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MEDLEMSENKÄT - CORONAKRISEN #4 - MAJ 2020

CORONAKRISENS EFFEKTER 

Var fjärde företag har tappat över halva sin omsättning i maj, det är aningen färre än i april, då var tredje 
tappade mer än halva omsättningen. 

Nästan en tredjedel av småföretagen har tappat mellan 20-50% av omsättningen. Medan en tredjedel av företagen 
hittills är oberörda, vilket är två procent fler än i april. 

Stödet för de minsta företagen 

Drygt hälften av småföretagen känner inte till stödet där enskilda firmor och handelsbolag för lov att sätta av 100% av 
2019 år vinst i periodiseringsfond och i praktiken ”låna” de skattepengar man skulle betalt eller har betalt. Den lånade 
skatten är räntefri och skall betalas inom fem år.  Av de som kände till stödet är det endast en av tio som utnyttjat 
möjligheten, det innebär att endast 5 procent av de minsta företagen har haft nytta av stödet med periodiseringsfond. 
Medan drygt var fjärde småföretagare anger att de kan vara intresserade nu när det vet att det finns och hur det 
fungerar. Undersökningen visar på ett stort informationsglapp mellan regeringen och de allra minsta företagen.  

Lösningen! - Förläng reformer 

Många av undersökningens respondenter har på frågan: ”vad kan regeringen göra mer för att hjälpa företagen” svarat 
att den sänkta arbetsgivaravgiften måste förlängas för att ge företagen chans att bygga upp verksamheterna igen.



Hur mycket har din omsättning fallit i APRIL? 
(Jämfört med normal omsättning, avrunda i procent)

10 %

20 %

30 %

40 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Hur mycket har din omsättning fallit i APRIL jämfört med MAJ? 
(Jämfört med normal omsättning, avrunda i procent)
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Hur mycket har din omsättning fallit i MAJ? 
(Jämfört med normal omsättning, avrunda i procent)
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Hur mycket har din omsättning fallit i MAJ? 
(Jämfört med normal omsättning, avrunda i procent)
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Hur mycket har din omsättning fallit i MAJ? 
(Jämfört med normal omsättning, avrunda i procent)
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Hur mycket har din omsättning fallit i MAJ? 
(Jämfört med normal omsättning, avrunda i procent)
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Känner du till krisstödet som innebär att du kan sätta av 100 procent av 2019 års vinst i 
periodiseringsfond istället för 30 procent under ettnormalår?(Stödet berör enskilda näringsidkare och 
fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag och gäller på vinster upp till 1miljon kronor.)

Nej, jag känner inte till stödet
51 %

Ja, jag känner till stödet
49 %

51% 
KÄNNER INTE TILL STÖDET MED 

PERIODISERINGSFOND!

Läs mer här:https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-skattelattnader-till-smaforetagare-genom-utokad-avsattning-till-periodiseringsfond/

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-skattelattnader-till-smaforetagare-genom-utokad-avsattning-till-periodiseringsfond/


Har du utnyttjat stödet med periodiseringsfond?

Nej, jag har inte behövt stöd
42 %

Nej, jag har aktiebolag (stödet gäller inte)
41 %

Nej, jag har inte förstått hur det fungerar?
6 %

Ja
10 %

10% 
AV DEM SOM KÄNDE TILL STÖDET 

HAR ANVÄNT STÖDET MED 
PERIODISERINGSFOND



Stödet innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp 
till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan du få tillbaka preliminärskatt som du betalat under 2019 av skjuta fram 
denna beskattningen i fem år. Med andra ord låna pengar på ditt skattekonto till 0 procents ränta. (Stödet berör 
enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag och gäller på vinster upp till 
1 miljon kronor.) Är detta ett bra stöd som du kan komma att ha användning för?

Nej, jag behöver inget stöd
29 %

Nej, jag gjorde ingen vinst 2019
18 %

Ja, men det verkar krångligt...
30 %

Ja, det skall jag genast titta närmare på
12 %

Ja, det kan det vara
11 %

53% 
ÄR INTRESSERADE EFTER ATT DE 

FÖRSTÅTT ATT DET FINNS!



CORONAVIRUS 

VILKA ANDRA INSATSER VILL DU SE FRÅN 
REGERINGENS SIDA?

”Slopad arbetsgivaravgift. Lägre skatter. Borttagande av avgifter o dyl istället för 
uppskjutande”

”Jag vill att stödet att avsätta 100 % av 2019 års vinst till periodiseringsfond även 
ska gälla aktiebolag”

”Enklare procedur för att få stöd ”

”Att återställa ROT avdraget till 50% då detta slår lika över hela landet och berör 
alla hantverkare oavsett bolagsform ”

”Förlängning av alla stöd ” 

”Visa Hasse & Tage "Det kunde vart värre" varje dag på TV istället för en massa 
dödstal”

”Momsen skall sänkas och hyressubventioner . 

