”taper tantrum”, åt-
stramningspanik. Det visar på vikten av 
att noga vagga in marknaderna i ett lugn 

när stimulanserna ska avvecklas utan 
att alla tar sikte mot nödutgångarna.
Riksbanken befinner sig i en liknande 
position som FED befann sig i 2013. Man 
har kämpat hårt och länge för att få upp 
inflationen och det är viktigt att den 
håller sig kvar runt nuvarande nivåer. 
Sverige har levt med negativ styrränta 
sedan februari 2015 och man har inte 
varit ensamma i detta beslut. Även 
centralbankerna i Danmark, Japan, 
Schweiz samt Europeiska Centralban-
ken har infört negativa styrräntor. 

Sakta men säkert har den expansiva 
penningpolitiken fått effekt och nu 
ska man på olika håll (och takt) börja 
avveckla dessa kvantitativa lättnader 
i en strävan att normalisera penning-
politiken igen. I skrivande stund ligger 
den första höjningen av minusräntan i 
mitten på sommaren enligt Riksbankens 
senaste ränteprognos.
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Högre finansieringskostnader 
för svenska bolag
För svenska bolag betyder det här i första 
hand högre finansieringskostnader när 
de lånar pengar hos bankerna och på 
kapitalmarknaden (för de bolag som har 
den möjligheten). Få ifrågasätter att rän-
tan ska upp på sikt. Svensk ekonomi går 
starkt samtidigt som nuvarande krisränta 
riskerar att blåsa upp tillgångspriser (som 
till exempel bostadspriser) och bidrar till 
en hög privat skuldsättning. Högre finan-
sieringskostnader betyder att företags-
ledare noga måste övervaka och kanske 
diversifiera sin finansiering.

Det ska tilläggas att vissa branscher 
drabbas hårdare än andra. Bygg och 
fastigheter är traditionellt sett mycket 
kapitalintensiva och drabbas i större ut-
sträckning av högre räntor än till exempel 
ett traditionellt konsultbolag. Förutom att 
fastighetsbolag måste tänka på att hålla 
kostnader nere måste de även hantera 
sin belåningsgrad för att minska ränte-
exponeringen. Andra branscher, som till 
exempel bank, gynnas snarare av högre 
räntor eftersom det ofta är positivt för 
deras marginaler och den viktiga posten 
”räntenetto” (skillnaden mellan bankens 
räntekostnader och ränteintäkter, in- och 
utlåning). 

Lägre konsumtion för svenska 
och europeiska hushåll
Högre räntekostnader för svenska och 
europeiska hushåll innebär ett minskat 
konsumtionsutrymme i takt med att 
eventuella räntekostnader ökar. En högre 
ränta gör det även mer attraktivt att 
spara och skjuta eventuell konsumtion på 
framtiden. En tredje effekt av högre ränta 

är att priset på både finansiella och reala 
tillgångar sjunker, sjunkande bostadspri-
ser, aktier och obligationer. Det betyder 
en minskad efterfrågan och företag kom-
mer inte lika lätt att kunna avyttra sina 
varor och tjänster. Det sistnämnda kan 
för svensk räkning vara bra att hålla ett 
extra vakande öga på. Sent under 2017 
noterades vikande bostadspriser och skul-
le en nedgång bli mer kraftfull kan både 
företagsinvesteringar och konsumtion gå 
ner kraftigt. Trots en mycket god svensk 
konjunktur, som enligt vissa bedömare till 
och med visar överhettningstendenser, 

så är en avkylning av ekonomin vare sig 
nära förestående eller något som Riks-
banken vill genomföra i brådrasket. 

Enligt liggande prognos inträffar den 
första räntehöjningen i mitten av 2018 och 
tidigast en bit in på 2019 har Sverige even-
tuellt lämnat den historiska minusräntan 
bakom sig. Det betyder att räntehöjningar-
na inte kommer bli kännbara förrän om ett 
par år (om allt går enligt plan).

Nedåtrisker för räntan
I mitten på januari kom även inflations-
data för Sverige som visade en inflation 
strax under Riksbankens prognos. Skulle 
inflationen sjunka ytterligare är det också 
ett hinder för Riksbanken att höja räntan. 
Dessutom är det svårt för en liten central-
bank som Riksbanken att avvika från om-

världen (läs ECB). Om den svenska styr-
räntan avviker för mycket från styrräntor 
i omvärlden skulle, allt annat lika, kronan 
stärkas, vilket i sin tur skulle dämpa både 
den ekonomiska aktiviteten och inflatio-
nen. Det blir således svårt för Riksbanken 
att förekomma ECB i alltför stor utsträck-
ning. Eftersom europeisk ekonomi inte är 
i samma goda skick som svenska ekonomi 
kan det tvinga Riksbanken att hålla igen 
på räntehöjningar för att harmonisera 
med ECB. Det är med andra ord ingen lätt 
uppgift Riksbanken har framför sig.

Företagsledarens verktygs låda 
för framtiden
Företagsledare är vana att titta framåt 
för att försöka förutse marknadsutveck-
lingen. Nya strategiska allianser, lägga 
ut delar av verksamhet på entreprenad, 
renodla verksamhet och eventuellt sälja 
av det som inte är kärnverksamhet och 
hålla kostnaderna i schack är några av de 
åtgärder som ständigt ligger på agendan. 
Under lång tid har man haft stöd från 
centralbanker som med konventionella 
och okonventionella metoder stimule-
rat ekonomin. Företagsledare måste nu 
blicka framåt och förbereda sig på en tid 
utan stödåtgärder. Ser vi kanske slutet  
vid horisonten?

Dock måste nämnas att det finns gott om faktorer som 
kan spräcka Riksbankens väg mot en högre ränta. En  
negativ utveckling på den svenska bostadsmarknaden 
skulle sannolikt hindra Riksbanken från räntehöjningar 
eller åtminstone skjuta dessa på framtiden. 0 20 40 60 80 100
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Vilka om några av följande aktiviteter planerar du att 
initiera de närmaste tolv månaderna för att förbättra 
företagets lönsamhet?

15      CEO Survey 2018

Företagsledare är vana att titta framåt för 
att försöka förutse marknadsutvecklingen. 
Nya strategiska allianser, lägga ut delar av 
verksamhet på entreprenad, renodla verksamhet 
och eventuellt sälja av det som inte är kärnverk-
samhet och hålla kostnaderna i schack är några av 
de åtgärder som ständigt ligger på agendan.
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