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Svenska storföretag blir alltmer optimis-
tiska om den ekonomiska utvecklingen  
i landet och laddar nu för att investera.
Men oron för den globala utvecklingen 

ökar, visar en färsk undersökning.

Det är 200 vd:ar på företag 
med över 200 miljoner kronor 
i omsättning som har tillfrå-
gats om sin syn på det kom-
mande året av management-
konsultföretaget Axholmen, 
”Vi ser en ljusning. Det är 

framför allt medelstora före-
tag som ser ljusare på utveck-
lingen och planerar att nyan-
ställa”, säger Milosz Tersme-
den, vd för Axholmen.
Statistiken kan verka dys-

ter, men tyder ändå på en gry-
ende optimism. Inför 2015 
trodde hela 40 procent på ett 
sämre makroekonomiskt 
läge i Sverige, men den siff-
ran har sjunkit till knappt 30 
procent inför nästa år. En 
majoritet av företagen tror på 
ett oförändrat läge, och en 
femtedel på ett en förbätt-
ring.
”Räntehöjningar har skju-

tits på framtiden, samtidigt 

som vi ser en stark ekonomisk 
utveckling. Den kombinatio-
nen gör att många känner en 
optimism”, säger Günther 
Mårder, vd för Företagarna.

Den mer positiva synen kan 
också förklaras av att det förra 
hösten var ett ännu mer tur-
bulent politiskt läge menar 
Milosz Tersmeden.
”Precis efter valet, innan 

Decemberöverenskommel-
sen kom på plats, fanns en stor 
politisk oro och osäkerhet, 
bland annat kring vårdsek-
torn och arbetsgivaravgifter 
för unga, vilket påverkade den 
negativa synen på Sverige.  
I dag är många företag mer 

positiva och tänker satsa.”
Företagens tillväxtsats-

ningar fortsätter från histo-
riskt höga nivåer, visar stu-
dien. Det kan handla om 
nyanställningar och investe-
ringar i produktion eller 
forskning och utveckling. 
Inför 2016 är det mer än hälf-
ten av företagen som planerar 
att satsa mer på tillväxt jäm-
fört med i år. 

Ett av företagen som ser ljust 
på nästa år och som räknar 
med att växa på personal-
sidan är Siemens Industrial 
Turbomachinery, som säljer 
små kraftverk. Företaget har 
11 miljarder kronor i omsätt-

ning och 2 800 anställda  
i Sverige.
”Jag tror att vi kommer att 

vara fler till nästa jul än vad 
vi är i dag. Vi har bra snurr på 
vår business nu med mycket 
affärer på gång. Vi ser med 
tillförsikt på den närmaste 
framtiden, säger Hans Holm-
ström, vd för Siemens Indu-
strial Turbomachinery.

Däremot oroas han över 
utvecklingen i världen.
”På medellång sikt oroar 

det mig – både alla interna-
tionella kriser och motsätt-
ningar, så som sanktionerna 
mot Ryssland och den typen 
av konflikter som vi inte alls 

behöver. Även inbromsningen 
i Kina oroar. Det går lite segt 
i världskonjunkturen känns 
det som. Det låga oljepriset 
gör inte heller saken bättre för 
våra affärer”, säger Hans 
Holmström.
Han är inte ensam om sin 

oro. Undersökningen visar att 
oron för den globala utveck-
lingen tilltar markant. I årets 
mätning är det hela 35 pro-
cent som tror på ett sämre 
makroekonomiskt läge inför 
nästa år, upp från 13 procent 
förra året. Här spökar oro för 
inbromsande ekonomier  
i Kina, Ryssland och Brasi-
lien. 
Ett av fyra företag svarar 

Gryende optimism
Svenska vd:ar ser ljusare på nästa år och planerar 
för tillväxt. Turbintillverkaren Siemens Industrial
Turbomachinery är inte ensam om att vilja
anställa – över hälften av företagen planerar
att öka personalstyrkan.

