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Exportnäringen går 
på högvarv



Magnus Montan, vd för SEK
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”Trots utmaningar i form 
av komponentbrist och 

logistikstörningar går 
exportnäringen starkt. Den 

höga orderingången avspeglas 
i att rekordmånga företag 

planerar att anställa i Sverige. 
Välmående exportföretag är 

bra för Sveriges tillväxt, de ska 
vi vara rädda om.”

Finansieringsbehov
Vart fjärde företag anger att de kommer ha ett ökat finansieringsbehov under 
de kommande 12 månaderna, vilket är lika många som i våras. 

Exportorderingång
Drygt hälften av exportföretagen räknar med ökad exportorderingång det 
närmaste året vilket är en marginell nedgång jämfört med i våras.

Sysselsättning
Fler än vartannat exportföretag (55 procent) räknar med att öka antalet 
anställda i Sverige under de kommande 12 månaderna. Det är en rekordhög 
siffra.

Ränteläget
Hälften av företagen tror på stigande räntor under det kommande året. Det är 
en kraftig ökning från vart tredje i våras.

Exportkreditbarometern
Exportkreditbarometern december 2021 visar bland annat:
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Exportkreditindex faller
 
EKI på totalnivå har minskat betydligt, från 58 
till 54 sedan våren 2021. Minskningen tillskrivs 
de stora företagen som backar från 60 till 53 
i nuläget och från 58 till 54 framåtblickande, 
medan de små företagens EKI ligger kvar på 55 
totalt sett. En förklaring till att index sjunker är 
en något försämrad finansiell situation och att 
det både är svårare och dyrare att få finansiering. 
Index ligger dock kvar över 50-strecket vilket 
indikerar att fler tror på en förbättring än en 
försämring.

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 december 2021



”Exportkreditbarometerns resultat visar hög orderingång, 
men flaskhalsar såsom fraktproblem och komponentbrist 
kan sätta käppar i hjulet för leveranser, vilket riskerar att 

leda till en svagare likviditetssituation.” 

Magnus Montan, vd för SEK
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Företagens finansiella situation

Små företag upplever en bättre finansiell situation än 
stora 
Exportföretagens finansiella situation är fortsatt mycket stark även om resultatet på totalnivå 
visar en liten försvagning jämfört med i våras. Index sjunker från 72 till 68. Knappt hälften av 
exportföretagen anger att den finansiella situationen har stärkts, vilket är en liten nedgång 
från vårens resultat och det är de stora företagen som står för hela nedgången. 

Framåtblickande syns en nedgång hos stora företag medan små företag bedömer att deras 
finanser kommer att stärkas under de kommande 12 månaderna. I våras var förhållandet 
motsatt, stora företag såg ljusare på framtiden än små. En förklaring till resultatet är att stora 
företag generellt noterar konjunkturförändringar snabbare än små, som ofta är underleveran-
törer till de stora bolagen. 
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Finansieringsbehov

Ökande finansieringsbehov hos stora företag

Finansieringsbehovet i nuläget ligger kvar på samma nivå som i våras, både för stora och små 
företag. Majoriteten, sju av tio företag, anger att de haft oförändrat lånebehov det senaste 
halvåret. 

På 12 månaders sikt ökar behovet något, mer för stora företag än för små. Totalt stiger index 
från 56 till 59.  Vart fjärde stort företag anger ett ökat finansieringsbehov under det komman-
de året och  motsvarande behov för små företag är vart femte. 

Å ena sidan råder god konjunktur med hög orderingång, å andra sidan har företagen starkt 
kassaflöde och därtill god tillgång till finansiering på bank- och kapitalmarknaden. Det är en 
förklaring till att finansieringsbehovet inte ökat mer det senaste halvåret. 

I takt med den positiva konjunkturutvecklingen ökar företagens investeringar, inte minst i 
grön omställning. Efterfrågan på hållbara lösningar för att minska utsläpp av växthusgaser har 
aldrig varit större vilket gynnar Sverige som är ett av världens mest innovativa länder. 
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Svårare att finansiera sig på kapital- och 
kreditmarknaden
Möjligheterna att i dagsläget finansiera sig på kapital- och kreditmarknaden har försämrats, 
särskilt för stora företag, även om de flesta upplever oförändrat läge. Det är främst stora 
företag som nyttjar kapital- och kreditmarknaden eftersom små företag i större utsträckning 
finansierar sig via banker. Totalt minskar index från 61 till 53. 

