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Sysselsättningsplaner Totalt sett sjunker index över företagens 
sysselsättningsplaner, både i Sverige och utomlands. Det är främst 
stora bolag som i mindre utsträckning räknar med att öka antalet 
anställda medan små och medelstora företag (SME) har oförändrat 
behov.

Finansiell situation Exportföretagen upplever en mindre positiv 
finansiell situation nu jämfört med i våras. Stora bolag har en mer 
försiktig syn på framtiden jämfört med SME. 

Handelshinder USA Majoriteten av företagen som handlar med USA 
bedömer inte att handelshinder skulle påverka deras affärer. Endast 
en femtedel tror att handelshinder skulle leda till minskad handel.

SEK:s tolfte Exportkreditbarometer med resultat från 
210 exportföretag visar fortsatt positiva tongångar trots 
tecken på konjunkturell avmattning.

Catrin Fransson, vd SEK

Konjunkturen i 
svensk export är 

fortfarande stark, 
även om toppen 

är nådd.
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Exportkreditindex december 2018
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Exportkreditindex 

EKI ligger på 53, vilket är samma nivå 
som våren 2018 (senaste mätningen). 
EKI framåtblickande är lägre 
(52) jämfört med nuläge (54). EKI 
framåtblickande har därmed minskat 
för tredje mätningen i rad. 

EKI är ett sammanvägt index och 
innefattar frågor om företagens 
finansiella situation, prisbild samt 
behov av och tillgång till finansiering. 
Ett EKI över 50 innebär att det är 
fler som tror på en förbättring än en 
försämring.



Index för företagens finansiella situation

Oförändrat finansieringsbehov trots avmattning

Bland exportföretagen råder konsensus om den konjunkturella bilden. Även om 
företagen noterar en avmattning, bedöms effekterna vara begränsade.  

En majoritet av företagen har ett oförändrat finansieringsbehov sedan den 
senaste mätningen. De tendenser vi ser av konjunkturavmattning ändrar 
således inte företagens beteenden i någon större utsträckning. Det är snarare en 
fortsatt stark orderingång och dess finansieringsbehov som styr.

Den finansiella situationen är fortsatt god, och nio av tio bolag anger en 
oförändrad finansiell situation jämfört med den senaste mätningen. Totalt har 
dock index sjunkit till 65 från 75. Fyra av tio menar att företagets finansiella 
situation har stärkts vilket kan jämföras med sex av tio i våras. Stora bolag 
ser mindre positivt på sin framtida finansiella situation jämfört med små och 
medelstora företag (SME). 

Värt att notera är att en ökande andel företag känner sig oroliga för sina kunders 
förmåga att finansiera sina köp. Bristande tillgång till finansiering riskerar 
minskad orderingång, och kan i förlängningen leda till lägre tillväxt. 
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Fortsatt stark exportorderingång

Svensk export är fortsatt stark, vilket reflekteras i ökade exportorderingångar, 
även om index sjunkit till 70 från 75.  

Hälften av företagen i undersökningen har sett en ökad exportorderingång det 
senaste halvåret, och lika många förväntar sig att orderingången kommer att 
öka under det kommande året. SME är mer optimistiska än stora företag. 

Index över exportorderingång samt  
sysselsättning i Sverige och utomlands

SME ökar rekryteringarna utomlands 

Barometern fortsätter att visa ett starkt samband mellan orderingång och 
sysselsättningsplaner. Företagens sysselsättningsplaner ligger fortfarande på 
en hög nivå även om det totala indexet har sjunkit, vilket främst förklaras av 
att stora bolag i mindre utsträckning räknar med att öka antalet anställda. SME 
däremot planerar att fortsätta anställa i oförändrad styrka i Sverige, jämfört 
med våren 2018. Tittar man på SME:s planer på att rekrytera utomlands, har 
indexet till och med ökat något. 

En förklaring till resultatet är att konjunkturavmattningens effekter noteras 
först hos de stora bolagen och med en eftersläpning hos SME som ofta är 
underleverantörer till de stora bolagen.
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Ökat finansieringsbehov på sikt 

En klar majoritet uppger ett oförändrat finansieringsbehov. En större andel 
företag, både stora bolag och SME, ser ett ökat behov av finansiering på  
12 månaders sikt.