48,5%
Mer än 2015

5,5%
Mycket
mer

Sverige går starkt men utvecklingen i världen oroar

Storföretag tror    på nästa år

Stora ökar i Kina
Massa- och pappersbolaget 

Stora Enso ökar sin ägarandel  
i det kinesiska förpack nings-
bolaget Inpac från 51 till  
90 procent.
Köpeskillingen uppgår till 

omkring 46 miljoner euro,  
vilket motsvarar cirka  
420 miljoner kronor. (Direkt)

Spotify stäms  
på miljardbelopp
Musiktjänsten Spotify stäms 

på motsvarande 1,3 miljarder 
kronor, för att ha brutit mot 
upphovsrättslagen, enligt 
musiksajten Billboard. 
Artisten David Lowery  

(bilden) hävdar att Spotify 
medvetet har distribuerat  
hans material utan tillstånd.  
 (Digital)
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Fler siktar
på att växa
Så planerar 
företagen 
att genomföra 
investeringar 
för tillväxt 
under 2016 
jämfört med 
2015.

2012 2013 2014 2015 2016

Säkrare i Sverige

Fler planerar att anställa

Andel företag som tror på 
sämre makroekonomiskt 
läge i Sverige, procent

Tror på branschen

Så tror företagen att den egna branschen 
utvecklas under 2016 givet det makro-
ekonomiska läget, andel företag, procent

Andel företag som tror 
på sämre makroekonomiskt 
läge globalt, procent

Andel företag med förväntad 
förändring i nettotillväxt i personal 
under nästa år, procent

Andel företag som har personal-
kostnader som första prioritet för
att eHektivisera, procent
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Storföretag tror    på nästa år
att de påverkas negativt av 
utvecklingen i Kina. 

Vd:arna som har intervjuats 
vittnar om oroande tecken.

”Transport- och logistik-
branschen brukar vara en 
tidig indikator hur det går i 
konjunkturen. Den topp som 
de normalt ser i oktober-
november har för första 
gången på många år uteblivit 
i år. Det är ett tecken på att 
efterfrågan globalt inte är vad 
den borde vara och att det är 
oroligt i ekonomin”, säger 
Milosz Tersmeden.

Ändå är det bara cirka  
15 procent som tror sig göra 
mindre tillväxtinvesteringar 
under 2016 jämfört med 
2015. Det är särskilt företag 
inom it, telekom och medier 

som planerar att satsa mer 
jämfört med i år, medan före-
tag inom energi, råvaror och 
material är betydligt mindre 
offensiva. I stället är det en 
bransch som har siktet 
inställt på kostnadseffekti-
viseringar.

”Branschen energi, råvaror 
och material sticker ut som en 
av de mest utsatta just nu. Det 
kan förklaras med nedgången 
i råvarupriser och de låga 
energipriser vi har haft 
länge”, säger Milosz Tersme-
den.

AFRODITI
KELLBERG

 
afroditi.kellberg@di.se 08-573 651 22

 Di Fakta

Så gick studien till
200 vd:ar har svarat på en 

webbaserad enkät under 

sista kvartalet 2015. Under-

sökningen har kompletterats 

med kvalitativa intervjuer.

Branscher: Energi,  

råvaror och material, till-

verkande industri, parti- och 

detaljhandel, it, telekom och 

medier, logistik och trans-

port, Bnans, försäkring och 

fastigheter

Företagens storlek:  
97 procent omsätter mer än 

200 Mkr.

Ägandeform: Börsnote-

rat 27 procent, private equity 

9 procent, privatägt 52 pro-

cent, oJentligt ägt 10 pro-

cent, stiftelseägt 3 procent.

Hälften av företagen i mana-
gementkonsultföretaget Ax- 
holmens undersökning vän-
tar sig en positiv personaltill-
växt under nästa år, vilket kan 
jämföras med 43 procent 
inför 2015. Endast en fjärde-
del planerar att minska per-
sonalstyrkan.

