
CORONAKRISEN & SMÅFÖRETAGEN 



MEDLEMSENKÄT MARS - CORONAKRISEN - 2020

HUR DRABBAR CORONA NU OCH HUR 
KOMMER DET ATT DRABBA 
SMÅFÖRETAGARE? 
Coronaviruset oroarn inte småföretagare personligen.  

80 procent av de tillfrågade är inte oroliga eller endast lite oroliga. Knappt 5 procent är Mycket roliga för sin egen hälsa och att 
bli smittade. 
Redan kännbart för många 
Minskad försäljning som leder till likviditetsbrist är det som redan känts av mest. att medarbetare stannar hemma har däremot 
inte märkts av speciellt mycket ännu. 

Däremot spår många en osäker framtid 
Nästan hälften av företagen anger att de snabbt kommer få brist på likviditet till följd av att omsättningen väntas sjunka de 
närmaste tiden.  35 procent tror också att de kommer att få problem med att medarbetare måste stanna hemma.  
Över efter sommaren? 

Småföretagarna hoppas eller tror att den värsta krisen kommer att vara över efter sommaren. några tror att det hela är över på 4 
veckor och andra att det tar flera år. I genomsnitt tror de som svarat att det värsta är över efter 19 veckor, dvs i början av augusti. 
Stor ekonomisk påverkan för varje enskilt företag 
Mer än sex av tio tror att krisen kommer att ha stor inverkan på deras ekonomi. Två av tio företagare räknar med väldigt stor 
ekonomisk påverkan eller till och med konkurs. 



Hur orolig är du själv för Coronaviruset och att bli smittad?

INTE ALLS OROLIG

LITE OROLIG

GANSKA OROLIG

MYCKET OROLIG

13 % 25 % 38 % 50 %

ORON FÖR 
SMITTAN ÄR 

RELATIVT LÅG



Hur påverkas ditt företag NU av oron för Corona viruset?

MEDARBETARE STANNAR HEMMA

LEVERANTÖRER KAN INTE LEVERERA VAROR

KUNDER ÄR ÅTERHÅLLSAMMA MED INKÖP

AFFÄRSMÖTEN STÄLLS IN

AVBESTÄLLDA VAROR/TJÄNSTER

LIKVIDITETEN FÖRSVÅRAS

ANNAN PÅVERKAN

13 % 25 % 38 % 50 %

KUNDER MINSKAR 
SINA INKÖP REDAN



CORONAVIRUS 

ANDRA SÄTT CORONA PÅVERKAR FÖRETAGANDET NU

”70% färre gäster i butik och restaurang ”

”Än så länge inte alls, men i värsta fall så försvinner alla 
mina möjligheter till inkomst helt ”

”Vi kan inte arbeta på distans utan "tvingas" möta våra 
kunder fysiskt vilket inte tilltalar varken våra kunder eller 
oss själva. Vi är dessutom inte berättigade till banklån då 
vårt företag inte är kreditvärdiga i den utsträckning som 
nu krävs så det enda jag kan se just nu är konkurs..”

”Avsevärt mindre beställningar på arbeten”

”Katastrof om våra säsongsanställda jordgubbsplockare 
ej kommer in i sverige 55 personer” 

”Försäljningen har i stort sett upphört. Orolig inför 
kvartalsräkningarna”

”Alla export jobb Danmark så helt stopp” 

”Kunderna handlar mer än vanligt/hamstrar”

”Lite färre kunder i butik”

”Har beställt ny digital utrustning för att kunna arbeta 
hemifrån”

”Jag är ensamföretagare. Påverkas enbart om jag blir 
sjuk”

”vågar inte ha inbokade kurser just nu pga smittorisken”

”Väldig få nybokningar av behandling (massage) ”

”Osäkerhet inför kommande månader.”

”Turister funderar på att avboka boende och 
skoteruthyrningen är hårt drabbad för alla utländska 
gäster som hyrt skoter måste avboka för att gränserna 
stängts.”

”Nästan alla jobb är indragna lr flyttade till hösten” 



Hur TROR du att ditt företag KOMMER att påverkas av Corona viruset?

