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    Antalet småföretag med export till tillväxtmarknader ökade även under 2015.  

    Asien står för nära hälften av små och medelstora företags exportvärde till 
    tillväxtmarknader. 

    Företagen är fortfarande optimistiska om sin export till tillväxtmarknader de kommande 
    tolv månaderna, men något mer avvaktande än föregående år.

    27 procent av de små och medelstora företagen säger att försäljningen till tillväxt-
    marknader kommer att öka de kommande 12 månaderna. 

    EKN:s tillväxtbarometer ger positivt utslag, vilket tyder på fortsatt tillväxt för små och 
    medelstora företags export till tillväxtmarknader de kommande tolv månaderna.

OM RAPPORTEN 
För sjunde året publicerar EKN en rapport om små och medelstora företags export till tillväxt-
marknader. Företrädare (vd eller motsvarande) för 300 exportföretag med 10-249 anställda och 
med en exportomsättning över en miljon kronor per år har besvarat frågor om sin export. 127 
av dem har uppgett att de har export till tillväxtmarknader. Som småföretag räknas företag 
med 10-49 anställda. Medelstora företag har 50-249 anställda. Med tillväxtmarknad menas 
alla länder utom EU-länderna, Norge, Schweiz, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya 
Zeeland. Undersökningen genomfördes i mars och april 2016 av Bisnode och Great Market 
Interaction.  

Positiv trend för småföretagens 
export till tillväxtmarknader 
För tredje året i rad är det rekordmånga småföretag som exporterar till tillväxtmarknader. Även export-
volymen till tillväxtmarknader ökade för små och medelstora företag och låg på 40 miljarder kronor 2015. 
De mycket positiva signalerna i förra årets undersökning har tonats ned något och generellt råder en  
försiktigare optimism i år. På samtliga frågor om hur företagen ser på export till tillväxtmarknader de  
kommande tolv månaderna är svaren något mindre positiva. Den mer avvaktande inställningen kan  
bero på att flera tillväxtmarknader har det tuffare med vikande råvarupriser och geopolitisk oro.
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Fler småföretag växer på 
tillväxtmarknader
Det är glädjande att konstatera att antalet småföretag som säljer till tillväxtmarknader fortsätter att öka. 
2015 har vi en ny toppnotering. Även värdet på exporten till tillväxtmarknaderna från svenska små och 
medelstora företag går upp – totalt 1,2 miljarder kronor under 2015. 

Allt fler små och medelstora företag upptäcker möjligheterna på tillväxtmarknader. Samtidigt 
uppgår exporten till tillväxtmarknader bara till 13 procent av små och medelstora företags 
totala export. EKN finns till för att sänka trösklarna för företagen och stärka deras risk-
kapacitet så att fler exportaffärer blir av och att fler företag tar steget ut i världen. Det är 
positivt att se att många små och medelstora företag tror på ökad efterfrågan från tillväxt-
marknader det kommande året. Vart femte företag siktar på att öka sina marknadssatsningar 
mot tillväxtmarknader. 

Samtidigt råder en lägre optimism än tidigare år kring försäljningsökning och inte lika 
många företag planerar att öka sin export till tillväxtmarknader som tidigare år. Exakt vad 
det beror på är svårt att säga. Mindre snurr på hjulen i länder som påverkas av lägre råvaru-
priser kan vara en förklaring. Trots det är den långsiktiga trenden att allt fler små och medel-
stora företag söker sig ut på tillväxtmarknader och av årets undersökning att döma så ser 
den positiva trenden ut att hålla i sig.  

Asien är helt klart den hetaste tillväxtmarknaden för de små och medelstora företagen. 
De asiatiska marknaderna står för nära hälften av de små och medelstora företagens export 
till tillväxtmarknader. Det är också dit som exporten vuxit kraftigast de senaste fem åren - 
volymen har ökat 65 procent sedan 2005. Under 2015 ökade exporten tolv procent och Kina 
är den tillväxtmarknad som flest företag lockas av. Det är positivt att små och medelstora 
företag satsar på Asien med tanke på potentialen på dessa marknader. Ryssland är mindre 
intressant i jämförelse med föregående år och exporten dit minskade också kraftigt under 
2015. Exporten till Afrika, som uppvisat starka tillväxtsiffror de senaste åren - om än från 
låga nivåer - minskade  under 2015. På tio år har de små och medelstora företagens export 
dit ändå ökat med 41 procent och på sikt tror jag på en spännande utveckling på de afrikanska 
marknaderna som svenska exportörer bör hålla ögonen på. 

