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Trots en misstro mot regeringen har 
svenska toppchefer gott självförtroende 
för a7ärsåret 2017. 

Stora investeringar och nyanställningar 
står för dörren, enligt en ny studie.

Totalt har 182 vd:ar intervju-
ats av managementkonsult-
bolaget Axholmen om sitt 
företags utmaningar och 
fokusområden. Cheferna är 
optimistiska.
”Trots en tydlig global  

politisk oro satsar svenska 
företagare ännu mer än  
tidigare på tillväxt 2017, sex av 
tio ska också utöka personal-
styrkan”, säger Milosz Ter-
smeden, vd för Axholmen.

85 procent av de svenska 
företagen anger att de har 
kunnat genomföra nöd-
vändiga investeringar under 
2016, och fler än hälften pla-
nerar att investera mer under 
2017. Särskilt fastighets-
sektorn ser stora investe-
ringar framför sig, men även 
den tillverkande industrin 
har gott självförtroende. 
Ett sådant företag är kon-

traktstillverkaren Note som 

tillverkar elektronikproduk-
ter.
”Vi har en bra under-

liggande affär och relativt god 
tillväxt i Sverige. Vi räknar 
med att ha högre tillväxt i vår 
svenska verksamhet än i vår 
kinesiska”, säger Stefan 
Hedelius, vd för Note.

Han tror att man under 2017 
kommer att utöka verksam-
heten, främst genom förvärv. 
På den punkten skiljer sig Note 
från de flesta andra bolagen  
i studien, nästan 90 procent 
satsar på organisk tillväxt. 
Dessutom uppger 94 procent 
att de ska fokusera på befint-
liga produkter och tjänster på 
befintliga marknader.
”Det är den högsta siffran 

någonsin och vi tror att det 
beror på den globala oron. 
Man vill fokusera på den 
marknad man känner”, säger 
Milosz Tersmeden.

Framför allt kommer 
investeringsfokus att riktas 
mot att höja produktions- och 
leveranskapaciteten. Företa-
garna har varit skeptiska mot 
rege ringens politik och 
uttrycker i studien stort miss-
nöje med den senaste budge-
ten. Endast 13 procent var 
nöjda, bland dessa fanns 
framför allt offentliga bolag.

Men trots det ser man mer 
positivt på den ekonomiska 
utvecklingen i Sverige. Det är 
också tydligt att företagarnas 
misstro mot den svenska 
regeringen inte påverkar pla-
nerade satsningar nämnvärt, 
enligt Milosz Tersmeden.
”Vi hade en tydlig topp  

i skepticism mot politiken efter 
valet 2014. Den pessimismen 
har kraftigt avtagit i takt med 
att man märker att Sverige kla-
rar sig bra ändå”, säger han.
Stefan Hedelius håller med 

om den bilden.
”Det politiska läget har sta-

biliserats. Det  skapar bra för-
utsättningar för oss som före-
tagare, även om man inte gil-
lar allt som regeringen före-
slår alla gånger.”

Trots att två av tre före-
tagare tycker att tillväxtsats-
ningar är viktigare än kost-
nadseffektiviseringar 2017, är 
det många som vill sänka 
kostnaderna.
”Särskilt tillverknings-

industrin som är mycket  
konkurrensutsatt. Där har vi 
sett en lång trend med bespa-
ringar, det är en transforma-
tion som inte är klar”, säger 
Milosz Tersmeden.

2012 hade  81 procent som 
första prioritet att effektivi-
sera personalkostnaderna. 
Den siffran har sjunkit kraf-
tigt och är inför 2017 nere på 
hälften, 40 procent.
”För telekom- och medie-

branschen gäller dock det 
motsatta. Där blir det  
viktigare för företagen att 
effektivisera sina personal-
kostnader”, säger Milosz  
Tersmeden.
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Axholmens vd-studie
Genomförs för sjunde året i rad.

182 verkställande direktörer har deltagit.

Studien består av en kvantitativ del som har veri6erats 

och kompletteras med kvalitativa djupintervjuer.

Studien reEekterar också kring förväntade räntehöjning-

ars eventuellt dämpande e;ekt på marknaden, att risk-

kapitalbolag uppvisar stark trend i tillväxt- och förvärvsfokus 

samt att digitaliseringen kan möjliggöra en kombination av 

investeringar och kostnadse;ektiviseringar.

TAR FÖRETAGSTEMPEN. Milosz Tersmeden, vd för Axholmen. 
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Trots en global politisk oro ser vd:ar positivt på den ekonomiska 
utvecklingen i Sverige. Särskilt fastighetssektorn
ser stora investeringar framför sig.

Sex av tio svenska bolag planerar att anställa mer personal

Tillväxt gäller 2017
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