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HUR SLÅR ANDRA
VÅGEN MOT
SMÅFÖRETAGEN?
”Andra vågen” slår hårt mot de minsta företagen, hela 45 procent anger i undersökningen att de nu är i ekonomiska svårigheter till följd av Coronapandemin.
Var fjärde företag har sökt stöd. Bland stöden är korttidspermitteringen det vanligaste, 7 av 10 stödsökande har sökt detta. Vilket omräknat till andel av alla
småföretag innebär att 17,5 procent ansökt om korttidspermittering. Näst efter permittering kommer stödet om nedsatt arbetsgivaravgift som 42 procent sökt,
vilket i praktiken blir 10,5 procent av den totala andelen småföretag. På tredje plats kommer det i somras efterlängtade omställningsstödet som 28 procent
ansökt om, vilket faktiskt innebär att endast 7 procent av den totala andelen företag sökt detta stöd.
Två tredjedelar av de som sökt anger att de fått hela det sökta beloppet, medan 5 procent inte ck sin ansökan godkänd, hela 15 procent väntar fortfarande på
besked. Omräknat på Sveriges alla företag skulle det innebära att mellan 35-40.000 företag fortfarande väntar på besked om de får hjälp från Staten eller inte.
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Nästan hälften av de som fått stöd säger att hjälpen hållit deras företag ” ytande” medan 15 procent har lånat upp pengar eller tagit hjälp av familj eller vänner
för att klara sig. 3 procent säger att de inte haft någon hjälp av stöden och nu är nära konkurs. I praktiken innebär detta att 30.000 företag står i begrepp att
läggas ner, och de arbetstillfällen de givit nu är på väg att försvinna.

Är ditt företag i ekonomiska svårigheter till följd av Corona?

Ja, men det är lite bättre nu än det var i våras.
17 %

Ja, och det är värre nu, än det var i våras.
28 %

45% HAR PROBLEM!

Nej
55 %

Har ditt företag ansökt om något av de statliga stöd som erbjudits
under Pandemin?

Vill inte uppge
1%

Ja
41 %

Nej
58 %

VAR FJÄRDE
FÖRETAG HAR
SÖKT STÖD

Anledningar till att företag inte sökt stöd
”Vi har klarat oss ok”
”Vi har sökt men inte fått ersättning ”
”Är bara jag som jobbar och jag hankar mig fram på alla sätt. Vi
måste försöka alla. Det nns de som har det svårare än jag”
”Stödet gäller inte mig, då jag själv drabbases av corona. Blev
långtidssjuk är enskild rma. Det har slagit hårt”
”Har inte behövt det. Vi har ett företag som hunnit bygga upp
en bra grund, det är värre för unga och nystartade företag”

”Vet bestämt att jag inte får
någonting, är för liten”
”Försöker klara oss utan stöd från staten”
”För att man skall betala tillbaka senare,,,har man inga pengar
nu så kan man ej betala mer senare”

”Vet inte vad man kan söka och om det gäller för oss”
”jag hade inte tappat så mycket som dom begärde”
”ska söka nu inom de närmaste veckorna”
”Vill inte ha med staten att göra . De är landsförrädare hur kan
de med ingen kompetens förstöra ett helt land på detta vis .
Håller med SCANIA chefen Leijf Östling att Sverige har
inbördeskrig om fyra år !”
”är inte berättigad pga bet.anmärkning”
”För komplicerat och osäkert för ett litet företag”
”Omständigt, lätt att göra fel och bli återbetalningskyldig”
”Ingen idé. För mycket papper”
”Oregelbunden lön under 2019 gjorde att jag inte kunde få
permitteringsstöd trots att den totala lönen under året var
normal”
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”Försöker klara oss utan det så länge som möjligt. Statskassan
behövs till våra barn också i framtiden”

Vilka av följande stöd har du ansökt om under Coronapandemin?
KORTTIDSPERMITTERING
NEDSÄTTNING AV ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER
OMSTÄLLNINGSSTÖD
TILLFÄLLIG RABATT FÖR HYRESKOSTNADER
OMSÄTTNINGSSTÖD (ENSKILD NÄRINGSIDKARE)
ANSTÅND MED SKATTEINBETALNING

70 PROCENT

LÅN (FÖRETAGSAKUTEN, BRYGGLÅN)
UTÖKAD AVSÄTTNING TILL PERIODISERINGSFOND
A-KASSA FÖR VILANDE FÖRETAG

AV DE SOM SÖKT STÖD HAR SÖKT
KORTTIDSPERMITTERING

STATLIGT ANSVAR FÖR SJUKLÖNEKOSTNADER
KULTURSTÖD FÖR INSTÄLLDA ARRANGEMANG

0%

17,5 %

35 %

52,5 %

70 %

Vilka av följande stöd har du ansökt om under Coronapandemin?