”Lägre moms ”

”Hjälp för mindre bolag, enskilda firmor  ”

”Hård/are kontroll av de som fuskar till sig stöd till sina bolag som ändå inte 
fungerar, Corona eller inte. De skall straffas hårt” 

”Stöd för yngre personal så att de kan komma tillbaka till arbetslivet eller komma in”

”Efterskänka den lägre arbetsgivaravgiften”

”Lättare att låna pengar för företag utan ockerräntor” 

”Riktiga lån med "normal" ränta, d v s att Staten tar kreditrisken så att bankerna kan 
låna ut. Det kan dom inte idag, då bankerna inte fått någon ändring i sitt regelverk 
eller garantier från Regeringen.”

 ”Lägre arbetsgivaravgifter så vi kan anställa - Förändra LAS och regler kring 
anställningavtal så att man vågar "riskera" anställa folk, och om de missköter sig 
kan man göra sig av med dem

”Ta bort hela arbetsgivaravgiften. Låt möjligheten till avsättning av 100 % av 
vinsten i periodiseringsfonder gälla för alla småföretag oavsett bolagsform både 
för 2019 och 2020.”

”Fortsatt nedsatt arbetsgivaravgifter och permitteringsstöd till 80% samt hjälp 
med fasta kostnader”

”Enklare ansökningar som minska företagens administration och 
kunskapsinhämtning av att bara försöka förstå stöden. Tydliga klara riktlinjer 
från början, nu har man förändrat vad gäller semesterberäkningen från 
Tillväxtverket vilket förändrar hela vår beräkningsmodell på besparing. Mer stöd 
för fasta kostnader för verksamheter som ändå kommer få fullt upp och mer 
därtill när krisen släpper.”

”Jag vill om möjligt undvika bidrag. ”

”Snabbhet från ord till handling. Det tar alldeles för lång tid från beslut om ett 
stöd tills det blir ett regelverk och möjlighet att ansöka om eller få ta del av. Det 
blir som "sirap" varenda gång det hamnar på en myndighets bord, med ett 
regelverk och administrationsbörda som ingen vanlig småföretagare har varken 
tid eller resurser för.”

”Förläng de nedsatta arbetsgivaravgifterna minst två månader, gärna året ut! ”

”Vi vill att ersättningen för korttidspermittering ÄVEN gäller för semestern. 
Semesterlöner och den extra semesterersättningen innebär en stor kostnad 
som blir svår att bära desto längre krisen varar!.”

”Att vi som har enskild firma också ska få hjälp. Som frisör o ensam är det 
väldigt hårda tider ”

”Ett korttidspermitteringssystem vars systematik träffar rätt: Att säkerställa att 
företagen inte behöver varsla. Regelkrånglet och begränsningarna gör att vi 
istället starkt överväger att varsla eftersom det är enklare att hantera än att 
förlita sig på att vi faktiskt hanterar regelverket kring permitteringarna korrekt”

”Riktat stöd till de företag som behöver och inga generella stöd som idag där 
storföretag och även mindre som inte drabbas av koronakrisen sparar pengar 
på skattebetalarnas bekostnad. Det som görs idag kostar mycket men räddar 
nästan inga småföretag som drabbas av förlorade intäkter”

”Att dom kontrollerar att stöden inte missbrukas. ”

”Ta helt bort arbetsgivaravgiften, det är väl vi företagare som skall få en 
bonus istället, när vi anställer folk, inte straffas med en arbetsgivaravgift”

”Stöd som verkligen hjälper små ab och enskilda firmor. slopade 
arbetsgivaravgifter i två år, sänkt eller slopad bolagsskatt, bättre 
fonderingsmöjligheter för de mindre företagen så du kan bygga upp en 
buffert för framtiden för den har nog blivit förstörd för många.eller kanske 
räntefria lån som våra storbanker får av riksbanken Med vänlig hälsning 
besviken småföretagare som startade 1975.”

”Tydliga regler från början. Inte överdrivna löften som visar sig vara 
ganska tunna eller med betydande inskränkningar”

”Permanenta den lägre arbetsgivaravgiften ”

”Att det som sägs också genomförs. Att utrycka sig vagt och sedan 
förändra intentionerna är ingen merit. För den stora massan låter det bra 
men för företagen är verkligheten annorlunda.”

”Ändra beslutet om att korttidsarbete inte gäller under semestern”

”Fortsatt låg arbetsgivaravgift året ut”

”Som ägare av ett AB där marknaden inte har dött helt, så är jag ganska 
nöjd med permitteringen och sänkt arbetsgivaravgift”

”Nedsatt arbetsgivaravgift året ut för att möjliggöra återbetalning av 
"lånade" moms och Arbetsgivaravgifter hittills, minskar ju även statens risk 
att förlora dessa pengar.”

”Minskade arbetsgivaravgifter under en överskådlig tid då företagen kan 
bygga upp sig igen”



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 4991 panelmedlemmar enkäten och 406 
(8,1%) av mottagarna svarade på enkäten. 



Bli medlem nu! 
Hjälp till att skapa ett bättre företagar-Sverige!

https://ff.se/bli-medlem/

