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Finansieringsbehov
30 procent har ett ökat behov av finansiering under det kommande 
året, samtidigt som fler anser att det är svårare att få finansiering.

Likviditet
Över hälften av exportföretagen räknar med en sämre 
likviditetssituation under de kommande 12 månaderna.

Exportorderingång
6 av 10 räknar med sämre orderingång det närmaste året.

Sysselsättning
Vart tredje exportföretag räknar med att minska antalet anställda i 
Sverige det närmaste halvåret.

Exportkreditbarometern med svar från 200 svenska 
exportföretag visar bland annat:

Catrin Fransson, vd SEK

”Det är oerhört 
viktigt att 

exportföretagen 
har god tillgång till 
finansiering så de 
klarar sig genom 

krisen.”
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Exportkreditindex faller för 
första gången under 50

Resultaten visar på historiska ras, alla pilar 
pekar i negativ riktning. Exportkreditindex 
(EKI) har minskat från 54 till 49 och 
det är de stora företagen som är mest 
pessimistiska. Tappet på fem enheter 
innebär att index för första gången dyker 
under 50-strecket vilket indikerar att fler 
tror på en försämring än en förbättring. 

EKI är ett sammanvägt index och innefattar 
frågor om företagens finansiella situation, 
kostnad för finansiering samt behov av och 
tillgång till finansiering. Sysselsättningsplaner 
och exportorderingång inkluderas inte i detta 
index. 

Exportkreditindex juni 2020



Coronapandemin slår hårt mot exportsektorn

Inom loppet av några veckor har den globala ekonomin gått från stark 
konjunktur till tvärnit. Stängda gränser, stoppad produktion och tomma hotell, 
flyg och nöjesevenemang innebär brutala konsekvenser för näringslivet och 
samhället som vi inte sett sedan andra världskriget. Sverige har förvisso ett bra 
utgångsläge med goda statsfinanser men är samtidigt mycket sårbart eftersom 
exporten står för 47 procent av Sveriges BNP. 

Den finansiella situationen för exportföretagen har försämrats kraftigt, och 
synen på den närmaste framtiden är mörk. Sex av tio företag förväntar sig 
att deras finansiella situation ska försämras det närmaste året. Det är ett 
bottenrekord som saknar motstycke i Exportkreditbarometern. 

 

Företagens finansiella situation
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”Sex av tio företag förväntar sig 
att deras finansiella situation ska 

försämras det närmaste året.”



Skriande finansieringsbehov hos exportföretagen

Finansieringsbehovet ökar kraftigt, men av fel skäl. Istället för investeringar 
för att växa går likviditeten åt till att överleva. Nästan tre av tio företag tror 
att de kommer att ha ett ökat behov av finansiering under det närmaste året. 
Samtidigt upplever allt fler att det är svårare att få finansiering från bankerna 
nu jämfört med i höstas. Både stora och små företag upplever svårigheter och 
det framåtblickande indexet sjunker från 56 till 47.

Behovet av finansiering för just exportaffärer ökar rejält under det närmaste 
året. Drygt en femtedel av de stora bolagen och en tredjedel av de små, har ett 
ökat behov av finansiering vid export under de kommande 12 månaderna.
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Finansieringsbehov

”Istället för investeringar för att växa 
går likviditeten åt till att överleva.”
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Fler oroliga för kunders förmåga att finansiera köp

Eftersom exporten står för nästan halva Sveriges BNP är det oerhört viktigt att 
inte bara exportföretagen, utan även utländska köpare av svenska varor och 
tjänster, har god tillgång till finansiering. 

Barometern visar dock att allt fler företag är oroliga för sina utländska kunders 
förmåga att finansiera sina köp. Detta märks framför allt hos stora företag 
där index fallit från 47 till 39.  En anledning är att bankernas kreditaptit 
sjunker. Krisen skapar stora osäkerheter vilket gör såväl kreditrisker som 
prissättning på lån svårare att bedöma. Men att svenska exportörer kan erbjuda 
sina utländska kunder hjälp med finansiering i samband med köp, blir desto 
viktigare i lågkonjunktur. 
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Dyrt att låna i kristider

Betydligt fler anser att det blivit dyrare att låna det senaste halvåret, vilket 
normalt speglar bilden av kris. Index sjunker från 54 till 42. På ett års sikt är 
företagen mer optimistiska, framför allt små företag där 22 procent tror på en 
lägre finansieringskostnad, jämfört med tre procent i höstas. 

