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HUR HAR STATENS KRISSTÖD
FUNGERAT FÖR SMÅFÖRETAGARE?
Sänkt arbetsgivaravgift och korttidspermittering dominerar
Ovanstående två stöd är de som små företag utnyttjat mest. drygt 4 av 10 utnyttjade sänkta arbetsgivaravgifter och 35 procent har
korttidspermitterat vid något eller några tillfällen.
Störst verkan
…har således också de båda stöden med sänkt arbetsgivaravgift och korttidspermittering haft. 3 av 10 anser att korttidspermittering varit till
god hjälp och 32 procent tycker att sänkta arbetsgivaravgifter gjort störst nytta. Kritik kommer dock från de allra minsta företagen.
Kommentarer som ”mitt företag är för litet för att kunna få stöd men tillräckligt stort för att betala skatt…”
Korttidsstöd klart besvärligast att administrera
Överlag har småföretagen inte ansett att stöden medfört så mycket administration, bortsett från korttidsstödet som upplevts krångligt och
tagit mycket administration i anspråk. Nästan hälften av företagen anser att stödet medfört besvärlig administration.
Skatteanstånd
23 procent har ansökt om skatteanstånd och drygt 10 procent kommer att ha svårt att återbetala nu när anstånden löper ut. Samtidigt så ser
vart fjärde företag behöv för att låna för att kunna driva verksamheten vidare.
Tillväxtverkets hantering
…är det endast 1 av 10 som är nöjd med och tycker fungerat snabbt och smidigt. Många klagar på besvärliga ansökningar, långsam
hantering, svårt att komma i kontakt med och få tala med någon på myndigheten. Därtill har även återrapportering varit lika besvärlig.
Endast 3 procent anser sig rättvist behandlade av Tillväxtverkets personal.

Vilka stöd har du och ditt företag utnyttjat under Corona pandemin?

KORTTIDSPERMITTERING FÖR MINSKADE LÖNEKOSTNADER
ANSTÅND MED SKATTEINBETALNINGAR
OMSÄTTNINGSSTÖD (ENSKILDA FIRMOR OCH HANDELSBOLAG)
OMSTÄLLNINGSSTÖD BASERAT PÅ OMSÄTTNINGSTAPP
EVENEMANGSSTÖD
TILLFÄLLIGT SÄNKTA ARBETSGIVARAVGIFTER
SKATTEREDUKTION FÖR INVESTERINGAR I INVENTARIER
SÄNKTA ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR UNGA
TILLFÄLLIG SLOPAD FÖRMÅNSBESKATTNING FÖR GÅVOR TILL ANSTÄLLDA
HYRESSTÖD
STATLIG LÅNEGARANTI

KORTTIDSPERMITTERING &
SÄNKT ARBETSGIVARAVGIFT ÄR
DE STÖD SOM UTNYTTJATS MEST

UTÖKAD AVSÄTTNING TILL PERIODISERINGSFOND
UTÖKAT STADIGT ANSVAR FÖR SJUKLÖNEKOSTNADER
ANNAT STÖD ELLER HJÄLP?

13 %

25 %

38 %

50 %
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VILKA ANDRA STÖD ELLER HJÄLP HAR
SMÅFÖRETAGEN HAFT HJÄLP AV?
”Får tyvärr inga stöd då mina företag har årsomsättning
under 250 tkr vilket är högst anmärkningsvärt då man, när
det går bra ska betala vinstskatt från första kronan. Hade
små företag (som nu alltså blir utan stöd) sluppit betala
vinstskatt på dom första 250 tkr hade jag förstått det
”upplägget”

”Enbart genom regionen för marknadsföring.”

”Privata lån”

”Fick spara själv… ”

”Vi är ett fastighetsbolag, som har hjälpt andra företag med
stöttning. Borde i stället vara ett direktstöd emot
verksamheter som är drabbande. Nu har vi fastighetsägare
fått bidra med sänkt hyra som inte jag tycker ok”

”Inget stöd nns för små företag”

”Tyvärr så letade dom fel, lämnade in lite för sent,
återbetalningsskyldig”

”Stöd från Kulturrådet ”

”Vi ck inte alls någon stöd från staten vi fanns inte på
listan”

”Amorterings paus”

”Vi har inte kunnat nyttja några stöd eftersom vår
verksamhet startade 2019 oktober ”
”Vågade inte söka stöd, eftersom det ofta har negativa
verkningar vilket har visats i Tillväxtverkets hantering ”

”Misslyckad korttidspermittering. Fick rätt i domstol men
tillväxtverket bryr sig inte. ”

”Fanns inga pengar till mitt företag sa man ””

”Vi låg på gränsen så vi ck inget ”

fi

fi

fi

”Halverat en anställds tid.Arbetsbrist.”