Även möjligheterna till finansiering via bankmarknaden har i nuläget försämrats för stora fö-
retag, medan små företag upplever att det blivit lättare. Framåtblickande sjunker dock index 
för både stora och små företag från 56 till 51. Värt att notera är dock att en klar majoritet av 
företagen inte upplever någon skillnad i möjligheterna att finansiera sig på bankmarknaden, 
jämfört med i våras.  

Behovet av finansiering för just exportaffärer ligger kvar ungefär på samma nivåer som för ett 
halvår sedan. Framåtblickande sjunker index marginellt från 58 till 56. 



Exportkreditbarometern december 2021 7

Goda möjligheter för exportörers kunder att finansiera 
sina köp 
Eftersom exporten står för nästan halva Sveriges BNP är det viktigt att inte bara exportföreta-
gen utan även utländska köpare av svenska varor och tjänster har god tillgång till finansiering. 

Barometern visar att kundernas möjlighet till finansiering under de senaste sex månaderna 
har ökat för de små företagen, men är oförändrad för de stora. Totalt ökar index från 51 till 
52. Index över 50-strecket visar att det är fler svenska exportörer som upplever att deras 
utländska kunders möjligheter till finansiering har ökat snarare än minskat. 

Har företaget under de senast sex månaderna sagt nej 
till en exportaffär på grund av finansieringsskäl?

Ja

2%
Nej

88%
Vet ej

10%
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Prisbild finansiering

Exportföretagen räknar med dyrare lån 
 
Priset för finansiering upplevs totalt sett som dyrare, både i nuläge och framåtblickande. Det 
är framför allt de stora företagen som upplever att det blivit dyrare att låna i nuläge. Totalt 
sjunker index från 54 till 42. Att index sjunker under 50-strecket indikerar att det är fler som 
tycker det blivit dyrare att låna än billigare. 

På ett års sikt räknar både stora och små företag med att det kommer att bli dyrare att låna. 
Index sjunker från 44 till 33 och det är fler stora än små företag som tror på högre priser. 
En förklaring till att företagen tror på dyrare lån framöver är höjda priser och ökad inflation 
vilket leder till en förväntan om höjda räntor. 



9

Fortsatt stark likviditetssituation 

Företagens likviditetssituation är fortsatt mycket stark även om den försvagats marginellt för 
både stora och små företag, jämfört med i våras. Fyra av tio tror att deras likviditetssituation 
kommer att stärkas under det kommande året och hälften tror på oförändrad situation. Totalt 
sjunker framåtblickande index från 69 till 67. 

En förklaring till det positiva resultatet är stark konjunktur med hög efterfrågan och goda 
möjligheter att finansiera sin tillväxt till en historiskt sett låg ränta. 

Tittar man på företagens skuldsättningsgrad i nuläget är den i stort sett oförändrad på 
totalnivå. Små företag upplever dock en ökning jämfört med våren 2021. 

Framåtblickande räknar stora företag med minskad skuldsättningsgrad medan de små tror på 
ökad skuldsättningsgrad. En anledning till att stora företag ser minskad skuldsättningsgrad 
samtidigt som de har ett ökat finansieringsbehov kan bero på att de har god likviditetssitua-
tion och samtidigt står inför nya långsiktiga investeringar. 





Trots pandemins 
negativa effekter för 
världshandeln syns inga 
sura miner i förväntad 
orderingång. 
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Rekordhög orderingång senaste halvåret
 
Exportorderingången har det senaste halvåret varit väldigt stark. Hela 66 procent av företa-
gen bekräftar att orderingången ökat, vilket är den högsta siffran i Exportkreditbarometerns 
historia (mätningarna startade 2013). Störst är ökningen för stora företag som omsätter över 
250 miljoner kronor per år. Totalt ökar index från 69 till 78.

Även framåtblickande ser situationen ljus ut. Totalt 56 procent av exportföretagen räknar 
med en ökad orderingång under de kommande tolv månaderna, vilket är en marginell 
nedgång jämfört med i våras, 58 procent. Det är fler små företag än stora, som räknar med 
ökad orderingång det kommande året. 

Trots pandemins negativa effekter för världshandeln syns inga sura miner i förväntad 
orderingång. Komponentbrist och störningar i logistikkedjor kan ha en bromsande effekt, 
framför allt för svenska exportörer som är beroende av underleverantörer med tillverkning 
utomlands. Andelen företag som tror på minskad export under det kommande året är endast 
fem procent, vilket är i nivå med vårens mätning. 
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Index över exportorderingång och sysselsättning, 

framåtblickande

Rekordmånga företag räknar med att anställa i Sverige
 
Index för sysselsättningen under de kommande 12 månaderna fortsätter att öka både i 
Sverige och utomlands. Det vittnar om att exportnäringen ser en fortsatt stark konjunktur 
framför sig och därför behöver rekrytera.