För företag som vill växa snabbt kan affärer på tillväxtmarknader betyda oerhört mycket. 
Därför fortsätter vi på EKN att jobba hårt för att ännu fler små och medelstora företag ska 
kunna och vilja göra satsningar på marknader där tillväxten förväntas bli hög. Vi har de 
senaste åren satsat stort på att öka vår regionala närvaro runt om i Sverige för att bättre 
nå ut till företagen om hur EKN:s garantier kan sänka trösklarna för exporten. I dag har 
vi kontakt med fler små och medelstora företag än någonsin tidigare och det är med 
stolthet som vi tar del av den fantastiska drivkraft och vilja att växa i världen som 
många av de här företagen har.  
 

Carl-Johan Karlsson
Affärsområdeschef små och medelstora företag, EKN
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”Asien är helt klart den hetaste tillväxt-
marknaden för små och medelstora företag.”
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Framåtblick
För att få en uppfattning om hur de små och medelstora företagen bedömer exporten till tillväxtmarknader 
ställer EKN varje år fem frågor om de kommande tolv månaderna. I år tyder svaren på en något svalare 
optimism. Företagen ser i stor utsträckning ljust på sin export till tillväxtmarknader men inte lika ljust  
som de gjorde föregående år. Nedan redovisas svaren från de tre senaste årens undersökningar.

MÅNGA TROR PÅ ÖKAD EFTERFRÅGAN
Drygt vart fjärde företag tror att efterfrågan kommer att öka på tillväxtmarknader inom sin  
sektor det kommande året. Samtidigt är det tydligt att optimismen är lägre än föregående  
år då mer än vart tredje företag väntade sig större efterfrågan på tillväxtmarknader. 

Hur kommer efterfrågan inom er sektor utvecklas på  
tillväxtmarknader de kommande tolv månaderna?

  2014 2015  2016 

Öka  34% 34%  27%

Varken öka eller minska   64% 62%  69%

Minska   2% 4%  4%

KONKURRENSEN OFÖRÄNDRAD
21 procent av företagen uppfattar att konkurrensen på tillväxtmarknader kommer att öka 
det kommande året. Det innebär en marginell ökning i jämförelse med föregående år. 

Hur kommer konkurrensen inom er sektor utvecklas på  
tillväxtmarknader de kommande tolv månaderna?

  2014 2015  2016 

Öka  31% 19%  21%

Varken öka eller minska   67% 80%  78%

Minska   2% 1%  1%
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”Vår hemmamarknad är begränsad så vi vänder oss 
till alla marknader där vi kan sälja. Vi vill växa.”
René Timmermans, marknadschef
StrongPoint Cash Security AB 
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LÄGRE OPTIMISM
De små och medelstora företagens försäljning till tillväxtmarknader ser inte ut att öka i samma 
takt som tidigare. Vart fjärde företag tror att försäljningen kommer att öka, men en högre 
andel än tidigare – 70 procent – tror att försäljningen varken kommer öka eller minska. 

Hur kommer er totala försäljning till tillväxtmarknader 
utvecklas de kommande tolv månaderna?

  2014 2015  2016 

Öka  41% 37%  27%

Varken öka eller minska   56% 60%  70%

Minska   3% 3%  3%

NYA MARKNADSSATSNINGAR 
Vart femte företag bedömer att de kommer att öka sina marknadssatsningar mot tillväxt-
marknader. Det går i linje med den övergripande trenden i årets undersökning: företagen är 
fortfarande optimistiska men i lägre utsträckning än föregående år. Överlag är de medelstora 
företagen mer optimistiska än de små. 25 procent planerar att öka sina marknadssatsningar. 
Motsvarande siffra för småföretagen är 17 procent. 

Hur kommer era marknadssatsningar mot tillväxtmarkna-
der att utvecklas de kommande tolv månaderna?

  2014 2015  2016 

Öka  23% 27%  19%

Varken öka eller minska   76% 72%  80%

Minska   1% 1%  1%

FÄRRE NYA MARKNADER 
Färre företag kommer att exportera till fler tillväxtmarknader de kommande tolv månaderna. 
Det innebär att de små och medelstora företagen i mindre utsträckning än tidigare planerar 
att exportera till nya tillväxtmarknader. Två procent tror att antalet tillväxtmarknader  
kommer att minska. 

Hur kommer antalet tillväxtländer som ni exporterar till  
att utvecklas de kommande tolv månaderna?  

  2014 2015  2016 

Öka  22% 25%  16%

Varken öka eller minska   78% 74%  82%

Minska   0% 1%  2%

”Det är enklare att komma in på de marknaderna 
än på mogna marknader, som liten aktör.”
Ulf Bäckström
VD, G-Man Tools AB
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Tillbakablick
Både exportvolymen och antalet företag som exporterar till tillväxtmarknader fortsätter att öka, enligt 
statistik som EKN beställt från SCB.

