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21 december 2020 
 
Två av tre företagare har inte ansökt om statligt stöd under 
coronapandemin 

Två av tre företagare med upp till 50 anställda har inte sökt de företagsstöd som regeringen 
har sjösatt under coronapandemin. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på 
uppdrag av Swedbank och sparbankerna. En tredjedel av företagarna har sökt och beviljats 
stöd. Stödet är mest nyttjat av företag med över 20 anställda. Hälften av dem har beviljats 
stöd jämfört med endast en av fem företagare med enskild firma. 
 
Många företagare, nästan var femte i undersökningen, uppgav att de upplevt att det är krångligt att 
ansöka och varannan företagare svarade att de inte haft behov av stöd under pandemin.  
 
- Det är överraskande att två av tre företagare inte sökt stöd. Det kan vara ett tecken på att det är 
skillnader i hur olika företag påverkats, att stöden inte är rätt utformade eller att de till och med kommer 
för sent. säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.  
 
Skillnader mellan branscher och större företag har varit mest aktiva med att söka stöd  
Coronapandemin har slagit olika hårt i olika branscher, vilket framkommer i statistiken över antal 
ansökningar och beviljade stöd som Tillväxtverket och Skatteverket redovisat. Till exempel är hotell och 
restaurang, transport och handel överrepresenterade vad gäller ansökta och beviljade omställningsstöd. 
Dessa branscher svarar för drygt hälften av ansökningarna både för perioden mars-april och maj-juli.  
 
Stödåtgärderna har framför allt gått till de större företagen. Nästan hälften av företagarna med 20–49 
anställda har sökt och beviljats stöd jämfört med knappt var tredje företagare med 1–4 anställda. Även 
stora branschvisa skillnader finns. Störst andel sökande finns inom hotell och restaurang där två av tre 
företagare sökt och fått beviljat stöd följt av hälften i tillverkningsindustrin och en tredjedel inom handel 
och transport. Lägst andel sökande finns inom jord- och skogsbruk samt i byggsektorn där var femte 
företagare ansökt om stöd. 
 
- Hur stöden är utformade, det är tydligt att de har fungerat bäst för aktiebolag med anställda, är 
sannolikt en förklaring till att endast drygt var tionde företagare med enskild firma ansökt om stöd, säger 
Jörgen Kennemar.  
 
Undersökningen visar även att det är flest företagare med enskild firma som fått avslag på sin ansökan, 
20 procent av ansökningarna jämfört med 2–5 procent för företagare med anställda.  
 
Fyra av tio företagare som fått stöd uppger att de har varit till stor hjälp 
Majoriteten av företagarna som fått stöd uppger dock att det har hjälpt. Nästan fyra av tio anser att 
stöden har varit till stor hjälp och hälften anser att de gett viss hjälp. Mest nöjda är företagare med 
anställda, främst i de större företagen. Enskilda näringsidkare är däremot något mindre nöjda och bland 
dem anser var fjärde företagare att stöden är otillräckliga, vilket är en högre andel jämfört med företag 
med anställda.  
 
- Regeringen prioriterar generella företagsstöd trots att höstens hårdare restriktioner framför allt har 
drabbat företagare inom tjänstesektorn, i synnerhet besöksnäringen samt hotell och restaurang. Att 
förlängningen av många stöd inte beräknas träda i kraft förrän i februari kan förvärra läget ytterligare för 
dem, säger Jörgen Kennemar.  



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 160 kontor i Sverige och 92 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  

 
För mer information:  

 
Jörgen Kennemar, seniorekonom och analytiker, Swedbank, +46 70 643 83 29   www.swedbank.se/foretagande 
Mattias Elander Forsgren, presskommunikatör Swedbank, +46 73 843 32 66          www.swedbank.se/framtid 
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Har du ansökt om regeringens coronarelaterade stöd till företagare? Uppdelat efter antalet anställda 
 

  Antal anställda 
 

 
0 anställda 1–4 

anställda 
5–9 
anställda 

10–19 
anställda 

20–49 
anställda 

Totalt 

 
% % % % % 

 

Ja, jag har sökt och fått stöd beviljat 13,3 27,8 39,8 40,7 47,5 32,0 

Ja, jag har sökt men inte fått svar än 1,9 2,1 2,0 3,4 1,5 1,5 

Ja, jag har sökt med fått avslag 2,9 1,6 1,0 0,0 1,5 1,7 

Nej, jag har inte haft behov av stöd 60,5 49,7 49,0 44,1 42,1 49,8 

Nej, jag har inte sökt. Ansökan var 
svår att göra/förstå 

21,4 18,7 8,2 11,9 7,3 15,0 

Summa ej sökt 81,9 68,4 57,1 55,9 49,4 64,8 

Summa sökt stöd 15,2 29,9 41,8 44,1 49,0 33,5 

Andelen avslagna ansökningar av 
totala ansökningar 

18,8 5,4 2,4 0,0 3,1 5,1 

 
 
Har du ansökt om regeringens coronarelaterade stöd till företagare? Uppdelat om företagaren har anställda eller inte 
 

  Anställda 

Ja Nej 

% % 

Ja, jag har sökt och 
fått stöd beviljat 

40,0 19,7 

Ja, jag har sökt men 
inte fått svar än 

2,2 1,7 

Ja, jag har sökt med 
fått avslag 

1,2 2,5 

Nej, jag har inte haft 
behov av stöd 

45,7 55,6 

Nej, jag har inte sökt. 
Ansökan var svår att 
göra/förstå 

11,0 20,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swedbank.se/foretagande
http://www.swedbank.se/framtid


 

 
 

 

 
Har regeringens företagsstöd varit till hjälp för ert företag. Uppdelat på antalet anställda 
 

  Antal anställda 

0 anställda 1–4 anställda 5–9 anställda 10–19 anställda 20–49 anställda 

% % % % % 

Ja, till stor 
hjälp 

35,7 39,4 30,8 37,5 37,4 

Ja, till viss 
del 

35,7 43,3 51,3 58,3 48,0 

Nej, de har 
varit 
otillräckliga 

25,0 16,3 17,9 4,2 13,0 

Tveksam, 
vet ej 

3,6 1,0 0,0 0,0 1,6 

 
 
Andel företagare som ansökt om stöd och fått beviljat 
 

Hotell- och restaurangverksamhet 66,7 

Tillverkning 45,5 

Kultur, nöje och fritid 42,9 

Transport och magasinering 34,9 

Handel 33,3 

Utbildning 33,3 

Fastighetsverksamhet 32,4 

Juridik, ekonomi, teknik 31,4 

Uthyrning, fastighetsservice, 
resetjänster och annan 
stödverksamhet 

26,8 

Informations- och 
kommunikationsverksamhet 

26,5 

Byggverksamhet 20,4 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 14,5 

 