JA, HELA DET ANSÖKTA BELOPPET
JA, MEN BARA EN DEL AV DET ANSÖKTA BELOPPET
NEJ

VAR 7:E

VET INTE

FÖRETAG VÄNTAR PÅ BESKED

JAG VÄNTAR FORTFARANDE

0%

17,5 %

35 %

52,5 %

70 %

Vad var motiveringen till att du inte ck det belopp du ansökte om?

FÖRETAGET VAR EJ BERÄTTIGAT TILL STÖDET JAG ANSÖKTE OM.

VAR 7:E

DET VAR FEL PÅ MIN ANSÖKAN/UNDERLAG SAKNADES

FÖRETAG FYLLER
I ANSÖKAN FEL

FÖRETAGET HADE REDAN FÅTT ANDRA STÖD

ANGE ANNAN ANLEDNING TILL ATT DU INTE FÅTT STÖD.
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0%

17,5 %

35 %

52,5 %

70 %

Hur mycket hjälp har du haft av stöden hittills?

STÖDEN HAR HJÄLPT MIG HÅLLA FÖRETAGET "FLYTANDE"
STÖDEN HAR HJÄLPT MIG HÅLLA FÖRETAGET PÅ NIVÅ MED ETT "NORMALT" ÅR
JAG HAR FÅTT LÅNA ELLER TAGIT HJÄLP AV FAMILJ OCH VÄNNER.
KNAPPT NÅGON HJÄLP ALLS, VI ÄR NÄRA EN KONKURS NU.
BESKRIV HUR STÖDEN HJÄLPT ELLER INTE HJÄLPT DIG.

0%

12,5 % 25 % 37,5 % 50 %

Kommentarer
”Vet inte om vi får behålla pengarna, vågar därför inte använda
dem”
”Tilläggsverket ligger efter i sitt arbete, vet ej hur mycket jag får
betala tillbaka”
”Jag ck säga upp mina anställda per den 30/9 2020”
”Hjälpt av minskad arbetsgivaravgifter. Omsättnings- och
omställningstödet hade jag behövt, men där låg omsättningen
precis under gränsen hela tiden: när det krävdes 30%
minskning hade jag 29% osv. Låg precis under för varje period.
Så nu är det tufft.”
”Stödet med arbetsgivaravgifter har hjälp,men ett
omsättningsstöd är fel d¨å vi måste rea för att bli av med varor,
och då tappar vi inte omsättning utan marginalkronor. vilket
gör att vi räddar oss med nöd och näppe”
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”Det hjälpte för 3 månader sen gick vi i konkurs

”Tyvärr hamnade vi utan omställningsstöd då tappet bara var
49% och inte 50% på hela företaget - dock gick en butik med
60% tapp och en den andra med typ bara 35 % tapp och
sammanlagt blev det inte tillräckligt”
”Sänkt arbetsgivaravgiften hjälpte mig att kunna erbjuda
hemleverans av varor till riskgruppen ”
”Vi hade inte varit kvar utan stödet. ”
”Vi får antagligen betala tillbaka på grund av suddiga regler .”
”Det visade sig att pengarna inte behövdes och vi har därför
betalt tillbaka varenda krona. ”
” Stödet har hjälpt då det gett pengar in som hjälpt till att täcka
bl.a en liten del av personalkostnader.”

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes av Företagarförbundet under november månad via mailenkät till
Företagarförbundet medlemspanel. Totalt mottog 5119 panelmedlemmar enkäten och 528
(10,3%) av mottagarna svarade på enkäten.
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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
kvali cerade förmåner och tjänster till våra medlemmar

Bli medlem nu!

Hjälp till att skapa ett bättre företagar-Sverige!

