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56
EXPORTKREDITINDEX

EKI innefattar frågor om företagens 
finansiella situation, prisbilden, samt 
behov av och tillgång till finansiering. 
EKI är ett sammanvägt index där över 50 
indikerar förbättring. 

EKI är nu i december 56, jämfört med 55 
i våras, alltså en förbättring. SME har ett 
något högre värde än stora bolag. 

Svaren i denna barometer redovisas från 
större respektive mindre företag, SME. 
Avgränsningen mellan större och mindre 
företag går vid en omsättning på 250 
miljoner.

Om Exportkreditindex

SEK:s Exportkreditbarometer 
december 2017

Exportföretagens finansiella situation upplevs ännu starkare än i 
våras. Även Exportkreditindex (EKI) stiger till 56 (55). 

Behovet av finansiering vid exportaffärer har ökat för både SME och 
stora bolag. Det gäller både hur de ser på nuläget och hur de ser på de 
kommande 12 månaderna.

SEK:s tionde Exportkreditbarometer med resultat från 200 exportföretag visar på 
flera intressanta resultat:
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Fler företag kommer att anställa i Sverige än utomlands. Det betyder 
att trenden från i våras håller i sig och den ökade exportorderingången 
som företag beskriver, leder till fler jobb i Sverige.
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Förbättrad finansiell situation för fler företag

De svenska exportföretagen anser sig må mycket bra finansiellt.

Redan i vårens exportkreditbarometer såg vi starka siffror kring de svenska 
exportföretagens finansiella situation. Och i denna mätning ser vi att ännu fler 
exportföretag upplever att deras finansiella situation förbättrats. 

Knappt hälften menar att företagets finansiella situation har stärkts, vilket är 
en ökning från fyra av tio i våras och det totala indexet hamnar på 72 (68). 

Främst stora bolag upplever att den finansiella situationen 
har stärkts de senaste sex månaderna.

Stora bolag upplever i högre grad än SME att den finansiella situationen 
har stärkts under det senaste halvåret. Även index avseenden företagens 
skuldsättning upplevs totalt sett mer positiv i nuläget. 

Den positiva utvecklingen gäller både stora bolag och SME.
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Behovet av finansiering vid exportaffärer har ökat för både SME och stora bolag, 
trots att bolagens finansiella situation, ser mycket bra ut. Det gäller både hur de 
ser på nuläget och hur de ser på de kommande 12 månaderna.

Störst förändring jämfört med i våras redovisar stora bolag gällande det 
framåtblickande indexet som hamnar på 63 (56). En tänkbar förklaring är att 
den höga exportorderingången (läs mer på sid 6) gör att företagen trots en god 
finansiell situation vill ha finansiering från andra aktörer.

Ökat behov av exportfinansiering

Möjligheten att i nuläget finansiera sig via kapital- och kreditmarknaden 
upplevs näst intill oförändrad och index hamnar på 58 (57).  SME upplever 
en försämring medan stora bolag upplever en förbättring. Tillgången till 
finansiering via bankmarknaden har dock förbättrats till 58 (54). Denna siffra 
bygger på de stora bolagens förbättrade tillgång, medan den för mindre bolag 
är i stort sett oförändrad.

Index över finansieringskostnader stiger igen jämfört med i våras. Det 
betyder lägre kostnader. Särskilt är det de mindre bolagen som upplever 
lägre finansieringskostnader. På ett års sikt är dock företagen överens om 
att prisbilden kommer att stiga, vilket hänger samman med förväntade 
räntehöjningar. 
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Fortsatt trend att anställa i Sverige

Svensk export har gått starkt under 2017 och den trenden avspeglas i 
barometern. Index över exportorderingången är mycket stark, men faller ändå 
tillbaka något jämfört med i våras och nulägesvärdet hamnar på 73 (75). Det 
framåtblickande är dock något högre. En intressant iakttagelse är att det är SME 
som drar upp siffrorna.

Historiskt finns det ett samband mellan exportorderingång och sysselsättning. 
Den korrelationen ser ut att gälla även i denna mätning. Det är höga tal för 
sysselsättningsplanerna, men nivåerna är något lägre än i höstas.  I våras såg 
vi för första gången sedan 2013 att andelen företag som planerar att anställa 
i Sverige är högre än andelen som planerar att anställa utomlands. Den 
utvecklingen håller i sig och företagen verkar ha högre sysselsättningsplaner för 
Sverige än utomlands.

Ytterligare resultat från 
undersökningen
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Hälften tror på stärkt krona framöver

Dagens ränteläge upplevs något mer positivt än i våras. Nästan två tredjedelar 
tror på höjd ränta under de kommande 12 månaderna, vilket är en ökning mot 
drygt hälften i förra mätningen. 

Svaren ligger i linje med Riksbankens prognos över reporäntan som förväntas 
höjas efter sommaren 2018.

En tredjedel upplever dagens kronkurs som fördelaktig vilket är en minskning 
från knappt hälften under våren. Hälften tror på stärkt krona framöver. Stora 
bolag tror i högre grad än SME på en stärkt krona framöver.
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Från CSR-krav till globala hållbarhetsmål

Många företag arbetar in hållbarhetsaspekter i sina affärsprocesser, men det är 
fortsatt de stora företagen som går i bräschen. Vartannat av de stora företagen 
och en tredjedel av de mindre företagen säger att företaget har som rutin att 
ställa CSR-krav. Det är en nedgång sedan motsvarande mätning förra året. En 
tiondel av bolagen uppger att de under det senaste halvåret tackat nej till en 
exportaffär på grund av att någon part inte levt upp till de CSR-krav som ställts. 

