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Sammanfattning

Under den pågående coronapandemin har 
Sverige inte genomfört en formell ned-

stängning, till skillnad från de övriga tre stora 
nordiska ekonomierna. Trots detta har svensk 
ekonomi påtagligt påverkats av krisen. Nivån av 
ekonomisk aktivitet (BNP) under året förväntas 
minska mer i Sverige än i Danmark och Norge, 
och något mindre än i Finland. Återhämtning-
en av BNP under 2021 förväntas vara svagare i 
Sverige än i Danmark, Norge samt även Finland. 
Arbetslösheten enligt OECD:s standardisera-
de mått är högre i Sverige under den pågående 
krisen än i de tre övriga nordiska länderna. Att 
Sverige inte infört formell lockdown har varit 
ett argument för att införa mindre generö-
sa eller omfattande stödformer till företagen 
jämfört med i Norge och Danmark, men som 
data över arbetslöshet och BNP visar är och har 
behovet av stöd varit minst lika stort i Sverige. 

Något som hittills saknats i Sverige är en djup-
gående analys av hur stödsystemen för små-
företag fungerar jämfört med i grannländerna. 
Inför denna rapport har information om olika 
stödformer i Sverige, Norge, Danmark och Fin-
land samlats in och analyserats, för att ge en 
samlad bild av stöden och dess förväntade ef-
fekt. För att få en jämförbar och rättvisande 
bild av hur stöden fungerar i praktiken genom-
förs i denna rapport en modellering av ekono-
min i tre typiska mindre företag under krisen. 
Det första exemplet är en frisör med enskild 
firma, som driver en ny verksamhet med lite 
lägre marginaler och har kostnader för att hyra 
lokal. Det andra exemplet är en taxiföretagare, 
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också med en mindre enskild firma. Det tredje 
exemplet är en liten restaurang, driven i form av 
ett aktiebolag, som anställer företagaren själv, 
en kock och tre servitörer. Ekonomiska model-
ler byggs upp av dessa företag och information 
samlas in om de stödformer som företagen har 
kunnat motta under krisen. Studien omfattar 
perioden januari till oktober 2020 och inklude-
rar de stödformer som beslutats om vid olika 
tillfällen under året.

Stödet till frisören i Sverige, i form av lägre ar-
betsgivaravgift och omsättningsstöd, uppgår 
till 17 procent av omsättningen under januari till 
oktober 2020. Det kan jämföras med frisören 
i Finland, som får ett omsättningsstöd mot-
svarande 9 procent av omsättningen (figur 1). 
I Norge är nivån betydligt högre, 43 procent. I 
Danmark leder kombinationen av omsättnings-
stöd och kompensation för fasta kostnader att 
stödet blir betydligt mera omfattande, mot-
svarande 65 procent av företagets omsättning. 
Frisören i Sverige tvingas till det drastiska be-
slutet att halvera den egna lönen för att kunna 
klara krisen, i likhet med frisören i Finland. Tack 
vare bättre stöd behöver frisören i Norge bara 
knappt gå ned i inkomst, medan frisören i Dan-
mark har så gott stöd att denne kan fortsätta 
ta ut samma lön som tidigare.

För taxiföretagaren i Sverige motsvarar stödet 
17 procent av omsättningen under januari till 
oktober 2020. Detta är högre än 7 procent i Fin-
land, men klart lägre än 41 procent i Norge och 

49 procent i Danmark (figur 2). Taxiföretagaren 
i Sverige behöver sänka den egna lönen med 40 
procent för att klara krisen. I Finland behöver 
taxiföretagaren ta till en ännu större sänkning, 
då landet har mer begränsade stödsystem än 
Sverige. I både Norge och Danmark är dock 
stödsystemen så starka att taxiföretagarna 
kan fortsätta ta ut samma lön som tidigare.

