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Om PwC’s CEO Survey 2017

PwC’s CEO Survey er en af verdens førende
toplederundersøgelser og er i år gennemført for 
20. gang.

Vi har foretaget knap 1.400 toplederinterviews i 79 
lande verden over. 75 danske topledere fra nogle af de 
største virksomheder i Danmark har deltaget i årets
undersøgelse.

Undersøgelsen viser bl.a. topledernes forventninger til 
vækst, deres bekymringer, og hvad de særligt forholder 
sig til i det kommende år.



En uforudsigelig verden præger topledernes bekymringer
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Danske toplederes største 
bekymringer:

72 % 
(2016: 59 %)

Manglende adgang til
kvalificeret arbejdskraft

Geopolitisk
usikkerhed

Protektionisme

Overregulering

Eurozonens fremtid / 
usikker økonomisk vækst

(valgt af lige mange)

65 %
(2016: ikke en
valgmulighed)

64 % 
(2016: 77 %)

60 %  
(2016: ikke en
valgmulighed)

68 % 
(2016: 52 %)

+ 13 pp

+ 16 pp

Ny

- 13 pp

Ny

Stigning/fald



Moderat tro på vækst i verdensøkonomien

De danske toplederes tro på vækst i 
verdensøkonomien er faldet en smule i år 
til 32 % mod 36 % i 2016. Dog er de danske 
toplederes tro fortsat stærkere end blandt 
de globale topledere, som har genvundet en 
smule af troen på fremgang (29 % mod 27 
% i 2016).

Både de danske og globale tal viser, at der 
over en fireårig periode har været en 
faldende forventning til vækst.
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Udviklingen af antallet af 
CEO’er, som forventer 
en forbedring i væksten i 
den globale økonomi de 
kommende 12 mdr.:



CEO’erne er optimistiske ift. vækst i egen virksomhed på trods af en 
mere usikker verden

5

De danske toplederes vigtigste
vækstmarkeder de næste 12 mdr.:

Tyskland

USA

Stor-
britannien

mod 21 % i 2016

mod 44 %  i 2016

40 %

39 %

mod 41 % i 2016

37 %

De danske CEO’ers tro på vækst i egen virksomhed 
de næste 12 mdr.:

De danske CEO’ers tro på vækst i egen virksomhed 
de næste 3 år:

92 % 
forventer 

vækst 
(2016: 86 %)

I høj grad: 39 %
(2016: 30 %)

I nogen grad: 53 % 
(2016: 56 %)

93 % 
forventer 

vækst 
(2016: 97 %)

I høj grad: 37 % 
(2016: 38 %)

I nogen grad: 56 % 
(2016: 59 %)

Den resterende procentdel har svaret i lav grad eller slet ikke.

Største
spring



De danske topledere omfavner den digitale udvikling

Bekymringen for den hastige 
teknologiske udvikling falder 
hos de danske CEO’er:
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56 % i 2016 til 

48 % i 2017

Digitale og 
teknologiske 

evner

Innovation

Kunde-
oplevelse

Hvilket område vil du styrke mest for at 
kunne drage fordele af nye muligheder?

Toplederne er blevet bedt om at vælge ét område ud af 12 – ovenfor ses de tre 
områder, som flest har valgt

28 %

17 %

12 %
Blandt de globale 

CEO’er er 
bekymringen 

steget til 70 % fra 
61 % i 2016.



Tillid er blevet vigtigere end tidligere
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53 %
Brud på datasikkerhed 
og etik.

49%
Brud på it-sikkerhed, som 
kan påvirke forretnings-
informationer eller vigtige 
systemer.

33%
It-udfald eller
-afbrydelser. 

49 % er enige i, at det 

er sværere at opnå og fastholde 
tillid hos deres stakeholders i en 
digital verden.

1 2 3

Over halvdelen (56 %) svarer, at 
måden, hvorpå de håndterer data i 
fremtiden, vil være et vigtigt 
konkurrenceparameter.

Områder som toplederne i høj grad forventer kan have en negativ indflydelse
på deres stakeholders tillid til deres industri i de kommende fem år.

Øvrige svar: 

• Hverken/eller: 24 %

• Uenig: 24 %

• Har ikke svaret: 3 %
Øvrige svar: 

• Hverken/eller: 28 %

• Uenig: 15 %

• Har ikke svaret: 1 %



Mennesket skal drive den teknologiske udvikling og ikke omvendt
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Ansætte flere:
58 % mod 
48 % i 2016

Samme niveau:
25 % mod 
34 % i 2016

Nedskæringer:
17 % mod 
18 % i 2016

95 %
Evnen til at samarbejde

Lederevner

Problemløsning

Omstillingsparathed

Innovation og kreativitet

91 %

89 % 

80 % 

92 %

CEO’erne vægter de ”bløde” kompetencer, som ikke 
umiddelbart kan erstattes af robotter, højst:

Fokus på samspil mellem mennesker og teknologi:

En dyster profeti lyder ofte, at robotter vil overtage menneske-
nes arbejde, men CEO Survey viser, at en stigende andel 
forventer at ansætte i det kommende år, og at de har fokus på 
at få mennesker og teknologi til at spille sammen:

75 % tilfører digital træning til deres lærings-
programmer.

59 % udforsker fordelene ved, at mennesker 
og maskiner spiller sammen.

Sværest at 
rekruttere

(61 %)

Sværest at 
rekruttere 

(62 %)



Kort fortalt…
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 De danske topledere er bekymret for den globale usikkerhed, 
men er trods alt optimistiske i forhold til vækst og 
vækstmarkeder.

 De er gået i gang med at omstille deres virksomhed for at kunne 
drage fordel af nye muligheder, og de omfavner den 
teknologiske udvikling.

 Trods store forandringer vil mennesket fortsat være vigtigt i 
fremtiden, hvor det gælder om at få det rette samspil mellem 
mennesker og ny teknologi.

Få flere globale resultater i den globale rapport 
”20 years inside the mind of the CEO… What’s next?” 
som kan downloades på www.pwc.dk/ceo



Succes skaber vi sammen ...

Denne præsentation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, 

der er indeholdt i denne præsentation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden 

af de oplysninger, der findes i præsentationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og 

repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i 

præsentationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af præsentationen. 

© 2017 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer “PwC” til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab, 

som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. 