         

        Källa: SCB

EXPORTEN TILL TILLVÄXTMARKNADER VÄXER 
Värdet på små och medelstora företags export till tillväxtmarknader ökade med 1,2 miljarder 
kronor 2015. I dag exporterar svenska små och medelstora företag till tillväxtmarknader för 
40 miljarder kronor. Trenden har pekat uppåt sedan 2013, men ännu har exportvärdet inte 
nått rekordnivån på 45 miljarder kronor år 2011.  

Små och medelstora företags exportvärde till tillväxt- 
marknader 2014 och 2015 
 
       2014               2015        Förändring (tkr)      Förändring % 

Exportvärde (tkr)               39 246 959       40 413 275               1 166 317                     3%

       Källa: SCB

 
Exporten till tillväxtmarknader uppgår till cirka 13 procent av de små och medelstora före-
tagens totala export som uppgick till 300 miljarder kronor 2015, jämfört med 283 miljarder 
kronor 2014, enligt SCB.
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Små och medelstora företags exportvolymutveckling till  
tillväxtmarknader (miljarder kronor)
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FLER EXPORTERAR TILL TILLVÄXTLÄNDER 
De senaste tre åren har det totala antalet små och medelstora företag ökat med 13 procent. 
Det senaste året var tillväxten däremot endast en procent. Det är i år småföretagen, med 
10-49 anställda, som står för ökningen under 2015. 

Totalt antal små och medelstora företag med export till  
tillväxtmarknader 2010-2015

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Småföretag  3 355 3 352 3 376 3 569 3 852 3 910

Medelstora företag 1 467 1 495 1 518 1 532 1 645 1 625

Totalt 4 822 4 847 4 894 5 101 5 497 5 535

Källa: SCB

MIKROFÖRETAGEN STÅR FÖR DEN STÖRSTA ÖKNINGEN
I likhet med tidigare år är det de allra minsta företagen - mikroföretagen med färre än tio  
anställda - som står för den största ökningen i antal företag med export till tillväxtmarknader. 
Under 2015 var ökningen mindre än tidigare år, två procent, vilket kan jämföras med 2014  
då antalet ökade med 18 procent. 

Totalt antal mikroföretag med export till tillväxtmarknader 
2010-2015

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mikroföretag 5 939 5 692 6 049 6 752 7 989 8 140

Källa: SCB
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Tillväxtmarknadsbarometer 2016
EKN:s tillväxtmarknadsbarometer 2016 ligger på 11,6. Det är ett tydligt positivt värde, även om det är lägre 
än föregående år då barometern låg på 18,7. Barometern är en sammanvägning av exportstatistik och 
företagens uppfattning om exporten till tillväxtmarknader de kommande tolv månaderna. Av barometern  
att döma väntas en fortsatt ökning av små och medelstora företags export till tillväxtmarknader.

Tillväxtmarknadsbarometern tidigare år
2015     18,7

2014     14,5

OM EKN:S TILLVÄXTMARKNADSBAROMETER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
EKN:s tillväxtbarometer för små och medelstora företag är en indikator för exporten till 
tillväxtmarknader. Barometern baseras till hälften på exportstatistik från SCB (exportvolym 
till tillväxtmarknader och antal företag med export till tillväxtmarknader). Den andra hälften 
baseras på de fem frågorna ovan om företagens syn på export till tillväxtmarknader de kom-
mande tolv månaderna. Frågorna är viktade så att ”efterfrågan” och ”försäljning” har störst 
påverkan på barometern. 

”Av barometern att döma väntas en forsatt 
tillväxt av små och medelstora företags 
export till tillväxtmarknader.”
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Län
Antalet små och medelstora företag som exporterar till tillväxtmarknader ökar i åtta län och minskar i tio 
län under 2015.

KRAFTIGT UPPÅT I UPPSALA LÄN
SCB:s statistik visar att antalet företag som exporterar till tillväxtmarknader ökade mest i 
Uppsala län under 2015. Antalet växte 15 procent. I Jämtlands län minskade antalet export-
företag med tolv procent. Flera svenska län uppvisar liknande trender som Jämtland och 
hela tio län hade ett lägre antal företag som exporterar till tillväxtmarknader under 2015  
än 2014. Trots att så många län minskade, ökade det totala antalet med en procent. 

60 procent av de små och medelstora företag som exporterar till tillväxtmarknader finns 
i storstadsregionerna: Stockholms län (24 procent), Västra Götalands län (21 procent) och 
Skåne län (15 procent). 