Tillgång till finansiering via kapital- och bankmarknaden är fortsatt god, 
även om det framåtblickande indexet sjunkit till 53 från 60. Nästan hälften av 
företagen tror att det kommer att bli dyrare att låna under det kommande året.
 

Prisbild finansiering
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Fler exportföretag har 
ökat finansieringsbehov 
för det kommande året



”Den viktigaste 
framgångsfaktorn för ett 
exportföretag är att vara 
konkurrenskraftig”





Företagens syn på ränteläge och kronkurs

10

20

30

40

50

60

70

80

jun 15 dec 15 jun 16 dec 16 jun 17 dec 17 jun 18 dec 18

Företagens syn på ränteläge och kronkurs

Dagens ränteläge - fördelaktig Dagens kronkurs - fördelaktig

Fler tror på en starkare krona

Kronan har varit mycket volatil under det gångna året. Jämfört med föregående 
mätning försvagades kronan endast marginellt mot euron, men desto mer 
mot dollarn. Svensk export får draghjälp av en svagare krona, men merparten 
av förklaringen till fortsatt stark export är att vi har positiv tillväxt i nästan 
hela världen. Hälften upplever dagens kronkurs som fördelaktig, vilket är en 
minskning från två tredjedelar i våras. 

Fler exportföretag tror dock på en starkare krona framöver (51 procent jämfört 
med 26 procent), vilket kan tolkas som att företagen i större utsträckning tror 
att Riksbanken kommer att höja reporäntan. Kronans försvagning har tidigare 
infallit i tider av internationell ekonomisk oro men har de senaste åren snarare 
drivits av just Riksbankens signaler om fortsatt negativ reporänta. 

Fler upplever dagens ränteläge som fördelaktig jämfört med i våras. En möjlig 
förklaring till ökningen är att fler företag tror sig veta att en räntehöjning nu 
kommer vilket stämmer överens med undersökningen. Betydligt fler företag 
(74 procent jämfört med 54 procent) tror på ökad ränta framöver vilket ligger i 
linje med marknadens förväntningar på reporäntan.
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Fler bolag ställer CSR-krav vid exportaffärer

Hälften av exportföretagen har som rutin att ställa CSR-krav vid en exportaffär. 
Det är en liten ökning jämfört med i våras, och det är de stora bolagen som står 
för ökningen. Liksom tidigare mätningar är det fler stora bolag (58 procent) 
jämfört med SME (34 procent) som har som rutin att ställa krav.

Ett av tio företag har under de senaste sex månaderna sagt nej till en 
exportaffär på grund av att någon part inte levt upp till de CSR-krav som ställts 
på affären. Det är ungefär lika många som tidigare.

Svagare engagemang för Agenda 2030

Många företag väljer att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och 
de globala målen. I våras angav hälften av exportföretagen att de genomfört 
en kartläggning av vilka mål och delmål i Agenda 2030 som var viktiga för 
bolagets verksamhet. Den siffran har nu sjunkit till 36 procent. Hälften av de 
stora bolagen har genomfört en kartläggning medan motsvarande siffra för 
SME endast är 10 procent. 

Samtidigt anger vart fjärde företag att de inte vet om de genomfört en 
kartläggning av vilka mål och delmål i Agenda 2030 som är viktiga för bolagets 
verksamhet. Det är mer än dubbelt så många som tidigare. En förklaring till 
resultatet kan vara att ny lagstiftning avseende hållbarhetsrapportering 
infördes den första januari i år vilket gjorde att frågorna fick större fokus i 
våras jämfört med nu. Om analysen stämmer har fler företag än barometern 
visar, genomfört kartläggningen. Med tanke på att vi närmar oss år 2030 då de 
globala målen (SDG) ska vara uppfyllda, måste företagen gå från kartläggning 
av mål till att fokusera på genomförande, för att bidra till måluppfyllelse på 
global nivå.
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Hur påverkas er handel med USA om  
nya handelshinder införs?
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Ökar Oförändrad Minskar

