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Pressmeddelande 
 
28 april 2020 
 
Regeringens krispaket ger effekt - men stödet är svagt för 
småföretagare med enskild firma 
 
Coronakrisen drabbar många företag, inte minst små- och medelstora företag. Swedbank 
och sparbankerna har analyserat hur regeringens krispaket faller ut i kronor och ören för 
tre exempelföretag; en frisör, en mindre restaurang och en mindre mekanisk verkstad.1 
Analysen visar att regeringens stimulansåtgärder ger viss positiv effekt. För företagare 
som driver enskild firma blir dock effekterna mycket små.  
 
Utformningen av krisstödet till företagen gynnar främst de lite större företagen. Minst effekt får 
stödet för småföretagare som har enskild firma. För en frisör som omsätter 650 000 kronor och 
som för helåret bedöms tappa 15–20 procent av sin omsättning, betyder regeringens stödpaket 
cirka 2 000 kronor mer i månaden i lön efter skatt.  
 
- Det är tufft för många småföretagare nu. Är du frisör med en lön på 26 000 kronor före skatt 
per månad och tappar 15–20 procent av omsättningen får du sänka din lön före skatt till 23 500 
kronor. Utan regeringens stödpaket skulle frisören få leva på 19 500 kr i månaden före skatt vid 
samma scenario, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.  
 
För en restaurang med tio anställda som omsätter 10 miljoner kronor och bedöms tappa 20 
procent av omsättningen under 2020, är regeringens stödpaket värt drygt 1 miljon kronor, 
motsvarande 11 procent av omsättningen. För en mekanisk verkstad med 40 anställda som 
bedöms tappa 20 procent av omsättningen på 90 miljoner kronor är regeringens stödpaket värt 
fem miljoner kronor vilket motsvarar knappt sex procent av omsättningen. Beräknar man stödet 
per anställd framkommer en tydlig skillnad. Minst stöd får frisören med 35 000 kronor för 2020. 
 
- Vår analys visar på en stor variation på effekterna av regeringens stödpaket. Det är lätt att 
förstå om småföretagare som driver enskild firma känner sig bortglömda. Givet att Sverige har 
nästan 900 000 företagare med enskild firma2 är situationen allvarlig, säger Jörgen Kennemar. 
 
Utan regeringens stödpaket skulle både restaurangen och den mekaniska verkstaden visa stora 
underskott. För frisören, om minskningen i omsättning stannar vid 20 procent för helåret, blir det 
till att leva på samma ersättning som en arbetslös som tjänade 25 000 kronor i månaden innan 
hen blev arbetslös.  
 
Beräkningarna ovan inkluderar inte eventuella anstånd av skatter eller ökad avsättning till 
periodiseringsfond. 
 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62  www.swedbank.se/arturosblogg 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38  www.swedbank.se/privatekonomi 
Jörgen Kennemar, ekonom, tfn 070 643 83 29  www.swedbank.se/foretagande 
  www.swedbank.se/framtid 
 
 
 
 

                                                
1 Analysen bygger på tre småföretags riktiga årsredovisningar. 
2 Siffrorna är hämtade från SCB:s företagsdatabas för 2019. 

http://www.swedbank.se/privatekonomi
http://www.swedbank.se/privatekonomi
http://www.swedbank.se/insikt
http://www.swedbank.se/insikt
http://www.swedbank.se/framtid
http://www.swedbank.se/framtid
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Tabell – Exempelföretag 
  

Frisör 
 

Restaurang 
Mekanisk 
verkstad 

Bolagsform Enskild firma Aktiebolag Aktiebolag 
Antal anställda 1 10 40 
Omsättning, i kronor 650 000 10 000 000 90 000 000 
Förväntad förändring i omsättning -17 % -20 % -20 % 
Statligt stöd/bidrag, i kronor 35 000 1 060 000** 5 000 000** 
Statligt stöd/bidrag, i procent* 5 % 11 % 6 % 
Statligt stöd per anställd, i kronor 35 000 106 000 125 000 

 
 
*) Avser procent av omsättning 
**). I det statliga stödet för restaurangen och mekaniska företaget har vi räknat med en arbetstidsförkortning med 
40 procent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell 
grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av 
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 
kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på 
www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  

  

http://www.sparbankerna.se/
http://www.sparbankerna.se/
http://www.swedbank.se/
http://www.swedbank.se/
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Bilaga 1. Urval av åtgärder från krispaket 
 
Åtgärder för att minska företagets kostnader 
 
Kortidspermittering 
Regeringens förslag innebär att arbetsgivaren kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten 
för att täcka stora delar av arbetskostnaden. Arbetsgivaren kan välja mellan tre olika nivåer på 
arbetstidsförkortning, 20 procent, 40 procent eller 60 procents arbetstidsförkortning. Vid 60 procents 
arbetstidsförkortning får arbetstagen ut drygt 90 procent av lönen med ett lönetak på 44 000 kronor och 
staten bidrar med 45 procent av företagets arbetskostnad. Under maj, juni och juli utökas stödet till att 
även omfatta 80 procents arbetstidsförkortning där staten står för 70 procent av företagets 
arbetskostnad och arbetstagaren får behålla 90 procent av den ursprungliga lönen.  Om du som 
arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidsarbete ska du förhandla det med facket. 
Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med 
minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Stödet kan sökas från och med den 7 april, men 
tillämpas redan från 16 mars. Stödet gäller alla företag och kommer att gälla under 2020. Ansökan görs 
på tillväxtverkets hemsida.  

