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HUR FÖRÄNDRAR CORONA 
FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR 
SMÅFÖRETAGEN?  

Undersökningen genomfördes i samband med att ”andra vågen” börjat påverka Sverige. Då var fortfarande många optimistiska efter att ha levt och verkat 
relativt opåverkade av Corona under sommaren och hösten. Situationen har därefter kraftigt förändrats efter ytterligare ett par veckor in i november och ser 
sannolikt annorlunda ut. 

I oktober hade endast vart femte småföretag permitterat personal och vart tionde hade tvingats att säga upp personal till följd av restriktioner i samhället under 
Coronas första sex månader. 

Företagare vittnar om problem med mycket VABB i samband med skolstarten då man tvingas vara hemma vid minsta symptom på snuva. Väl inne i oktober så 
upplever drygt 20 procent att det är svårt att planera verksamheten då mycket personal tvingas vabba. 

Regeringen uppmanar alla som kan att jobba hemifrån. Endast 15 procent av småföretagarna har personal som jobbar hemifrån. och hälften av dessa tycker att 
det fungerar såpass bra att de kan tänka sig att fortsätta med det efter krisen. 

Hälften av småföretagen har färre kundkontakter vilket såklart är rejält oroväckande då dessa kontakter är en förutsättning för att det skall bli affärer gjorda och 
småföretagen skall generera intäkter över tid. En mindre andel, 15-20 procent anger att  betaltiderna blir längre och att kunderna har svårare att betala. 
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HAR KORTTIDSPERMITERAT 

Har du korttidspermitterat personal (inkl dig själv)
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HAR SAGT UPP PERSONAL 

UNDER KRISEN

Har du sagt upp personal ?
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 HAR INNEBURIT ETT LITE 
STÖRRE BEKYMMER FÖR 
KNAPPT  EN FJÄRDEDEL 

AV FÖRETAGEN

Eftersom fler tvingas vara hemma med sjuka barn under pandemin, 
innebär det större frånvaro från jobbet. Har du upplevt problem med 
att personal inte kan arbeta pga av VABB?
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JOBBAR HEMIFRÅN

Har du personal som arbetar från hemmet istället för på arbetsplatsen?
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AV DE 15 PROCENT SOM HAR PERSONAL 
ARBETANDE HEMMA SÅ KAN 

HÄLFTEN 
 TÄNKA SIG AT FORTSÄTTA MED DETTA

Att ha personal arbetande hemifrån, är det en arbetsform som du kan tänka 
dig att fortsätta med efter pandemin?



VI HAR FÄRRE KUNDKONTAKTER

VI HÅLLER VIDEOMÖTEN MED KUNDERNA

VI HÅLLER KONTAKT  VIA TELEFON

VI MÖTER VÅRA KUNDER FYSISKT MEN HAR SATT UPP "SKYDDSPLAST"

VI TRÄFFAR VÅRA KUNDER SOM VANLIGT

VI MÖTER KUNDER PÅ ANNAT SÄTT
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Hur har kontakten med kunder förändrats sedan Pandemin utbröt?
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UPPLEVER LÄNGRE 

BETALTIDER 

Hur har betalningstiden från kunder förändrats sedan Corona?



JA KUNDER HAR BLIVIT SÄMRE BETALARE

NEJ, VÅRA KUNDER BETALAR SOM VANLIGT.

VET INTE
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 UPPLEVER ATT DERAS KUNDER 

HAR SVÅRARE ATT BETALA 

Har betalningsförmågan förändrats sedan Corona bröt ut?



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 November månad via mailenkät till 
Företagarförbundet medlemspanel. Totalt mottog 5331 panelmedlemmar enkäten och 453 
(8,4%) av mottagarna svarade på enkäten. 



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

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