Antal små och medelstora företag som exporterar till  
tillväxtmarknader per län

Län  2014 2015  Förändring

Uppsala län  97 112  +15 %

Västerbottens län  83 87  +5 %

Skåne län  774 805  +4 %

Värmlands län  142 148  +4 %

Östergötlands län  204 211  +3 %

Jönköpings län  410 420  +2 %

Västra Götalands län  1151 1 166  +1 %

Örebro län  139 140  +1 %

Stockholms län  1345 1 348  0 %

Södermanlands län  99 99  0 %

Västmanlands län  103 103  0 %

Hallands län  199 193  -3 %

Västernorrlands län  70 67  -4 %

Dalarnas län  115 110  -5 %

Gävleborgs län  111 106  -5 %

Kronobergs län  164 154  -7 %

Kalmar län  119 110  -8 %

Blekinge län  50 46  -8 %

Norrbottens län  63 57  -10 %

Gotlands län  9 8  -11 %

Jämtlands län  49 43  -12 %

Totalt  5497 5 535  +1%
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Marknader 
Under 2015 ökade de små och medelstora företagens totala exportvolym till tillväxtmarknader med 1,2 mil-
jarder kronor. Starkast var utvecklingen till Syd/Centralamerika. Exportvolymen dit ökade med 13 procent. 
Övriga Asien (som av SCB definieras som samtliga länder i Asien exklusive Mellanöstern) fortsätter att växa, 
exportvolymen dit ökade tolv procent 2015. Ökningen återspeglar de senaste årens starka utveckling i 
regionen och de små och medelstora företagens export till Asien har ökat med 65 procent sedan 2005. 
Det är framför allt Kina och Sydkorea som de exporterar till. 

ASIEN FORTSÄTTER VÄXA  
Sett över en femårsperiod är det exporten till Asien som ökat mest; 65 procent sedan 2005. 
Det asiatiska marknaderna står för nära hälften av de små och medelstora företagens export 
till tillväxtmarknader. Exporten till Mellanöstern fortsätter att öka, medan exporten till Afrika 
och europeiska tillväxtmarknader minskade. Ryssland tappar rejält. Exporten dit minskade 
med 23 procent, vilket motsvarar 887 miljoner kronor. 

Exportvolymtillväxtens utveckling för små och medelstora 
företag till tillväxtmarknader 2005-2015

 

         *) Övriga Asien = Asien exklusive Mellanöstern

         Källa: SCB 

Små och medelstora företags exportvärde (tusen kronor) per 
tillväxtmarknad 2014 och 2015

   2014      2015      Förändring %

Afrika                              4 694 785                 4 312 894    -8%

Syd/Centralamerika         3 285 383              3 704 642   13%

Mellanöstern                    4 009 782               4 346 787   8%

Övriga Asien                  17 392 796        19 519 599   12%

Europa                            7 715 581          6 729 511   -13%
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KINA HETASTE TILLVÄXTMARKNADEN
De traditionellt starka exportmarknaderna Norge, Tyskland och USA är alltjämt de mest 
intressanta för de små och medelstora företagen att exportera till. På topplistan finns tre  
tillväxtmarknader – Kina, Ryssland och Indien. Intresset för alla tre har sjunkit sedan  
föregående år, vilket tyder på att det finns en generell trend mer återhållsamma förhopp-
ningar på tillväxtmarknader bland små och medelstora företag. 

Är det något specifikt land som är särskilt intressant för  
er att utveckla er export till? *

   2015  2016

Norge   23%  22%

Tyskland   19%  20%

USA   8%  16%

Finland   9%  12%

Danmark   11%  10%

Kina   14%  8%

Frankrike   4%  7%

Polen   4%  5%

Storbritannien   6%  5%

Ryssland   8%  4%

Indien   6%  4%

* De svarande har fått ange länder som de anser är särskilt intressanta för sin export. 
   Här redovisas samtliga länder som minst fyra procent av företagen uppgett. 

BYRÅKRATI OCH REGLER HINDRAR EXPORT 
Byråkrati och särskilda regler är de orsaker som flest företag anger som hinder för export till 
tillväxtmarknader. 

Vilket anser du är det främsta hindret för export till  
tillväxtmarknader?

     

Byråkrati och särskilda regler för utvecklingsmarknader    22%

Organisatorisk kapacitet (personal, logistik, tillverkning, ledtider, lagerhållning osv) 21%

Låg efterfrågan: ej anpassade produkter/tjänster    17%

Geografiskt avlägsna marknader     18%

Höga etableringskostnader     10%

* Frågan har ställts som en öppen fråga och grupperats i efterhand.  
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”Våra produkter behövs där. Vi ser att tillväxt-
marknaden har en lämplig industri för oss 
att växa med i.”
Joakim Östling 
VD, Kadant Nordic AB
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EKN – DIN SÄKERHET I EXPORTAFFÄRER

EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export
och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom
att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsam-
mans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering.
Våra tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrens-
kraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer.

Exportkreditnämnden

Kungsgatan 36, Box 3064, 103 61 Stockholm | Tel 08-788 00 00 | www.ekn.se


