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• PwC’s CXO Survey 2017 bygger videre på nogle af de 
tendenser, vi ser i PwC’s CEO Survey og er gennemført 
i samarbejde med Dansk Erhverv.

• Indeholder flere end 500 besvarelser fra virksomheds-
ledere – CEO’er, CFO’er, CIO’er, CHRO’er, CCO’er, 
COO’er, CRO’er m.fl. 

• Virksomhederne kommer fra et bredt udsnit af
brancher, herunder teknologi, handel, den finansielle
sektor, professionelle services og rådgivning, 
industrielle virksomheder, transport, pharma m.fl.

• Ca. 29 % er store virksomheder, ca. 69 % er SMV’er, og
de resterende har valgt ikke at angive omsætning.

PwC’s CXO 
Survey 2017



Kundetilfredshed topper virksomhedernes agenda i den digitale
tidsalder
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#1 #2 #3

2016
36 %

2016
47 %

2016
45 %



Tillid som konkurrenceparameter
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56 % mener, at 
måden, hvorpå

man håndterer data, 
vil være et vigtigt 

konkurrenceparame
ter i fremtiden.

Cybercrime og 
manglende it-
sikkerhed er 

CXO’ernes top-
bekymring i år 

(57 %). 

Flere forventer 
at investere i it-
sikkerhed i år –
30 % mod 17 % i 

2016. 

Øvrige CXO’er
69 % CFO’er

58 %

CEO’er
52 %

76 % af CIO’erne



Mere radikal innovation vinder frem
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4 ud af 10 
beskæftiger sig 

med radikal 
innovation

6 ud af 10 
forventer at 

beskæftige sig 
med radikal 
innovation 

I dag

Om 3 år

Vi har ikke en særlig 
innovationsenhed/et

innovationsmiljø, 
hvor vi har fokus på 

mere radikal 
innovation.

Vi har etableret
en særlig

innovationsenhed/
et innovations-
miljø internt i
virksomheden.

Vi gør brug af 
eksterne samarbejds-

partnere til vores 
mere radikale 

innovation.

Vi har etableret en 
innovationsenhed /et 

innovationsmiljø 
uden for vores 
virksomhed.



Fordelingen i % over brancher, som beskæftiger sig med radikal innovation -
enten gennem en særlig innovationsenhed/et innovationsmiljø, etableret internt 
eller uden for virksomheden, eller gennem en ekstern samarbejdspartner
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Et spring 
på hele 44 
procent-
point

51

24

36

47

35 38

46

68

57 61
55

72
68 68

Den 
finansielle 

sektor

Handel Industri-
elle virk-

somheder

Profes-
sionelle

services/
rådgivning

Tekno-
logi

Transport
og logistik

Andre

I dag

Om 3 år



Virksomhederne skal være digitale, men kundevendte kompetencer 
bliver afgørende
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Ansætte flere:
51 % mod 
49 % i 2016

Samme niveau:
39 % mod 
41 % i 2016

Nedskæringer:
10 % mod 
10 % i 2016

56 % er bekymret 

for vanskeligheder ved at 
rekruttere kvalificeret 
arbejdskraft.

Forventninger til medarbejdervækst i det kommende år



Et optimistisk erhvervsliv 

Spørgsmål: Hvilken omsætningsudvikling 
forventer din virksomhed i det kommende år?

83 %

11 %

6 %

Forventer vækst

Forventer 
ingen ændring

Forventer en 
negativ omsætnings-
udvikling

Udviklingen i virksomhedernes, herunder 
SMV’ernes og de store virksomheders 
forventninger til vækst på over 10 %



Et optimistisk erhvervsliv 

11 %

60 %
… er mere optimistiske i relation til 
vækst i deres virksomhed, end de var 
for 12 måneder siden. 12 % er mindre 
optimistiske, og 28 % svarer, at de 
hverken er mere eller mindre 
optimistiske.