För restaurangägaren uppgår stödet i Sverige 
till 11 procent av omsättningen under perioden, 
lite högre än 10 procent i Finland. I Danmark 
är nivån 17 procent och i Norge 27 procent. I 
samtliga fyra nordiska länder kämpar restau-
rangägare med minusresultat, framförallt i 
Finland och Sverige där stöden är mera begrän-
sade. Restaurangägaren i Sverige tar under pe-
rioden januari och oktober 2020 en ekonomisk 
förlust, som motsvarar 16 normala månaders 
överskott. Detta efter hänsyn till permittering-
ar, stöd samt att företagaren halverar det egna 
löneuttaget. I Finland motsvarar förlusten 14 
normala månaders överskott, I Danmark fyra 
och i Norge enbart en. Medan det i Sverige och 
Finland finns betydande risk att restaurangen 
inte överlever krisen, är situationen klart bättre 
i Danmark och Norge. 

För samtliga tre exempelföretag, inte minst 
restaurangföretagaren, finns en betydande risk 
för nedläggning av verksamheten under senare 
delen av 2020 alternativt början av 2021. Ytter-
ligare stöd behöver lanseras och levereras för 

att ge småföretagen rimliga förutsättningar 
att klara krisen. Nya stödpaket behöver starta 
redan nu. Stödsystemen i Sverige är inte bara 
betydligt mindre omfattande jämfört med i 
Norge och Danmark, utan de är också mera 
komplexa att söka. Företag i Sverige kan dras 
med omfattande osäkerhet kring vilka stöd de 
har rätt till, hur de ska söka dem, när de faktiskt 
kommer att få pengarna utbetalda samt vilka 
straff de kan få ifall ansökan har brister. I Nor-
ge och Danmark finns tydliga och enkla system 
kring stöd för minskad omsättning och fasta 
kostnader. Kombinationen enkelhet och gene-
rositet står i tydlig kontrast mot det svenska 
systemet.

Det mest framgångsrika stödsystemet i Sverige 
har varit den tillfälliga sänkningen av egenavgif-
ten och arbetsgivaravgiften. Denna åtgärd har 
fungerat väl och är relativt enkel för företagen 
att ta del av. Svenska småföretagare behöver 
en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgiften 
och egenavgiften till 10,21 procent (ålderspen-
sionsavgiften). Denna åtgärd bör sättas in så 
snart som möjligt. Som komplement finns även 
goda skäl att utöka stöd för fasta kostnader i 
Sverige. Inspiration kan även dras från Norge, 
som har en rad specifika åtgärder för att un-
derlätta för småföretagen och deras anställda 
under den pågående pandemin. Dessa inklude-
rar att kostnader för sjukvård till anställda, te-
lefoner och internettjänster för hemmakontor 
är skattefria och inte ens behöver rapporteras 
till myndigheter. 
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Förord

Denna rapport syftar till att belysa hur pandemin påverkat ekonomin i Sverige och då speciellt 
Småföretagarnas Riksförbunds medlemmar. Medlemsföretagen har påverkats av huvudsakligen 
två faktorer, dels hur samhällsekonomin i stort utvecklats, dels vilka stödformer som samhället 
erbjudit småföretagen för att ta sig igenom krisen. Rapporten baseras på ingående jämförelser 
med situationen i övriga nordiska länder. Rapporten är först ut med att beskriva i detalj hur läget 
utvecklat sig för jämförbara småföretag i de nordiska länderna. I rapporten beskrivs både hur de 
stöd som erbjudits hjälpt till samt hur företagens och småföretagarens ekonomi påverkats. De 
viktigaste resultaten och slutsatserna är följande:

Trots det påstådda värnandet om ekonomin och undvikandet av ”lockdown” har ekonomin (BNP 
och arbetslöshet) i Sverige drabbats betydligt hårdare än i Danmark och Norge, men något mindre 
än i Finland. Rapporten beskriver situationen i detalj för tre olika småföretagare:

      ○  En frisör med enskild firma

      ○  En taxiföretagare med enskild firma 

○  En liten restaurang, driven i form av ett aktiebolag, företagaren själv, en kock och tre servi-
törer anställda.

Beräkningarna baseras på hur omsättningen utvecklades under perioderna mars, april samt peri-
oden fram till oktober 2020. I Sverige var tappet 50 %, 75 % respektive 60 %. Beräkningarna utgår 
ifrån att småföretagarna utnyttjat de huvudsakliga stödformer som erbjudits i respektive land.