Vilket stöd har gjort störst nytta?

KORTTIDSPERMITTERING FÖR MINSKADE LÖNEKOSTNADER
ANSTÅND MED SKATTEINBETALNINGAR
OMSÄTTNINGSSTÖD (ENSKILDA FIRMOR OCH HANDELSBOLAG)
OMSTÄLLNINGSSTÖD BASERAT PÅ OMSÄTTNINGSTAPP
EVENEMANGSSTÖD
TILLFÄLLIGT SÄNKTA ARBETSGIVARAVGIFTER
SKATTEREDUKTION FÖR INVESTERINGAR I INVENTARIER
SÄNKTA ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR UNGA
TILLFÄLLIG SLOPAD FÖRMÅNSBESKATTNING FÖR GÅVOR TILL ANSTÄLLDA
HYRESSTÖD
STATLIG LÅNEGARANTI

KORTTIDSPERMITTERING & SÄNKT
ARBETSGIVARAVGIFT ÄR DE STÖD
SOM NÅTT VERKAN HOS SMÅ FÖRETAG

UTÖKAD AVSÄTTNING TILL PERIODISERINGSFOND
UTÖKAT STADIGT ANSVAR FÖR SJUKLÖNEKOSTNADER
ANNAT STÖD ELLER HJÄLP?

10 %

20 %

30 %

40 %
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KOMMENTAR - VILKA STÖD HAR GJORT MEST NYTTA
”Får inget stöd p.g.a. för låg årsomsättning, hur
korkat som helst då små företags fasta kostnader så
som hyror, försäkringar, fordon m.m. löper på som
vanligt”
”Konjunkturhöjning”
”Vi har inte haft behov av något stöd de generella
stöden har bara kostat staten pengar”
”Inget stöd ännu erhållet”

”Krasst sett hade det lilla vi utnyttjat, kvittat”
”Har inte fått något ännu för 2021”
”Fanns inga pengar till mitt företag sa man ”
”Stödet har gjorts om (täckningsbidragets beräkning
har ändrats) Då kunde vår bransch inte söka längre”
”Amorterings paus”
”Fick låna på skatt och moms två månader men ck
återbetala med hög ränta - Lurendrejeri ”

”Lägre sjuklöneskostnader”
”Under utredning”

”Halveringen av en anställd, arbetsbrist”

”Bortkastad tid för småföretagare ”

”Sjukersättning”

fi

”Har inte fått något trots att jag borde enligt domstol.”

Vilket stöd har medfört störst administration?

KORTTIDSPERMITTERING FÖR MINSKADE LÖNEKOSTNADER
ANSTÅND MED SKATTEINBETALNINGAR
OMSÄTTNINGSSTÖD (ENSKILDA FIRMOR OCH HANDELSBOLAG)
OMSTÄLLNINGSSTÖD BASERAT PÅ OMSÄTTNINGSTAPP
EVENEMANGSSTÖD
TILLFÄLLIGT SÄNKTA ARBETSGIVARAVGIFTER
SKATTEREDUKTION FÖR INVESTERINGAR I INVENTARIER
SÄNKTA ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR UNGA
TILLFÄLLIG SLOPAD FÖRMÅNSBESKATTNING FÖR GÅVOR TILL ANSTÄLLDA

KORTTIDSPERMITTERING
HAR MEDFÖRT KLART
MEST ADMINISTRATION

HYRESSTÖD
STATLIG LÅNEGARANTI
UTÖKAD AVSÄTTNING TILL PERIODISERINGSFOND
UTÖKAT STADIGT ANSVAR FÖR SJUKLÖNEKOSTNADER

13 %

25 %

38 %

50 %

Om du har utnyttjat stödet ”anstånd med skatteinbetalning” och därmed lånat
på skattekontot. Ange var du och företaget är i denna process just nu.