Sysselsättningsplaner för Sverige 
Under de kommande 12 månaderna räknar över hälften av företagen med att öka antalet 
anställda i Sverige och det är de stora företagen som står för hela uppgången. Totalt stiger 
index från 72 till 76 vilket är en rekordhög notering för Exportkreditbarometern. 

Av de små företagen anger sex av tio att de planerar att öka antalet anställda medan motsva-
rande siffra för stora företag är fem av tio. Totalt anger endast tre procent att de räknar med 
att minska personalstyrkan. Att sysselsättningen förväntas öka beror dels på hög orderingång 
och en starkare konjunktur, dels att vaccinationsprogrammen just nu rullas ut över världen 
vilket gör att fler företag vågar investera i både verksamhet och arbetskraft. 
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”Rätt kompetens och god tillgång till 
finansiering kommer vara avgörande för 
att kunna investera i grön omställning, 
vilket långsiktigt stärker den svenska 

exportindustrin.”
Magnus Montan, vd för SEK

Sverige är en kunskapsnation, att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare är 
avgörande för nya investeringar och företagsexpansion. Riskerna med bristande arbetskraft 
är dock att företagen får sänka sina krav och kanske nöja sig med näst bästa kandidaten eller i 
högre utsträckning utbilda internt. På sikt finns även en sannolikhet att löner pressas upp. 

Sysselsättningsplaner utomlands 
Även antalet anställda utomlands väntas öka, för både stora och små företag, men inte i lika 
hög omfattning som i Sverige. Nästan fyra av tio företag räknar med att anställa fler personer 
utomlands under det kommande året. Totalt ökar index från 64 till 67.  

Att fler företag planerar att anställa i Sverige än utomlands kan delvis förklaras av pandemin. 
Sverige har inte stängt ner samhället i lika hög grad som många andra länder, utan kunnat 
hålla igång produktion och konsumtion i relativt hög utsträckning.

Klyftan mellan index för rekrytering i Sverige respektive utomlands ökar vid stora konjunk-
tursvängningar. I början av pandemin dök Sverigeindex kraftigare än utomlands och när 
konjunkturen vände uppåt steg den brantare. Sverige har en förhållandevis rigid arbetsmark-
nad jämfört med andra länder, vilket å ena sidan ger anställningstrygghet, men å andra sidan 
gör det svårare att säga upp anställda. Under pandemin erbjöds statliga stöd såsom korttids-
permittering vilket gjorde att företag kunde behålla personal. Därmed ökade flexibiliteten 
och möjligheterna att växla upp när smittspridningen minskade. 
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Vartannat företag räknar med höjd ränta 
 
Synen på räntan i nuläget skiljer sig inte nämnvärt från i våras, två tredjedelar upplever 
dagens ränteläge som fördelaktigt. Däremot tror så många som vartannat av exportföretagen 
att räntan kommer att öka under de kommande tolv månaderna vilket är en kraftig ökning 
jämfört med i våras. Det är framför allt de stora företagen som förutspår högre räntor. 

Exportindustrin befinner sig i en högkonjunktur med tydlig förväntan om ökad orderingång 
och tillväxt. Samtidigt kvarstår utmaningar som fraktproblem och brist på insatsvaror vilket 
lett till höjda priser. Inflationen var drygt tre procent under oktober månad vilket innebär 
dubbelt så hög inflationstakt jämfört med i våras. Inte sedan september 2008, när den globa-
la finanskrisen bröt ut, har prisutvecklingen varit så hög. Det kan öka pressen på Riksbanken 
att strama åt penningpolitiken och höja räntorna. Styrräntornas utveckling är i hög grad en 
avspegling av konjunkturen. I takt med stärkt konjunkturläge brukar räntorna stiga och det är 
också den förväntansbild exportindustrin ger.
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Framtidstron hos exportföretagen ligger kvar på 
rekordhög nivå
De svenska exportföretagens syn på framtiden är fortsatt mycket stark. Barometerns index 
över exportföretagens framtidstro ligger kvar på 46, samma rekordhöga nivå som i våras 
vilket tyder på att företagen tror på en stark konjunktur även under det kommande året. 

En förklaring till den höga optimismen är att allt fler fått vaccin, samhällen öppnar upp och 
efterfrågan stiger. Företagen kan öka sin produktion, expandera och anställa fler. Export-
företagens höga framtidstro har stor betydelse för jobben och den ekonomiska tillväxten 
eftersom exporten står för nästan halva Sveriges BNP. 

Index över exportföretagens framtidstro väger samman företagens förväntningar för det 
närmaste året gällande finansiell situation, likviditet, orderingång och anställningar i Sverige.