När det gäller hur stöd i respektive land hjälpt till att hålla igång företagen är bilden följande:

◇  Stödet till frisören i Sverige motsvarade 17 procent av omsättningen under januari till ok-
tober 2020. Motsvarande stöd var 9 procent i Finland, 43 procent i Norge och 65 procent i 
Danmark

◇  Motsvarande siffror för taxiföretagaren i Sverige var 17 procent av omsättningen, 7 procent 
i Finland, 41 procent i Norge och 49 procent i Danmark.

◇  För restaurangägaren var stödet 11 procent i Sverige, 10 procent i Finland, 17 procent i Dan-
mark och 27 procent i Norge.
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Privatekonomiskt blev effekten:

◇   Frisören i Sverige fick halvera den egna lönen för att kunna klara krisen, från 18 000 kronor 
9 000 kronor per månad i likhet med frisören i Finland. Frisören i Norge behövde bara sänka sin 
inkomst något, medan frisören i Danmark har tagit ut samma lön som tidigare.

◇   Taxiföretagaren i Sverige fick sänka den egna lönen med 40 procent, från 22 300 kronor i 
månaden till 13 500 kronor per månad. I Finland behövde taxiföretagaren ta till en ännu större 
sänkning, medan taxiföretagarna Norge och Danmark fortsatte ta ut samma lön som tidigare.

◇   Alla restauranger har gått med förlust efter stöd under perioden. Värst var det i Sverige, 
med en förlust som motsvarar 16 normala månaders överskott. Detta trots permitteringar 
och att restaurangägaren själv gått ned i lön från 32 000 kronor per månad till 16 000 kronor 
per månad. I Finland motsvarar förlusten 14 normala månaders överskott, I Danmark fyra och 
i Norge enbart en. Medan det i Sverige och Finland finns betydande risk att restaurangen inte 
överlever krisen, är situationen klart bättre i Danmark och Norge. 

Utöver dessa nedslående ekonomiska fakta gäller tyvärr även att stödsystemen i Sverige inte 
bara är betydligt mindre omfattande än i Norge och Danmark, utan de är också mera komplexa 
att söka. Företag i Sverige dras med omfattande osäkerhet kring vilka stöd de har rätt till, hur de 
ska söka dem, när de faktiskt kommer att få pengarna utbetalda samt vilka straff de kan få ifall 
ansökan har brister.

Läget är svårt för alla tre småföretagarna i Sverige med betydande risk för nedläggning av verk-
samheten under senare delen av 2020 alternativt början av 2021. Ytterligare stöd behöver lanseras 
och levereras för att ge småföretagen rimliga förutsättningar att klara krisen. Nya stödpaket 
behöver starta redan nu. Det främsta stödsystemet i Sverige är sänkning av egen- och arbets-
givaravgiften. Denna åtgärd var framgångsrik och enkel att administrera. Den mest realistiska 
åtgärden framöver är en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgiften och egenavgiften till 10,21 
procent (ålderspensionsavgiften). Som komplement finns även goda skäl att utöka stöd för fasta 
kostnader. Inspiration kan tas från Norge, som har en rad specifika åtgärder för att underlätta för 
småföretagen och deras anställda under den pågående pandemin. Dessa inkluderar att kostnader 
för sjukvård till anställda, telefoner och internettjänster för hemmakontor är skattefria och inte 
ens behöver rapporteras till myndigheter. Borttagande av förmånsbeskattning, givet att företa-
gen inte drar av utgifterna, är en rimlig avvägning som Sverige borde överväga. 

Peter Thörn, ordförande i Småföretagarnas Riksförbund
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Inledning

I skrivande stund präglas samhällsutvecklingen 
fortfarande starkt av coronaviruset, som först 