INGET AV NEDANSTÅENDE ALTERNATIV
VI HAR ÅTERBETALT HELA ANSTÅNDET
VI HAR ÅTERBETALT DELAR AV ANSTÅNDET

77%

VI FÖRVÄNTAR OSS ÅTERKRAV INOM KORT OCH KOMMER ATT KLARA BETALA DET
VI FÖRVÄNTAR OSS ÅTERKRAV NU OCH KOMMER ATT HA BEKYMMER MED ATT BETALA.
FÖRVÄNTAR OSS ÅTERKRAV SNART OCH KOMMER INTE ATT KUNNA BETALA DET NU.
FÖRVÄNTAR OSS ÅTERKRAV I VÅR OCH KOMMER ATT HA BEKYMMER MED ATT BETALA.

HAR INTE INTE UTNYTTAT
SKATTEANSTÅNDEN

VI FÖRVÄNTAR OSS ÅTERKRAV TILL VÅREN OCH KOMMER INTE ATT KUNNA BETALA DET DÅ.

20 %

10%

KOMMER ATT HA SVÅRT ATT BETALA ANSTÅNDEN

40 %

60 %

80 %

Ser du behov för nya lånemöjligheter för att din verksamhet
skall kunna drivas vidare efter krisen?

JA VI BEHÖVER LÅNA FÖR ATT KUNNA DRIVA FÖRETAGET VIDARE.
NEJ VI KLARAR ATT FINANSIERA VÅR VERKSAMHET MED EGET KAPITAL.
VET INTE ÄNNU

1AV4

SER BEHOV FÖR ATT LÅNA
FÖR ATT KUNNA DRIVA
FÖRETAGET VIDARE

INGET AV OVANSTÅENDE ALTERNATIV
ÖVRIG KOMMENTAR

13 % 25 % 38 % 50 %
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KOMMENTAR OM FRÅGAN HUR LÅNEBEHOVET SER
UT EFTER PANDEMIN
”Skulle behöva sänkta arbetsgivaravgifter, eventuellt
korttidspermitteringsmöjligheter”

”man får krympa verksamheten ”
”Vi utökar vår checkkredit ”

”Mer korttidspermittering om pandemin fortsätter”
”Vi skulle fortsatt behöva sänkta arbetsgivaravgifter”
”Vi lägger ner. ”
”Beror mycket på el och dieselpriser ”
”Har tagit extra check kredit ifall det går åt fel håll ”

”Avvaktar beslut och stöd från 2 avstämningar för
korttidsarbete”

Om ni har ansökt om Permitteringsstöd, hur har ni upplevt Tillväxtverkets
hantering av era ansökningar och era ärenden?

1AV10

ADMINISTRATIONEN HAR FUNGERAT SNABBT
ADMINISTRATIONEN HAR FUNGERAR SMIDIGT
ADMINISTRATIONEN HAR VARIT BESVÄRLIG

ANSER ATT TILLVÄXTVERKETS
ADMINISTRATION VARIT SNABB
OCH SMIDIG

VI HAR FÅTT VÄNTA LÄNGE I OSÄKERHET PÅ BESKED
ANSÖKNINGARNA HAR VARIT BESVÄRLIGA
ÅTERRAPPORTERINGEN HAR VARIT BESVÄRLIG
TILLVÄXTVERKET HAR VARIT SVÅRA ATT TALA MED
TILLVÄXTVERKETS PERSONAL HAR VARIT HJÄLPSAM
VI HAR BLIVIT ORÄTTVIST BEHANDLADE AV TILLVÄXTVERKET
VI HAR BLIVIT RÄTTVIST BEHANDLADE AV TILLVÄXTVERKET
INGET AV OVANSTÅENDE ALTERNATIV

15 %

30 %

45 %

60 %

KOMMENTAR OM TILLVÄXTVERKETS HANTERING AV
PERMITTERINGSSTÖDET
”Vi har överklagat och fått rätt, men den delen är ännu inte
utbetald efter 2,5 månad sen domen vunnit laga kraft”

”Vi väntar fortfarande på besked samt utbetalningar trots att vi
vunnit i domstol”

”Fick vänta i 9 månader på stödet !!! Tillväxtverket hade gjort
fel. Bedrövligt”

”Första tillfället fungerade utmärkt. Snabbt och bra. Andra gången
ck vi avslag. De verkade inte alls förstå hur ett litet konsultbolag
fungerar. Krångligt överklagande som dock till slut innebar att nytt
stöd beviljades för 3 månader. Handlade om ca 90 000 kr.

