Pressmeddelande
9 oktober 2020

Företagarnas privatekonomi har försämrats under coronapandemin
Företagare har drabbats hårdare privatekonomiskt av coronapandemin än anställda. Nästan var
fjärde företagare uppger att de har fått en sämre privatekonomi nu än före pandemin, jämfört
med var tionde för anställda. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av
Swedbank och sparbankerna.
Företagare är också mer oroliga över sin ekonomi än anställda. Fyra av tio planerar att göra
förändringar i sin privatekonomi och mer än var tredje företagare ser över sin konsumtion och sina
levnadskostnader med anledning av coronapandemin.
Företagarna har större sparbuffert än anställda men har även använt den i större utsträckning
- Inkomsterna för företagare kan variera stort vilket gör att man ofta är mer sårbar i sin privatekonomi.
Det är därför viktigt att företagare har ett sparande för att, vid behov, kunna jämna ut sina inkomster,
säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.
Företagare har ofta en större sparbuffert än anställda. Två av tre företagare uppger att de har mer än tre
månadslöner efter skatt i sparbuffert, knappt hälften av anställda uppger att de har motsvarande. Men
många företagare har även behövt använda sin buffert under det här året. 17 procent av företagarna har
använt sin sparbuffert under coronapandemin jämfört med endast 6 procent bland de anställda. Med ett
ökat nyttjande av bufferten samtidigt som nysparandet är något lägre jämfört med hos anställda minskar
företagarnas marginaler. Trots detta uppger sex av tio företagare att de skulle klara sig ekonomiskt ett
år eller mer om de skulle bli arbetslösa eller långvarigt sjuka jämfört med hälften hos anställda.
Se över trygghetslösningarna
Företagare behöver ta ett större ansvar än anställda för den egna ekonomiska tryggheten.
- Genom sparande, försäkringar, juridiska avtal och medlemskap i a-kassa kan man skapa bättre
förutsättningar för att öka tryggheten. Trots att det är relativt billigt att gå med i en a-kassa som en
försäkring om man inte kan driva företaget vidare väljer många företagare att inte göra det, säger
Jörgen Kennemar.
I en tidigare undersökning1 som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna uppgav
endast fyra av tio företagare att de är medlem i en a-kassa jämfört med åtta av tio för anställda2. Det
finns också en skepsis hos företagarna kring vilket stöd de kan få från det allmänna trygghetssystemet.
Åtta av tio företagare är tveksamma eller tror inte att de får det ekonomiska stödet de behöver vid
föräldraledighet, sjukdom eller arbetslöshet3.
- Denna oro och det förändrade läget som coronapandemin fört med sig för många företagare är viktigt
att väga in i den pågående utredningen om trygghet för företagare. Utan konkreta förbättringar finns det
en stor risk att färre vågar satsa på företagande i framtiden, avslutar Jörgen Kennemar.
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Undersökning genomfördes i februari-mars 2020, 1 000 företagare med upp till 49 anställda deltog
Sifo undersökning som genomfördes 27–29 mars 2020, 1 060 personer mellan 18 och 64 år deltog i undersökningen
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Undersökning genomförd i augusti-september 2019av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna, 1 000 företagare med upp till 49 anställda deltog.
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Bilaga. Tabeller
Undersökningen genomfördes i september 2020. 3 027 personer i åldrarna 18 - 79 år deltog i undersökningen.
Har din privatekonomi förändrats jämfört med före coronapandemin?

Ja, till det bättre
Ja, till det sämre
Nej, den är oförändrad
Tveksam, vet ej

Företagare
10 %
23 %
69 %
0%

Anställda
13 %
14 %
71 %
1%

Företagare
8%

Anställda
13 %

32 %
59 %

19 %
65 %

2%

2%

0%

2%

Företagare
65 %

Anställda
49 %

15 %
14 %
4%

21 %
19 %
9%

2%

2%

Känner du oro för din privatekonomi?

Ja, men i lika stor utsträckning
som före corona
Ja, mer orolig nu än före corona
Nej, men det var inte före corona
heller
Nej, mindre orolig än före
corona
Tveksam, vet ej
Hur stor är din sparbuffert för oförutsedda utgifter?

Mer än tre månadslöner efter
skatt
2–3 månadslöner efter skatt
1–2 månadslöner efter skatt
Mindre än en månadslön efter
skatt
Tveksam, vet ej

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