spreds under slutet av 2019 och under 2020 blev 
en pandemi. För att begränsa spridningen av 
viruset har länder runtom i världen infört olika 
former av restriktioner, vilket i sin tur har lett 
till en betydande minskning av den ekonomiska 
aktiviteten. Många företag i olika sektorer har 
upplevt en svår tid sedan spridningen av viruset 
tog fart i Norden under mars och april. I Sverige 
har samhället inte stängts ned genom formell 
lockdown, men den ekonomiska aktiviteten har 
trots det minskat i en så betydande omfatt-
ning att vissa branscher i praktiken drabbats av 
näringsförbud. Den internationella affärstid-
ningen Business Insider har till exempel note-
rat att ekonomisk produktion (BNP) minskade 
mer under andra kvartalet 2020 i Sverige jäm-
fört med i de nordiska grannländerna, trots att 
Sverige skilde ut sig genom att inte genomföra 
en formell lockdown.1 Enligt den internationella 
samverkansorganisationen OECD:s senaste lä-
gesanalys, finns två scenarier för utvecklingen 
av coronapandemin. Det första är att den om-
fattande nedgången i ekonomisk aktivitet un-
der mars och april 2020 inte upprepas, utan att 
krisen istället gradvis avtar (enkel coronavåg 
scenario). Det andra scenariot är att en ny våg 
av omfattande spridning och nedstängningar 
till följd av detta sker under slutet av 2020 och 
början av 2021 (dubbel coronavåg scenario). 
Allt tyder nu på att det andra scenariot håller 
på att bli verklighet.

1  Business Insider (2020).

I figur 4 illustreras den förväntade utveckling-
en av BNP, för de fyra stora nordiska länderna, 
enligt dessa två scenarier. Den framträdande 
bilden är att Sverige förväntas, näst efter Fin-
land, ha störst minskning i ekonomisk aktivitet 
bland de nordiska länderna under 2020 enligt 
båda scenarier. Den ekonomiska återhämt-
ningen i Sverige under 2021 förväntas enligt 
båda scenarierna vara svagast jämfört med 
de andra nordiska länderna. OECD publicerar 
även statistik över arbetslösheten, baserat på 
ett globalt jämförelsemått. Som visas i figur 
5 har arbetslösheten stigit i samtliga nordiska 
länder till följd av coronapandemin. Den högsta 
arbetslöshetsnivån kommer att finnas i Sve-
rige, följt av Finland. Lägst nivå finns i Norge 
följt av Danmark. Även i början av 2020, innan 
covid-19-pandemin slagit till med styrka, fanns 
den högre nivån av arbetslöshet i Sverige medan 
Norge och Danmark hade lägre nivåer. Trots att 
Sverige inte införde lockdown klarar sig landets 
ekonomi ändå betydligt sämre än Danmark och 
Norge, sett till utvecklingen av ekonomisk ak-
tivitet liksom arbetslösheten. En förklaring är 
att stöden till företag under krisen är betydligt 
mera utbyggda och enklare att hantera i Norge 
och Danmark än i Sverige. 
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Trots att Sverige inte införde lockdown klarar sig landets ekonomi 
ändå betydligt sämre än Danmark och Norge, sett till utvecklingen 
av ekonomisk aktivitet liksom arbetslösheten. En förklaring är att 
stöden till företag under krisen är betydligt mera utbyggda och enk-
lare att hantera i Norge och Danmark jämfört med i Sverige.

De enkäter som Småföretagarnas Riksförbund 
har skickat ut till sina medlemsföretag under 
senare tid bekräftar att många som driver min-
dre företag drabbats av allvarliga ekonomiska 
problem. Den bild som framträder är att före-
tagen upplever stora svårigheter och ser bris-
ter med den förda stödpolitiken. Några centra-
la perspektiv är att enskilda näringsidkare har 
varit undantagna från de flesta stödformerna i 
Sverige, till skillnad från grannländerna, att of-
fentligt stöd för att klara hyresutgifter i princip 
har saknats i Sverige samt att småföretag utan 
kollektivavtal inte haft flexibiliteten att per-
mittera delar av personalen. Småföretagarnas 
Riksförbund har aktivt bedrivit ett påverkans-
arbete, som bidragit till vissa förbättringar. Till 
exempel har en stödform till enskilda näring-
sidkare till slut kommit på plats. I en enkätun-
dersökning som besvarades i augusti av med-
lemmar i Småföretagarnas Riksförbund visade 
det sig att 37 procent av de svarande med-
lemsföretagen ville söka stöd under krisen men 
dittills hade avstått från att söka. Bland mo-
tiveringarna till varför framkom att 7 procent 
av företagarna upplevde att de var upptagna 
med verksamheten, och därför inte hade tid att 
söka. Ett svar som 13 procent angav var att de 
ville söka, men att det var för komplext för dem 
själva att hantera. Dessutom angav en knapp 
fjärdedel (22 procent) att de bedömde att det 
kostar mer i termer av företagarens egen tid 

“

samt extern hjälp att söka stödet mot vad man 
skulle kunna få. Att stödformerna i Sverige är 
så komplexa att företagare ofta inte ens söker 
dem är välkänt.