Den stora tillväxten kommer 
från företagen med under  
1 miljard kronor i omsättning. 
Där väntar sig hela 57 procent 
en positiv personaltillväxt, 
jämfört med 25 procent för de 
allra största företagen. 

”56 procent av alla bolag 
med omsättning under 1 mil-
jard kronor hade stigande 
vinst förra året – det samspe-
lar väldigt väl med att så 
många planerar att anställa”, 
säger Günther Mårder, vd för 
Företagarna.

Den starkare konjunktu-
ren, med en återhämtning  
i Europa och en stark svensk 
marknad, bidrar till ökad 
efterfrågan och därmed 
större behov av personal 
menar Günther Mårder.

”Det finns frågetecken i 
Kina, men de är inte lika vik-
tiga för de små och medelstora 
företagen.”

Günther Mårder ser även en 
annan förklaring till det 
ökande behovet av personal 
hos de medelstora företagen. 

”Det har pågått en kraftig 
strukturomvandling där de 

stora företagen har flyttat ut 
alltmer av produktion och 
administration, men också 
allt mer avancerade tjänster 
så som forskning och utveck-
ling och it-projekt till andra 
företag, både i Sverige och 
andra länder. Det ger en väx-
ande marknad för små och 
medelstora företag.”

Dubbelt så många företag 
kommer att öka antalet 
anställda netto än minska det. 
Men det är inte säkert att de 
sammantaget kommer att 
sysselsätta fler. Bland de allra 
största företagen planerar 
nämligen 40 procent att istäl-
let minska personalstyrkan.

Likt tidigare år planerar en 
majoritet av företagen att 
kostnadseffektivisera mer 
under nästa år – nästan sex 
av tio företag. Det handlar 
främst om att kapa kostnader 
inom produktion av varor och 
tjänster.

För 9ärde året i rad minskar 
däremot företagens fokus på 
att minska personalkostna-
der. Inför 2016 är det bara fyra 
av tio företag som prioriterar 
effektiviseringar av personal-
relaterade kostnader högst – 
hälften så många som inför 
2012.

”Det är en tydlig minsk-
ning. Företagen har fokuserat 
på att effektivisera personal  
i många år och produktivite-
ten är i allmänhet högre än 
tidigare. Det finns inte lika 
mycket att ta av i dag. Enligt 
vd:arna krävs en lågkonjunk-
tur eller en annan stor hän-
delse utifrån för att fokus på 
personalrelaterade kostnader 
ska öka ytterligare”, säger 
Milosz Tersmeden, vd på 
Axholmen.

AFRODITI KELLBERG

Arbetsgivare
laddar för 
att anställa
Företagen förbereder sig 
för att anställa nästa år. 
Och de >esta skonar per-
sonalen vid kostnadsbe-
sparingar.

Molnet på den relativt 
blå arbetstagarhimlen är 
de största företagen.

RÄKNAR MED TILLVÄXT.
Hans Holmström, vd för  
Siemens Industrial Turbo-
machinery.

SER SKÄL FÖR OPTIMISM. 
Günther Mårder, vd för Före-
tagarna, tror på en god 
utveckling.  FOTO: OSKAR OMNE

SIDORNA 14–19

ºLäs mer

Så blir 2016
 Di:s experter och korre-

spondenter blickar framåt 
mot året som kommer.  
   De gör nedslag i börs och 
makroekonomi samt tittar 
nämare på de viktigaste 
marknaderna i omvärlden.

procent
Så stor väntas BNP-

tillväxten i Sverige bli 
under 2016, enligt  
ett genomsnitt av  
prognoser från stor-
bankerna, Riksbanken, 
regeringen och KI.  
   Prognoserna för 2016 
har successivt skruvats 
upp under 2015. (Direkt)3,4

Tesla förbereder 
rejäl rekrytering

Elbilstillverkaren Tesla,  
med vd:n Elon Musk, ska enligt 
aTärstidningen Wall Street 
Journal anställa >era tusen 
personer de kommande åren.

