
 
 

 

 

 

 

Pressinbjudan:  

Exportchefsindex för fjärde kvartalet 2017 

På torsdag presenterar Business Sweden årets sista Exportchefsindex. Den globala 

konjunkturen utvecklas väl och fortsätter att drivas av ökad industriproduktion och en stark 

investeringskonjunktur. Det gynnar svensk export och svenska företag som i stor utsträckning 

producerar investerings- och insatsvaror.   

 

Business Sweden mäter kvartalsvis den aktuella exporttemperaturen genom att intervjua 

exportcheferna i alla större företag samt ett urval små och medelstora företag. Intervjuerna har gjorts 

under perioden 23 oktober - 10 november, så resultatet kommer att vara nytt och fräscht.     

 

- Det tredje kvartalet föll exportchefsindex med 3,9 enheter till 58,9. Trots nedgången låg EMI fortsatt 

på en hög nivå långt över 50-strecket, vilket indikerar att företagen har en positiv syn på 

exportutvecklingen. Nedgången i EMI förklarades helt och hållet av ett relativt kraftigt fall i EMI 

prognos. Index för förväntad exportefterfrågan på tre månaders sikt ökade för Sydamerika och Asien, 

men backade för övriga regioner. Index låg emellertid kvar en bra bit över 50 för samtliga regioner. 

Det ska bli intressant att se hur företagen anser att det har gått och vad man idag tror om utsikterna 

för kommande tre månader, säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.  

 

Tid: Torsdagen den 16 november kl. 10.00  

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm  

Anmälan: press@business-sweden.se    

 

 

För ytterligare information kontakta:  

Elisabeth Somp, presschef Business Sweden  

+46 72 540 93 38, elisabeth.somp@business-sweden.se  

 

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att växa sina internationella intäkter och 

utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och 

praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business 

Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. 

Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och 

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.  
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