Ett skäl till att företagen tror på billigare lån kan vara att de räknar med att 
Riksbanken kommer att sänka reporäntan för att stimulera ekonomin i kris. 
Ett annat skäl kan vara att de redan i nuläget ser en högre finansieringskostnad 
kopplad till krisen, och därför förutspår en framtida lägre kostnad för 
finansiering. 

Mot bakgrund av ökad risk för konkurser som tynger vissa sektorer samt 
negativ tillväxt är det optimistiskt att tro på billigare lån. Bankernas 
kreditförluster kommer att öka och det brukar återspeglas med lite högre 
marginaler på lånen. 

Prisbild finansiering



”Över 50 procent 
av exportföretagen 

räknar med en sämre 
likviditetssituation det 

närmaste året.”

Över hälften räknar med sämre likviditetssituation

Såväl likviditetssituationen som skuldsättningsgraden har försämrats 
kraftigt. Över 50 procent av exportföretagen räknar med en sämre 
likviditetssituation det närmaste året, vilket är en historiskt hög siffra. 
Under de åtta år som undersökningen genomförts har andelen som tror 
på försämrad likviditetssituation aldrig varit högre 15 procent. 

Tittar man på skuldsättningsgraden har situationen inte ändrats 
nämnvärt i nuläget, men framåtblickande förväntar sig både stora och 
små företag en kraftig ökning. Index rasar med nästan 20 enheter och 
landar på 41 (58) vilket är den lägsta nivån i Exportkreditbarometerns 
historia. Utsikter om förluster och skuldbaserade räddningsaktioner 
bidrar till den mörka bilden av stigande skuldsättningsgrad. 
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Exportföretagen spår ras för orderingången

Nästan sex av tio, 56 procent, av exportföretagen räknar med minskad 
orderingång under det kommande året. Även den siffran är ett bottenrekord 
eftersom andelen som tror på minskad orderingång aldrig varit högre än 15 
procent. 

Hälften av exportföretagen, 46 procent, trodde på ökade order under det 
kommande året när Exportkreditbarometern genomfördes i höstas. Nu har den 
andelen dykt till 15 procent. Om farhågorna blir verklighet får det stora negativa 
effekter för jobb och tillväxt.

Ska man se någon ljusglimt i mörkret är det att 27 procent av de små företagen 
tror att exportorderingången kommer att öka det närmaste året vilket kan 
jämföras med 10 procent av de stora. 



Exportföretagen räknar med reducerad personalstyrka

I pandemins spår följer korttidspermitteringar, varsel och i värsta fall 
uppsägningar. När orderingången minskar följer oftast sysselsättningen 
efter och denna mätning är inget undantag. Index över företagens 
sysselsättningsplaner sjunker på alla fronter, i Sverige och utomlands, på sex 
och på 12 månaders sikt, såväl bland små som stora företag.

Vart tredje stort svenskt exportföretag räknar med att minska antalet anställda 
i Sverige under det kommande halvåret. På 12 månaders sikt ser det lite ljusare 
ut, även om index sjunkit från 57 till 44. Mot bakgrund av vårens skyhöga 
varseltal finns en risk att det kan bli värre än företagen befarar, eftersom 
ekonomin har utvecklats sämre än väntat. En anledning till en förhållandevis 
optimistisk syn kan vara att företagen tror att krisen blir relativt kortvarig 
eller räknar med att statens ersättningar för korttidspermittering kommer att 
fortlöpa vilket göra att förtagen kan behålla sina anställda.  

Även anställda utomlands väntas minska men inte i lika hög utsträckning som i 
Sverige. Bara ett av tio företag räknar med uppsägningar utomlands under det 
kommande halvåret. Dock tror företagen på minskade nyrekryteringar. I höstas 
planerade 26 procent av företagen att öka antalet anställda utomlands, en andel 
som nu har sjunkit till sju procent.
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En förklaring till att sysselsättningen inte sjunker lika mycket utomlands 
som i Sverige kan bero på att företagen inte ser hela kostnadsbilden framför 
sig. En annan förklaring skulle kunna vara att man har bättre kontroll på sin 
hemmamarknad och därför gör en annan bedömning. 

I normalläge leder fem av tio varsel till uppsägning. Mot bakgrund av att 
motsvarande siffra i lågkonjunktur är sex av tio, vårens rekordhöga varseltal 
och nedreviderade ekonomiska prognoser, kan vi förvänta oss att fler varsel 
leder till uppsägningar. Hur hög arbetslösheten blir beror framför allt på hur 
långvarig krisen blir. 