1 av 5 företag påverkas om USA inför handelshinder 

En tydlig majoritet av exportföretag anger att de idag har handel med USA. Men 
oron för att nya handelshinder införs är begränsad. Majoriteten av företagen 
som handlar med USA tror inte att handelshinder skulle påverka deras affärer. 
Endast ett av fem företag tror att handelshinder skulle leda till minskad handel. 
En förklaring kan vara att flera stora svenska företag har egen produktion i USA. 
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Sammanställning av resultat

Nuläge
Framåt-

blickande Total Nuläge
Framåt-

blickande Total

EKI (Export Kredit Index) 54 (53) 54 (54) 54 (53) 54 (52) 50 (53) 52 (53)

Företagens finansiella situation 65 (71) 71 (75) 68 (73) 65 (77) 64 (79) 64 (78)

Finansieringsbehov 56 (54) 56 (52) 56 (53) 55 (55) 55 (52) 55 (54)

Behov av finansiering vid exportaffärer 54 (53) 56 (51) 55 (52) 55 (51) 56 (51) 55 (51)

Tillgång till finansiering 53 (54) 54 (55) 54 (54) 53 (49) 51 (55) 52 (52)

Prisbild för finansiering 43 (34) 35 (36) 39 (35) 40 (33) 26 (29) 33 (31)

Exportorderingång 73 (73) 78 (76) 76 (75) 69 (76) 69 (77) 69 (76)

Kassasituation 60 (64) 68 (68) 64 (66) 62 (70) 67 (67) 65 (69)

Skuldsättning 53 (60) 54 (64) 53 (62) 57 (56) 58 (62) 57 (59)

Tillgång till finansiering via kapital- kreditmarknaden 53 (52) 54 (50) 53 (51) 51 (47) 51 (49) 51 (48)

Tillgång till finansiering via bankmarknaden 53 (55) 55 (59) 54 (57) 55 (50) 52 (60) 54 (55)

Sverige Utrikes Total Sverige Utrikes Total

Sysselsättningsplaner 71 (71) 68 (66) 70 (68) 61 (68) 62 (69) 61 (69)

EKI (Export Kredit Index)

Företagens finansiella situation

Finansieringsbehov

Behov av finansiering vid exportaffärer

Tillgång till finansiering

Prisbild för finansiering

Exportorderingång
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Tillgång till finansiering via bankmarknaden
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55 (52)

64 (68)

Total

64 (68)
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64 (69)
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52 (49)
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52 (54)
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55 (52)
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52 (55)

29 (31)
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52 (50)
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Nuläge

SME Stora Bolag

53 (53)

Total
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56 (60)

52 (49)
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Metod och underlag
Målgruppen är svenska exportföretag med en exportvolym på minst  
25 miljoner kronor samt en exportandel på minst 50 procent. 
Populationen, som utgör 2 204 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 
210 företag svarat, 100 i gruppen stora företag och 110 i gruppen SME. 
Intervjuerna har genomförts av Origo Group under perioden 1-19 oktober 
2018. 

Om Svensk Exportkredit
SEK (AB Svensk Exportkredit) ägs av den svenska staten och har i uppdrag 
att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella 
lösningar för svensk exportnäring. 

SEK vänder sig till stora och medelstora företag och deras utländska köpare av 
svenska produkter och tjänster. Våra lån kan ha korta eller långa löptider och 
kan betalas ut i flera olika valutor. 

SEK är den naturliga samarbetspartnern vid exportfinansiering. Med utlåning 
i cirka 75 länder har vi en gedigen kunskap om internationella affärer och kan 
erbjuda en variation av finansieringslösningar. Detta särskiljer oss från andra 
finansiärer.

Har du frågor om Exportkreditbarometern?
Vänligen kontakta Catharina Henriksson,
Press & Public Affairs på SEK
Telefon: +46 766 77 59 09
E-post: catharina.henriksson@sek.se



AB Svensk Exportkredit, 
Klarabergsviadukten 61–63 • Box 194 • 101 23 Stockholm

Tel: 08-613 83 00 • information@sek.se 
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97% 
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