Exportföretagens framtidstro
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Finansiell situation 
51 procent tror att deras finansiella situation 

kommer att stärkas under det närmaste året, vilket 
är lika hög andel som i våras. 

Likviditetssituation 
Under det kommande året räknar 42 procent 
av företagen med att deras likviditetssituation 

kommer att stärkas, vilket är lika hög andel som i 
våras. 

Orderingång 
56 procent av exportföretagen räknar med ökad 
orderingång under det närmaste året. Det är en 

liten minskning jämfört med i våras då andelen var 
58 procent. 

Sysselsättning 
55 procent räknar med att öka antalet anställningar 

i Sverige under det kommande året. Det är en 
ökning jämfört med i våras då motsvarande andel 

var 48 procent. 



Sammanställning av resultat

Nuläge
Framåt-

blickande
Total Nuläge

Framåt-
blickande

Total

EKI (Exportkreditindex) 54 (53) 55 (57) 55 (55) 53 (60) 54 (58) 54 (59)

Företagens finansiella situation 68 (67) 76 (72) 72 (69) 68 (75) 71 (75) 70 (75)

Finansieringsbehov 53 (54) 57 (59) 55 (56) 50 (50) 59 (54) 55 (52)

Behov av finansiering vid exportaffärer 56 (53) 58 (58) 57 (55) 56 (55) 56 (59) 56 (57)

Tillgång till finansiering 54 (52) 51 (55) 52 (53) 52 (60) 53 (57) 52 (58)

Prisbild för finansiering 41 (40) 37 (41) 39 (40) 42 (62) 32 (46) 37 (54)

Exportorderingång 72 (60) 79 (80) 75 (70) 82 (73) 73 (76) 77 (74)

Likviditetssituation 66 (68) 69 (71) 67 (69) 73 (74) 67 (68) 70 (71)

Skuldsättning 53 (57) 56 (59) 54 (58) 66 (66) 58 (54) 62 (60)

Tillgång till finansiering via kapital/kreditmarknaden 53 (53) 52 (53) 53 (53) 54 (64) 54 (58) 54 (61)

Tillgång till finansiering via bankmarknaden 54 (51) 51 (56) 52 (54) 50 (55) 52 (57) 51 (56)

Sysselsättningsplaner i Sverige 81 (81) 73 (68)

Sysselsättningsplaner utomlands 67 (66) 67 (63)

EKI (Exportkreditindex)

Företagens finansiella situation

Finansieringsbehov

Behov av finansiering vid exportaffärer

Tillgång till finansiering

Prisbild för finansiering

Exportorderingång

Likviditetssituation

Skuldsättning

Tillgång till finansiering via kapital/kreditmarknaden

Tillgång till finansiering via bankmarknaden

Sysselsättningsplaner i Sverige
Sysselsättningsplaner utomlands 67 (64)

76 (72)

54 (58)

Små företag Stora företag

Nuläge Framåtblickande Total

54 (58) 54 (58)

Total

68 (72)

51 (51)

56 (54)

52 (57)

42 (54)

78 (69)

71 (72)

62 (63) 

53 (61)

51 (54)

73 (74)

59 (56)

56 (58)

52 (57)

33 (44)

75 (77)

67 (69)

57 (56)

53 (57)

51 (56)

70 (73)

55 (54)

56 (56)

52 (57)

38 (49)

77 (73)

69 (70)

59 (59)

53 (59)

51 (55)
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Om Exportkreditbarometern 
Målgruppen är svenska exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor samt 
en exportandel på minst 50 procent. Resultatet redovisas för stora respektive små företag 
och gränsen går vid en omsättning på 250 miljoner kronor. Urvalet har gjorts slumpmässigt 
av SCB utifrån momsregistret. På så sätt fångar barometern upp företag som är av vikt för 
svensk export. I undersökningen har totalt 200 företag svarat, 100 i gruppen stora företag 
och 100 i gruppen små företag. Intervjuerna genomfördes av Origo Group under perioden 
1–29 oktober 2021 och undersökningen är statistiskt säkerställd.

Om Svensk Exportkredit 
Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag som finansierar exportföretag, deras 
underleverantörer och internationella köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering 
från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige. SEK kan 
även bidra till industrins omställning för att minska sin klimatpåverkan i Sverige. Med utlåning 
i 60 länder har bolaget en gedigen kunskap om internationella affärer och är en naturlig 
samarbetspartner vid exportfinansiering.

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 
Fleminggatan 20 • Box 194 • 101 23 Stockholm

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

Vi finansierar 
hållbar export