Hög förväntan på låg ränta

Hälften av företagen tycker att räntan är fördelaktig, vilket är en minskning 
jämfört med höstens 60 procent. Sverige har haft låg ränta i flera år vilket man 
vant sig vid. Följden är att företagen helt enkelt har blivit bortskämda, låg ränta 
har blivit det nya normala. 

Coronakrisen lär hålla räntan i schack under överskådlig tid. Därför är det inte 
konstigt att rekordmånga företag, 27 procent, spår en lägre ränta under det 
närmaste året.  I höstas var motsvarande andel sex procent. 
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”Rekordmånga företag, 27 procent, spår 
en lägre ränta under närmaste året.”

En av tre tror på starkare krona

Knappt sex av tio tycker att dagens kronkurs är fördelaktig, vilket är lika många 
som i höstas. När de blickar framåt tror en tredjedel, 34 procent, att kronan 
kommer att stärkas det närmsta året vilket är fler än höstens 23 procent. 

I mars när coronapandemin flyttade från Asien till Europa föll valutan 
kraftigt. Att kronan nu stärks kan bero på att det sker från en väldigt låg nivå. 
Starkare krona gör det å ena sidan svårare för ekonomin att återhämta sig när 
efterfrågan tar fart, å andra sidan får importerande företag det lättare. 



Sammanställning av resultat

Nuläge
Framåt-

blickande Total Nuläge
Framåt-

blickande Total

EKI (Export Kredit Index) 50 (55) 51 (54) 51 (54) 48 (55) 48 (53) 48 (54)

Företagens finansiella situation 43 (62) 27 (68) 35 (65) 47 (57) 26 (61) 36 (59)

Finansieringsbehov 56 (55) 61 (52) 58 (53) 58 (54) 64 (51) 61 (52)

Behov av finansiering vid exportaffärer 58 (57) 64 (58) 61 (57) 54 (54) 61 (53) 57 (53)

Tillgång till finansiering 50 (52) 50 (52) 50 (52) 44 (55) 46 (55) 45 (55)

Prisbild för finansiering 44 (52) 53 (41) 49 (46) 41 (55) 47 (46) 44 (51)

Exportorderingång 52 (67) 38 (72) 45 (70) 56 (54) 25 (61) 41 (58)

Likviditetssituation 47 (60) 28 (69) 37 (64) 55 (67) 32 (63) 43 (65)

Skuldsättning 54 (56) 41 (59) 48 (57) 54 (52) 41 (58) 48 (55)

Tillgång till finansiering via kapital/kreditmarknaden 51 (51) 47 (51) 49 (51) 42 (55) 48 (53) 45 (54)

Tillgång till finansiering via bankmarknaden 50 (53) 52 (54) 51 (53) 46 (54) 44 (57) 45 (55)

Sverige Utrikes Total Sverige Utrikes Total

Sysselsättningsplaner (på 12 månaders sikt) 49 (69) 50 (61) 50 (65) 42 (51) 50 (56) 46 (53)

EKI (Export Kredit Index)
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Sysselsättningsplaner (på 12 månaders sikt) 44 (57) 50 (57) 47 (57)
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Metod och underlag
Målgruppen är svenska exportföretag med en omsättning på minst 25 
miljoner kronor samt en exportandel på minst 50 procent. I undersökningen 
har totalt 200 företag svarat, 100 i gruppen stora företag och 100 i gruppen 
små företag. Resultatet redovisas för stora respektive små företag och 
gränsen går vid en omsättning på 250 miljoner kronor. På så sätt fångar 
barometern upp företag som är av vikt för svensk export. 

Intervjuerna har genomförts av Origo Group under april 2020. Urvalet har 
gjorts slumpmässigt av SCB utifrån momsregistret och undersökningen är 
statistiskt säkerställd.

Om Svensk Exportkredit
SEK (AB Svensk Exportkredit) är ett statligt bolag som finansierar svenska 
exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor 
och tjänster. Lånen kan ha korta eller långa löptider och kan betalas ut i flera 
olika valutor. Med utlåning i 65 länder har vi 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,
Ansvarig för Exportkreditbarometern
Telefon: +46 76 677 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 
www.sek.se

Vi finansierar en 
hållbar export