Något som hittills saknats i Sverige är en djup-
gående analys av stödsystemens effekt för 
småföretag i Sverige jämfört med i grannlän-
derna. Inför denna rapport har information om 
olika stödformer i Sverige, Norge, Danmark och 
Finland samlats in och analyserats, för att ge 
en samlad bild av stöden. För att få en bra bild 
av hur stöden fungerar i praktiken genomförs 
i denna rapport en modellering av ekonomin i 
tre typiska mindre företag i huvudstäderna 
under krisen. Det första exemplet är en frisör 
med enskild firma, som driver en ny verksamhet 
med lite lägre marginaler, och har kostnader för 
hyrning av lokal. Det andra exemplet är en tax-
iförare med enskild firma, också med en mindre 
verksamhet, med kostnader för bil, drivmedel, 
avgifter till bokningscentral och försäkringar. 
Det tredje exemplet är en liten restaurang, som 
drivs i form av ett aktiebolag, som anställer fö-
retagaren själv, en kock och tre servitörer. En 
ekonomisk modell av dessa företag byggs upp, 
och information samlas in om de stödformer 
som företagen har kunnat motta under krisen. 
Studien tar hänsyn till perioden januari till ok-
tober 2020, och inkluderar de stödformer som 
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beslutats om vid olika tillfällen under året. Un-
der nära två månaders tid har dialog förts med 
myndigheter i Sverige, Danmark, Finland och 
Norge för att få en klar bild över stödformer-
na och de förändringar av dem som har införts. 
Därmed ger rapporten en heltäckande bild av 
de olika stödformer som de olika företagen har 
kunnat söka under årets lopp.

Många företagare i Sverige och i de nordiska 
grannländerna kämpar hårt för att klara krisen 
och modelleringarna tar hänsyn till att företa-
garna sänker det egna löneuttaget för att klara 
sig under krisen. I fallet med restaurangen an-
passas även personalstyrkan under krisen. Den 
samlade bilden som framträder av beräkning-
arna av företagens ekonomi är att situationen 
är klart bättre i Norge och Danmark jämfört 
med i Sverige och Finland. Anledningen är att 
stödformerna är mera utbyggda i Norge och 
Danmark. De mer omfattande stöden i Norge 
och Danmark inverkar på den ekonomiska ut-
vecklingen, genom att minska risken för onödig 
företagsdöd och arbetslöshet. Att stöden är 
snabbare och mer generösa i de två länderna 
kan delvis förklara varför de klarar sig bäst i 
Norden, sett till BNP-utveckling liksom nivån på 
arbetslöshet (se figur 1 och 2).

Rapporten inleds med en beskrivning av de olika 
stödformer som företagen kan söka i Sverige, 
Finland, Norge och Danmark. Därefter redovi-
sas hur de tre exempelföretagen klarar sig i de 
respektive fyra länderna, med hänsyn till fö-
retagens anpassning till krisen samt de stöd-
former som finns. Antagandet är att företagen 
aktivt arbetar för att ta del av de stödformer 
som de har rätt till, och att de beviljas stöden 
som de söker. En central del av analysen är hur 
mycket företagaren själv behöver gå ned i lön, 

för att kunna klara verksamheten under 2020. 
De två exempelföretag som drivs av enskilda 
närings-idkare kan klara sig fram tills oktober, 
genom att företagarens egna inkomst juste-
ras ned som anpassning till krisen. I Norge och 
Danmark kan de egna företagarna fortsätta 
ta ut en relativt oförändrad inkomst, eftersom 
krisstöden från offentligt håll är relativt välut-
byggda. Situationen är betydligt sämre i Sve-
rige och Finland. De egna företagarna i Sverige 
och Finland behöver gå ned kraftigt i lön, vilket 
i praktiken innebär att vardagsekonomin på-
frestas och att en reell risk finns för en fram-
tida nedläggning av affärsverksamheten och 
därmed följande personliga skuldsättningar.