Tesla har de senaste fem 
åren gått från 899 till 14 000 
anställda. (Finwire)

Claus säljer Clas
Claus-Toni Haid, som ingår  

i Clas Ohlsons grundarfamilj, 
har sålt 155 000 B-aktier i pryl-
bolaget. Till tisdagens stäng-
ningskurs är de värda knappt 
24 Mkr. 

Han har dock fortfarande 
kvar cirka 3,6 miljoner B-aktier 
och lite drygt 1 miljon A-aktier. 
 (Direkt)
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Storföretag tror    på nästa år
att de påverkas negativt av 
utvecklingen i Kina. 

Vd:arna som har intervjuats 
vittnar om oroande tecken.

”Transport- och logistik-”Transport- och logistik”Transport- och logistik
branschen brukar vara en 
tidig indikator hur det går i 
konjunkturen. Den topp som 
de normalt ser i oktober-
november har för första 
gången på många år uteblivit 
i år. Det är ett tecken på att 
efterfrågan globalt inte är vad 
den borde vara och att det är 
oroligt i ekonomin”, säger 
Milosz Tersmeden.

Ändå är det bara cirka 
15 procent som tror sig göra 
mindre tillväxtinvesteringar 
under 2016 jämfört med 
2015. Det är särskilt företag 
inom it, telekom och medier 

som planerar att satsa mer 
jämfört med i år, medan före-
tag inom energi, råvaror och 
material är betydligt mindre 
offensiva. I stället är det en 
bransch som har siktet 
inställt på kostnadseffekti-
viseringar.

”Branschen energi, råvaror 
och material sticker ut som en 
av de mest utsatta just nu. Det 
kan förklaras med nedgången 
i råvarupriser och de låga 
energipriser vi har haft 
länge”, säger Milosz Tersme-
den.
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Fakta

Så gick studien till
200 vd:ar har svarat på en 

webbaserad enkät under 

sista kvartalet 2015. Under-

sökningen har kompletterats 

med kvalitativa intervjuer.

Branscher: Energi, 

råvaror och material, till-

verkande industri, parti- och 

detaljhandel, it, telekom och 

medier, logistik och trans-

port, Bnans, försäkring och 

fastigheter

Företagens storlek: 
97 procent omsätter mer än 

200 Mkr.

Ägandeform: Börsnote-

rat 27 procent, private equity 

9 procent, privatägt 52 pro-

cent, oJentligt ägt 10 pro-

cent, stiftelseägt 3 procent.

Hälften av företagen i mana-
gementkonsultföretaget Ax-
holmens undersökning vän-
tar sig en positiv personaltill-
växt under nästa år, vilket kan 
jämföras med 43 procent 
inför 2015. Endast en fjärde-
del planerar att minska per-
sonalstyrkan.

Den stora tillväxten kommer 
från företagen med under 
1 miljard kronor i omsättning. 
Där väntar sig hela 57 procent 
en positiv personaltillväxt, 
jämfört med 25 procent för de 
allra största företagen. 

”56 procent av alla bolag 
med omsättning under 1 mil-
jard kronor hade stigande 
vinst förra året – det samspe-
lar väldigt väl med att så 
många planerar att anställa”, 
säger Günther Mårder, vd för 
Företagarna.

Den starkare konjunktu-
ren, med en återhämtning 
i Europa och en stark svensk 
marknad, bidrar till ökad 
efterfrågan och därmed 
större behov av personal 
menar Günther Mårder.

”Det finns frågetecken i 
Kina, men de är inte lika vik-Kina, men de är inte lika vikKina, men de är inte lika vik
tiga för de små och medelstora 
företagen.”

Günther Mårder ser även en Günther Mårder

annan förklaring till det 
ökande behovet av personal 
hos de medelstora företagen. 