En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Det 
finns efter denna period en karenstid på 24 månader från tidpunkten från Tillväxtverkets godkännande 
av stöd. Dessutom kan den sammanlagda tiden för stöd inte överstiga 24 kalendermånader under en 
period om 36 kalendermånader. 

Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift och egenavgifter 
Arbetsgivaravgiften sänks från 31,42 procent till 10,21 procent under fyra månader, från mars-juni. 
Nedsättningen gäller alla företag med upp 30 anställda, på den del av lönen som inte överstiger 25 000 
kronor per månad. Åtgärden innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. 
Lön som överskrider 25 000 kronor utgår full arbetsgivaravgift. För enskilda firmor och handelsbolag 
föreslås en motsvarande nedsättning av egenavgifterna. Företagaren begär nedsättning av 
arbetsgivaravgifterna i arbetsgivardeklarationen som skickas till Skatteverket. 

Hyresrabatt för utsatta branscher 
Fastighetsägare och hyresvärdar sänker tillfälligt hyran för företag som påverkats särskilt hårt av 
coronavirusets effekter såsom sällanköpshandel, hotell och restaurang eller andra branscher. 
Fastighetsägare och hyresvärdar kompenseras av staten med upp till 50 procent av hyressänkningen. 
Stödet kan sökas i efterhand och avser perioden 1 april till 30 juni. Det är hyresvärden som via 
Länsstyrelsen ansöker om stödet i efterhand. En grundförutsättning för stödet är att hyresvärden har 
kommit överens med sin hyresgäst om sänkt hyra. Förslaget måste behandlas av EU-
kommissionen då förslaget är ett statsstöd. 

Staten tar över sjuklöneansvaret 
Alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i 
arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Staten tar hela sjuklönekostnaden som 
arbetsgivaren har i april och maj. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som 
vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren och arbetsgivaren ersätts via skattekontot. 
Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av reglerna för sjuklön och 
träffas av förslaget. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller delvis andra regler. För den 
gruppen förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1, så att det gäller dag 1–14. Det 
innebär att de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar. 
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Åtgärder för att stärka likviditeten 

Anstånd med inbetalningar av skatter 
Företag kan få anstånd med att betalningar av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt av lön och moms. 
Anståndet gäller tre månaders inbetalningar för redovisningsperioden januari-september 2020.  
Ansökan om anstånd görs hos skatteverket. Företagaren som begär anstånd om skatteinbetalning ska 
dock ta höjd för att räntan på anståndet uppgår till 1,25 procent per år, plus en avgift på 0,3 procent per 
månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 0,53 procent per månad (6,6 procent per år). 

Alla företag, oavsett företagsform, kommer kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende 
av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis. Reglerna börjar gälla den 30 mars 
respektive den 6 april 2020 beroende på hur momsen redovisas, men kan tillämpas retroaktivt. För 
moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. 
Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten 
återbetald av Skatteverket.  

Företag som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön kommer kunna begära anstånd 
för betalning av dessa avgifter och skatter.  Reglerna börjar gälla den 30 mars 2020 och även dessa 
kan tillämpas retroaktivt. Det innebär att företag som har betalat in arbetsgivaravgifter och 
preliminärskatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari 2020 kan få 
skatten återbetald från Skatteverket.  

Avsättning till periodiseringsfond 
Öka avsättningen till periodiseringsfond från 30 procent till 100 procent av den skattepliktiga vinsten, 
upp till 1 miljon kronor, för enskilda firma eller handelsbolag. Avsättningen görs i inkomstdeklarationen 
för år 2019. Med periodiseringsfonder skjuts beskattningen av inkomsten i bolaget till senare. 

Lån 

Statlig kreditgaranti 
Staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger företag, primärt små och medelstora 
företag. Företag får låna max 75 miljoner kronor var, men undantag kan göras. Lånen är 
amorteringsfria under 12 månader och beviljas under perioden 1 april 2020 t.o.m. 30 juni 2020, med 
möjlighet till förlängning i högst tre månader. Lånet ska ha löptid i upp till 3 år och kan vara 
amorteringsfritt under lånets hela löptid. Ränteuppskov får ges upp till de första 12 månaderna. . 
Amorteringsfriheten gäller inte slutlikviden. Företagaren måste alltså betala tillbaka lånen senast på 
förfallodagen. 

 
Länk till Swedbanks beräkningsverktyg  

https://swedbank.se/sa-paverkas-du-som-bankkund-av-coronaviruset/stod-till-dig-som-foretagare/regeringens-stod-till-foretag-i-coronavirusets-spar/berakningsverktyg.html
https://swedbank.se/sa-paverkas-du-som-bankkund-av-coronaviruset/stod-till-dig-som-foretagare/regeringens-stod-till-foretag-i-coronavirusets-spar/berakningsverktyg.html