För restaurangen, som har flera anställda utö-
ver företagaren själv, blir lösningen att få ned 
arbetskraftskostnaderna via permittering och i 
fallet med Danmark att en av personalen blir av 
med anställningen under sommaren. Samtidigt 
går även företagaren som driver restaurang 
själv ned i lön, men fortsätter att arbeta heltid. 
Restaurangverksamheterna går trots anpass-
ning av personalkostnader och sänkt inkomst 
för företagaren själv med ett minusresultat. 
Beräkningarna tar hänsyn till hur omfattan-
de detta minusresultat blir. Återigen framträ-
der bilden av att verksamheterna i Sverige och 
Finland klarar sig betydligt sämre jämfört med 
motsvarande verksamheter i Norge och Dan-
mark. Medan restaurangen kan komma att 
stängas i Sverige och Finland, är det ekonomis-
ka resultatet bättre i de två andra nordiska län-
derna tack vare bättre anpassade stödformer.
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Den stödform som många småföretagare i Sverige uppskattar 
är, vid sidan av möjligheten till permittering, sänkt arbetsgivar-
avgift samt egenavgift. En bred sänkning av arbetsgivaravgiften 
och egenavgiften krävs, för att stimulera återhämtningen, samt 
även eftersom de svenska nivåerna idag är högre än i de nordiska 
grannländerna.

De skillnader i företagens ekonomiska situa-
tion som framkommer i denna rapport behö-
ver tas på allvar i den näringspolitiska diskus-
sionen. Svenska småföretag har som rapporten 
visar klart sämre ekonomiska villkor jämfört 
med motsvarande företag i Norge och Dan-
mark under krisen, på grund av mera brist-
fälliga stödformer. I avsaknad av utökat stöd 
riskerar många små och medelstora företag i 
Sverige att slås ut i slutet av 2020 samt under 
2021. Förhoppningen är att denna rapport, i lik-
het med Småföretagarnas Riksförbunds tidiga-
re arbete under året, kan driva på förändring i 
konstruktiv riktning. Svensk samhällsekonomi 
har mycket att tjäna på ytterligare reformer 
som stärker de mindre företagens möjligheter 
att klara den ovanliga  och djupa  kris som lan-
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det befinner sig i idag. Företagen är inte uppho-
vet till krisen, utan det är coronapandemin och 
regeringars beslut om nedstängningar och be-
gränsningar som ligger bakom. En konstruktiv 
politik för små liksom större företag krävs för 
att stimulera återhämtningen. Den stödform 
som många småföretagare i Sverige uppskat-
tat är, vid sidan av möjligheten till permitte-
ring, sänkt arbetsgivar- och egenavgift. En bred 
sänkning av arbetsgivar- och egenavgiften 
krävs, för att stimulera återhämtningen, samt 
även med hänsyn till att de svenska nivåerna 
idag är högre än i de nordiska grannländerna. 
Lägre arbetsgivar- och egenavgift stimulerar 
till företagande och anställning i företagen, vil-
ket är precis den form av stimulans som ekono-
min idag är i behov av.

Stödformer till företag i Sverige

Sänkning av arbetsgivaravgift/egenavgiftî

En av de främsta formerna av stöd i Sverige 
var den tillfälliga sänkningen av arbetsgivar- 