”Gick ej att söka för delar av personalen vilket hade varit bra
när man har olika verksamheter”
”Vi ck inget omställnings stöd, fast Stefan Löven lova i TV..”
”Svårt att fylla i. Sedan kommer det ett år senare kommer
återkrav där ingen förstår varför, utan det ska överklagas”
”I december 2021 väntar vi fortfarande på besked gällande
våren 2020. Vi ck återkrav som överklagades och
Förvaltningsrätten gav oss rätt. Därefter händer ingenting.
Detta har medfört att inte heller 2021 har betalts ut trots
revisorsintyg”

fi

”Vi vet att permitteringsstödet använts som ren
kostnadsbesparing av vissa företag, det skulle varit en mera
behovsprövande ansökan”
fi

fi
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”Fick inte stöd för juni då de påstod att vi ökat omsättningen men
den ökade bara tack vare stödet annars hade vi gått back ca en
halv miljon på en omsättning av 9 miljoner känns inte riktigt rättvist”
”Vi har fått preliminärt stöd och sedan avslag, som vi bedömer på
felaktiga grunder. Vi har överklagat, men om avslaget kvarstår blir
det katastrofalt utfall, vi har lagt mycket jobb på att ansöka,
återrapportera och överklaga, och har betalt personal som varit
hemma, utan att få något stöd.”
”Har via advokat överklagat Tillväxtverkets beslut om återbetalning
av utbetalt stöd, samt att efterföljande stöd ej utbetalats. Domslut
menade jag har rätt till ersättning. Detta har nu överklagats till
Kammarrätten från Tillväxtverket. Denna tvist började aug 2020.”

KOMMENTAR OM TILLVÄXTVERKETS HANTERING AV
PERMITTERINGSSTÖDET
”Vi korttidspermitterade 4 anställda på 20% av deras arbetstid. Fick
utbetalningen snabbt men ck vänta i 15 månader på besked om vi
skulle få behålla stödet. Vi ska betala tillbaka drygt 30% av stödet
på grund av ett formfel, vi missade ett datum då en redovisning
skulle varit inne, något vi inte ck någon påminnelse om. Surt!
Korttidspermitteringen gjorde personalen osäker och det var ju en
ganska liten summa vi ck. Ångrar mig! Jag kommer inte att be om
stöd er gånger. Jag har drivit mitt företag i 30 år och aldrig fått en
krona i stöd...”
” Verktygen för ansökan och avstämning har varit totalt urusla, utan
möjlighet att sammanställa eget data och de ger inte den
information som behövs för att undvika fel”
”Fruktansvärt dåligt upplagt, kraven har hela tiden ställts om, känns
som om det är för att man skall misslyckas med ansökningarna”
”Bara ansökt om första 2 månaderna pga risk det måste betalas
tillbaka och det kan vara värre än att inte få det alls”
”Vi väntar fortfarande på svar på ansökan från 2020 &2021”

fi

fi

fi

fi

fi

”Har överklagat deras beslut och fått rätt o länsrätten trotts det har
inte Tillväxtverket betalat ut några pengar”

fl

fi
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”Långa väntetider för support.”
”Tillväxtvärket är ett SKÄMT, deras chef borde SKÄMMAS ”
”Hade 8 års konstant löneuttag ur bolaget. Tog ut mycket stor lön i
dec 2019. Ingen lön alls i jan/feb 2020. Vägrades stöd med
motiveringen att ” det kan inte anses att det löneuttaget är
kontinuerligt i bolaget”. Jag tar ut pengar när jag behöver pengar.
Ibland mycket , ibland lite , ibland ingenting. På årsbasis har jag
legat på en hög lön kontinuerligt i många år. Jag var såå arg.”
”varför har man inte använt sänkt AGI där kontrollapparat redan
nns på plats?”
”Dålig kunskap av personal, svårt att få besked .”
”Krångligt att fylla i ,jävligt lång tid innan svar om utbetalning”
”Otydligt regelverk inledningsvis gjorde att jag hade en person
kortidspermitterad juni- sept på 40% innan jag ck avslag o ck
stå för även den förlusten själv.”
”Väntar fortfarande besked på överklagande hos
Förvaltningsrätten.”

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes av Företagarförbundet under mars månad via mailenkät till
Företagarförbundet medlemspanel. Totalt mottog 6306 panelmedlemmar enkäten och 422
(6,6%) av mottagarna svarade på enkäten.

fi

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