”Det har pågått en kraftig 
strukturomvandling där de 

stora företagen har flyttat ut 
alltmer av produktion och 
administration, men också 
allt mer avancerade tjänster 
så som forskning och utveck-så som forskning och utveckså som forskning och utveck
ling och it-projekt till andra 
företag, både i Sverige och 
andra länder. Det ger en väx-andra länder. Det ger en växandra länder. Det ger en väx
ande marknad för små och 
medelstora företag.”

Dubbelt så många företag 
kommer att öka antalet 
anställda netto än minska det. 
Men det är inte säkert att de 
sammantaget kommer att 
sysselsätta fler. Bland de allra 
största företagen planerar 
nämligen 40 procent att istäl-
let minska personalstyrkan.

Likt tidigare år planerar en 
majoritet av företagen att 
kostnadseffektivisera mer 
under nästa år – nästan sex 
av tio företag. Det handlar 
främst om att kapa kostnader 
inom produktion av varor och 
tjänster.

För 9ärde året i rad minskar 
däremot företagens fokus på 
att minska personalkostna-
der. Inför 2016 är det bara fyra 
av tio företag som prioriterar 
effektiviseringar av personal-
relaterade kostnader högst – 
hälften så många som inför 
2012.

”Det är en tydlig minsk-”Det är en tydlig minsk”Det är en tydlig minsk
ning. Företagen har fokuserat 
på att effektivisera personal 
i många år och produktivite-
ten är i allmänhet högre än 
tidigare. Det finns inte lika 
mycket att ta av i dag. Enligt 
vd:arna krävs en lågkonjunk-vd:arna krävs en lågkonjunkvd:arna krävs en lågkonjunk
tur eller en annan stor hän-
delse utifrån för att fokus på 
personalrelaterade kostnader 
ska öka ytterligare”, säger 
Milosz Tersmeden, vd på 
Axholmen.

AFRODITI KELLBERG

Arbetsgivare
laddar för 
att anställa
Företagen förbereder sig 
för att anställa nästa år. 
Och de >esta skonar per-
sonalen vid kostnadsbe-
sparingar.

Molnet på den relativt 
blå arbetstagarhimlen är 
de största företagen.

RÄKNAR MED TILLVÄXT.
Hans Holmström, vd för 
Siemens Industrial Turbo-
machinery.

SER SKÄL FÖR OPTIMISM. 
Günther Mårder, vd för Före-
tagarna, tror på en god 
utveckling. FOTO: OSKAR OMNE
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ºLäs mer

Så blir 2016
Di:s experter och korre-

spondenter blickar framåt 
mot året som kommer. 
   De gör nedslag i börs och 
makroekonomi samt tittar 
nämare på de viktigaste 
marknaderna i omvärlden.

procent
Så stor väntas BNP-

tillväxten i Sverige bli 
under 2016, enligt 
ett genomsnitt av 
prognoser från stor-
bankerna, Riksbanken, 
regeringen och KI. 
   Prognoserna för 2016 
har successivt skruvats 
upp under 2015. (Direkt)3,43,4

Tesla förbereder
rejäl rekrytering

Elbilstillverkaren Tesla, 
med vd:n Elon Musk, ska enligt 
aTärstidningen Wall Street 
Journal anställa >era tusen 
personer de kommande åren.

Tesla har de senaste fem 
åren gått från 899 till 14 000 
anställda. (Finwire)

Claus säljer Clas
Claus-Toni Haid, som ingår 

i Clas Ohlsons grundarfamilj, 
har sålt 155 000 B-aktier i pryl-
bolaget. Till tisdagens stäng-
ningskurs är de värda knappt 
24 Mkr. 

Han har dock fortfarande 
kvar cirka 3,6 miljoner B-aktier 
och lite drygt 1 miljon A-aktier.

(Direkt)

Storföretag tror    på nästa år