MEDARBETARE KOMMER ATT STANNA HEMMA

LEVERANTÖRER KOMMER INTE KUNNA LEVERERA VAROR

KUNDER KOMMER ATT VARA ÅTERHÅLLSAMMA MED INKÖP

AFFÄRSMÖTEN KOMMER STÄLLAS IN

AVBOKNING AV BESTÄLLDA VAROR/TJÄNSTER

LIKVIDITETEN KOMMER ATT BLI ANSTRÄNGD

ANNAN PÅVERKAN

13 % 25 % 38 % 50 %

LIKVIDITETEN KOMMER ATT BLI ANSTRÄNGD



CORONAVIRUS 

ANDRA SÄTT CORONA KOMMER  
ATT PÅVERKA MITT FÖRETAG…
”Orolig för mina medarbetare trots hygienrutiner”

”mer möten online vilket gör mitt arbete effektivare då jag 
slipper transporterna”

”Kunder kommer möjligen att avstå att boka, räknar dock 
inte med avbokningar ”

”ett fåtal kunder kommer att avboka”

”Möjligen kan jobben i Norge och Danmark komma att 
ställas in” 

”Problem att betala ut lön till mig själv…" 

” Konkurs”

”Mindre resor mer konferenssamtal”

”Vi kan komma att bli tvungna att stänga med stora 
kostnader men inga inkomster som följd”

”Risk för kundförluster”

”Sämre resultat det här året”

”Jag själv blir smittad och blir tvungen att stanna hemma”

”Svårt att betala räkningar, lån mm”

”Om infrastuktuprojektet stannar av kan det bli inställt 
arbete.”

”Det blir nog inget stor problem”

”Under förutsättning att jag inte blir svårt sjuk själv, 
kommer mitt bolag klara sig bra”

”Då vi är ett litet företag, så kommer vi få STORA 
problem vid sjukdom inom företaget. Och kommer inte 
kunna leverera i samma utsträckning, vilket kan leda till 
kundförlust.”

”Besöksnäringen kommer att bli begränsad”



Hur lång tid tror du att Corona kommer att försvåra ditt företagande?

.
33

Veckor
19

KOMMER ATT 
FÖRSVÅRA 

FÖRETAGANDET  
TILL EFTER 

SOMMAREN



Hur allvarligt kommer Corona viruset att påverka ekonomin i ditt företag?

INGEN PÅVERKAN ALLS

GANSKA LITEN PÅVERKAN

GANSKA STOR PÅ VERKAN

STOR PÅVERKAN

VÄLDIGT STOR PÅVERKAN

ENORM PÅVERKAN (RISK FÖR KONKURS)

ANNAN PÅVERKAN

10 % 20 % 30 %

63% 
PÅVERKAS 

MYCKET 
EKONOMISKT



39% 
OMSÄTTNINGSFALL  
DE NÄRMASTE MÅNADERNA

Ange storleken på den ekonomiska påverkan?



CORONAVIRUS 

VAD BORDE REGERINGEN GÖRA?

”Tydligt gå ut med hur man går tillväga med lån för 0-ränta, hur 
man kan få återbetalning av senaste skatten. Tydlighet och 
informativt tillvägagångssätt saknas.”

”Efterskänka en del av skatt och moms så man får en bättre 
möjlighet att återbygga buffert”

”Slopa sjukersättnings skyldigheten”

”Dom gör rätt mycket redan tacksam för det klok regering”

”Ta hela sjuklönekostnaden” 

”Ta över hela sjuklönekostnaden under år 2020" 

”Ta bort turordningsregler för att behålla extra värdefull personal”

”Ta bort sjuklönekravet första 14 dagarna permanent. Vi har en 
sjukförsäkring som vi betalar till redan”

”Inför lån typ CSN som man för ansöka om som täcker 3 
månaders lön och hyra. Återbetalas på 10år”

”Ändra karenstid för egenföretagare från 7 till 1 dag”

”Sänk momsen för utsatta branscher”

”Halvera arbetsgivaravgiften”

”Räntefria lån”

”Att fösa arbetsgivaravgifterna framför sig kommer ju att ta en 
evighet att återbetala då man måste få upp lönsamheten också 
vilket inte sker genom en knapptryckning. En plan för hur detta 
skall kunna betalas på ett förnuftigt sätt.”

”Tillfälligt slopa arbetsgivaravgiften”

”Ha överseende med alla deadlines som deklarationer, moms, 
arbetsgivardeklarationer mm”

”Möjliggöra ersättning från A-kassan, utan att behöva döda 
företaget först! Om man tillfälligt kan använda A-kassan, så skulle 
företaget överleva Corona...!”

”Röja i hinderbanan för arbetsgivare, tillståndshantering, 
temporära undantag från regler, få skatteverket och andra 
myndighetsutövare att agera i linje med regeringens intentioner.”

”Sänka momsen på tjänster till 6%”



Företagarförbundet är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 
arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla 
småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt 
betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver 
levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes av Företagarförbundet under mars månad via mailenkät till 
Företagarförbundet medlemspanel. Totalt mottog 6004 panelmedlemmar enkäten och 1346 
(22%) av mottagarna svarade på enkäten. 