och egenavgiften. För den som driver enskild 
firma finns dels en generell sänkning, dels en 
sänkning motiverad av coronapandemin. Den 
generella sänkningen innebär att för de första 
200 000 kronorna i vinst under 2020 så är nivån 
på egenavgiften 21,83 procent. För vinst ovan 
200 000 kronor betalas 28,97 procent egenav-
gift. För att motverka effekten av corona-
pandemin infördes en ytterligare nedsättning, 
som innebär att 10,21 procent egenavgift (ål-
derspensionsavgiften) betalas upp till 100 000 
kronor i vinst för 2020. Nivån blir därmed 10,21 
procent upp till 100 000 kronor i vinst, därefter 
21,82 procent upp till 200 000 kronor i vinst och 
ovan denna nivå 28,97 procent. Den del av den-
na sänkning som är länkad till pandemin mot-
svarar 11 620 kronor för en enskild näringsidka-
re, givet att denna når upp till 100 000 kronor i 
vinst för 2020. För den som driver aktiebolag 
sänks arbetsgivaravgiften mellan den första 
mars och sista juni, det vill säga en fyra måna-
der lång period. Under denna tid betalas enbart 
ålderspensionsavgift på 10,21 procent. Detta 
är en sänkning med 21,21 procent jämfört med 
31,42 procent som är nivån av arbetsgivarav-
gift under 2020, för anställda som inte omfat-
tas av särskilda nedsättningar på grund av till 
exempel ålder. Nedsättningen gäller för löner 
upp till 25 000 kronor per månad för upp till 30 
anställda. Ovan denna nivå betalas full arbets-
givaravgift. Nedsättningen leder till att arbets-
givaravgiften för en lön på 25 000 kronor hos 
anställda vid aktiebolag minskar från 7 855 till 

2552,5 kronor, det vill säga med 5302,5 kronor 
per anställd och månad. För anställda med lön 
på 25 000 kronor eller mera motsvarar sänk-
ningen 21 210 kronor under fyramånadersperi-
oden.2 Värt att notera är att enskilda näring-
sidkare därmed sammanlagt får en sänkning av 
egenavgiften med 11 620 kronor under 2020 till 
följd av coronapandemin, medan de som dri-
ver företag i form av aktiebolag får en sänkning 
med 21 210 kronor per anställd inklusive företa-
garen själv.

Omsättningsstöd
Det finns en form av omsättningsstöd i Sveri-
ge  som kan beviljas till enskilda näringsidka-
re. Det går att söka för tre stödperioder under 
2020: mars-april, maj samt juni-juli. Stödet 
kan sökas av företag som under månader-
na mars och april sammanlagt 2020 hade en 
nettoomsättning som understeg 70 procent 
av nettoomsättningen för referensperioden 
(samma månader 2019). För maj är kravet att 
nettoomsättningen understeg 60 procent av 
referensperioden, och för månaderna juni och 
juli att den understeg 50 procent av nettoom-
sättningen jämfört med samma månader året 
före. Ett ytterligare krav är att omsättnings-
minskningen så gott som uteslutande är or-
sakad av spridningen av coronaviruset. Stödet 
kan lämnas med 75 procent av det faktiska 
omsättningstappet. För perioden mars-april 
kan det maximalt uppgå till 48 000, för maj 

2  Finansdepartementet (2020a).
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till maximalt 24 000 och för juni-juli till mxi-
malt 48 000.3 För aktiebolag går det att söka 
om en liknande stödform. Omställningsstöd till 
aktiebolag kan fås för mars till juli 2020, och 
baseras på minskad nettoomsättning. För pe-
rioden mars till april kan stödet fås om före-
tagets nettoomsättning minskat med minst 30 
procent, för perioden maj om den minskat med 
minst 40 procent, och för perioden juni och juli 
om den minskat med minst 50 procent. Minsk-
ningen ska bero på coronapandemin, nettoom-
sättningen behöver vara minst 250 000 kronor 
och stödet behöver vara minst 5 000 kronor för 
att betalas ut. En rad komplexa krav ställs: fö-
retaget får inte göra vinstutdelningar eller vis-
sa andra värdeöverföringar, företaget får inte 
ha ekonomiska svårigheter, företaget måste 
ha försökt att få försäkringsersättning, ska-
destånd eller liknande ersättning först. Företag 
inom jordbruk, fiske eller vattenbruk är ej be-
rättigade stöd för stödperioden juni–juli. Om-
ställningsstöd ges med 75 procent av det pro-
centuella omsättningstappet, samma nivå som 
för enskilda näringsidkare.4 Nivån på omställ-
ningsstödet kan vara ända upp till 150 miljoner 
kronor och kan estimeras via Skatteverket.5

Kompensation till hyresvärdar som sänker 
hyran
Det finns ett stöd som hyresvärdar kan söka i 
Sverige, ifall de sänker den fasta hyran för sina 
hyresgäster under perioden första april till sista 
juni 2020, för företag i av regeringen uppräk-
nade utsatta branscher. Kompensation till hy-
resvärden ges med maximalt 50 procent av den 
nedsatta fasta hyran, och maximalt 25 procent 
av den ursprungliga fasta hyran. Kompensatio-
nen kan sökas av hyresvärden i efterhand via 