Ett av tio företag har tackat nej till exportaffärer av 
hållbarhetsskäl det senaste halvåret.

Undersökningen tyder på att det är vanligare att detta sker i större bolag där 15 
procent anger att de tackat nej till följd av detta. I årets undersökning har vi även 
ställt en fråga om de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Där anger drygt 
en fjärdedel av de stora företagen att de genomfört en kartläggning av vilka mål 
som är viktiga för bolagets verksamhet.
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För SME svarar en tiondel av bolagen att de genomfört motsvarande 
kartläggning. Detta visar att näringslivet uppmärksammat och påbörjat arbetet 
med hur företagen kan bidra till de globala hållbarhetsmålen.
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Sammanställning av resultat

SME Stora Bolag

Nuläge
Framåt- 

blickande
Total Nuläge

Framåt- 
blickande

Total

EKI (Export Kredit Index) 56 (55) 58 (57) 57 (56) 58 (56) 53 (54) 56 (55) 

Företagens finansiella
situation

68 (65) 81 (80) 74 (73) 74 (70) 67 (71) 71 (70)

Finansieringsbehov 51 (52) 57 (52) 54 (52) 49 (51) 53 (58) 51 (54) 

Behov av finansiering vid exportaffärer 55 (54) 61 (59) 58 (57) 62 (57) 63 (56) 63 (57) 

Tillgång till finansiering 54 (58) 55 (58) 54 (58) 59 (54) 54 (54) 57 (54)

Prisbild för finansiering 52 (42) 38 (35) 45 (39) 47 (48) 24 (31) 36 (40)

Exportorderingång 78 (76) 82 (82) 80 (79) 70 (75) 70 (75) 70 (75)

Kassasituation 65 (68) 74 (75) 70 (71) 73 (69) 65 (67) 69 (68)

Skuldsättning 63 (60) 58 (60) 61 (60) 65 (58) 62 (56) 64 (57)

Tillgång till finansiering via kapital-/ 
kreditmarknaden

54 (60) 56 (61) 55 (60) 59 (56) 53 (56) 56 (56)

Tillgång till finansiering via bankmarknaden 54 (56) 55 (56) 54 (56) 59 (52) 55 (52) 57 (52) 

Sverige Utrikes Total Sverige Utrikes Total

Sysselsättningsplaner 73 (79) 64 (67) 68 (73) 61 (63) 63 (67) 62 (65) 

Total

Nuläge
Framåt- 

blickande
Total

EKI (Export Kredit Index) 58 (55) 54 (55) 56 (55)

Företagens finansiella
situation

72 (68) 72 (74) 72 (71)

Finansieringsbehov 50 (51) 54 (56) 52 (54) 

Behov av finansiering vid exportaffärer 60 (56) 62 (57) 61 (57) 

Tillgång till finansiering 58 (55) 54 (55) 56 (55) 

Prisbild för finansiering 48 (46) 29 (33) 38 (39) 

Exportorderingång 73 (75) 74 (77) 74 (76)

Kassasituation 70 (69) 68 (70) 69 (69) 

Skuldsättning 65 (59) 61 (58) 63 (58)

Tillgång till finansiering via kapital-/kre-
ditmarknaden

58 (57) 53 (57) 55 (57) 

Tillgång till finansiering via bankmarknaden 58 (54) 55 (54) 56 (54) 

Sverige Utrikes Total

Sysselsättningsplaner 65 (69) 63 (67) 64 (68) 
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AB Svensk Exportkredit, 
Klarabergsviadukten 61–63, Box 194, SE-101 23, Stockholm

Tel: 08-613 83 00 • Fax: 08-20 38 94 • E-post: information@sek.se 
www.sek.se

Om AB Svensk Exportkredit
AB Svensk Exportkredit (SEK) finansierar svensk export. Vi lånar ut pengar direkt 
till svenska exportföretag och vi hjälper dem att vinna exportaffärer genom att 
erbjuda deras kunder finansiering. SEK är företagens naturliga samarbetspartner 
vid exportfinansiering. När de har behov av finansiella lösningar finns SEK med 
kompetens och erfarenhet. Vi har vad företagen behöver, när de behöver det.

Metod och underlag
Målgruppen är exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en 
exportandel på minst 50 procent. Populationen, som utgör 2175 bolag, delas upp i stora 
företag respektive små- och medelstora företag (SME). Gränsen för stora företag går 
vid en omsättning på minst 250 miljoner kronor. Urvalet har gjorts slumpmässigt av 
SCB utifrån momsregistret. Till detta urval läggs samtliga bolag med en exportvolym 
på över två miljarder kronor. På så sätt fångar barometern upp företag som är av vikt 
för svensk export.

Undersökningen är statistiskt säkerställd. I undersökningen har totalt 200 företag 
svarat, 103 i gruppen för stora företag och 97 i gruppen SME. Intervjuerna har 
genomförts av Markör Marknad & Kommunikation AB under perioden 3 oktober till 
1 november 2017.