3  Näringsdepartementet (2020).

4  Skatteverket (2020a), Finansdepartementet (2020b).

5  Skatteverket (2020b).

länsstyrelserna.6 Detta system är dock krång-
ligt, och gäller enbart om hyresvärden sänker 
kostnaden. Därmed är det relevant enbart för 
vissa företag, till skillnad från de system för 
stöd till fasta kostnader inklusive hyreskostna-
der som finns i grannländerna.

Korttidsarbete
Systemet med korttidsarbete (korttidspermit-
tering) kan användas när företag drabbas av 
tillfälliga ekonomiska problem till följd av nå-
got oväntat. Den anställde går ner i arbetstid 
under en period (permittering) samtidigt som 
staten går in och ger visst ekonomiskt stöd till 
arbetsgivaren. De anställda får behålla en stor 
del av sin ordinarie lön, samtidigt som före-
tagens personalkostnader minskar, även om 
minskningen inte är lika stor som arbetstids-
minskningen. Både arbetsgivare och anställd 
behöver vara överens om korttidspermittering. 
Det är möjligt att minska arbetstiderna med 
20, 40, 60 eller 80 procent. Korttidspermitte-
ring är ett system som redan tidigare fanns på 
plats och det innebär en kostnadsfördelning för 
arbetstidsminskning. Arbetsgivarens kostnad 
minskar med 19 procent när arbetstiden går ned 
med 20 procent, med 36 procent när arbetsti-
den går ned med 40 procent, med 53 procent 
när arbetstiden går ned med 60 procent och 
med 72 procent när arbetstiden går ned med 80 
procent.7

6 Finansdepartementet och Näringsdepartementet (2020).

7  Finansdepartementet (2020c).
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Stödformer till företag i Finland

Omsättningsstöd för större företag

I Finland finns liksom Sverige relativt begrän-
sade former av stöd till företag på grund av 

coronapandemins skadeverkningar, jämfört 
med Norge och Danmark som har mera gene-
rösa system. Systemen i Finland tycks liksom 
i Sverige dessutom vara mer anpassade till de 
större företagens verksamheter. Större finska 
företag kan söka en form av omsättningsstöd, 
ifall de befinner sig i en sektor av näringslivet, 
där försäljningen har minskat med 10 procent 
jämfört med referensperioden. Om företaget 
verkar inom en sådan sektor är ett annat krav 
att företagets egen omsättning har minskat 
med minst 30 procent jämfört med referens-
perioden. Omsättningsminskningen bestäms 
utifrån de momsdeklarationer som lämnats in 
till Skatteförvaltningen. Omsättningen inom 
sektorn i april 2020 jämförs med den genom-
snittliga omsättningen under perioden mars 
till juni 2019. Företagens omsättning i perioden 
april till maj 2020 jämförs med deras genom-
snittliga omsättning i mars till juni 2019. Om 
företaget grundades efter juni 2019 jämförs 
omsättningen med genomsnittet av företagets 
försäljning i januari och februari 2020. Stöd 
beviljas på grundval av företagets fasta kost-
nader och lönekostnader. Det maximala stöd-
beloppet som betalas i två månader är 500 000 
euro. Stöd på mindre än 2000 euro betalas inte 
eftersom detta inte ansetts ha någon effekt på 
att förhindra konkurser. De fasta kostnaderna 
som berättigar till stöd får stå för högst hälf-
ten av företagets genomsnittliga omsättning 
under referensperioden. Statskassan kan ock-

så acceptera ansökningar som ska behandlas 
även om det berörda företaget inte verkar i en 
sektor som omfattas av dekretet där omsätt-
ningen har minskat med 10 procent. I ett sådant 
fall måste företaget lägga fram särskilt över-
tygande bevis för att omsättningsminskningen 
beror på coronaviruskrisen.8 Restauranger kan 
söka om en särskild stödform, givet att de inte 
samtidigt får ersättning från det generella om-
sättningsstödet.

Särskilt stöd till restauranger
I Finland finns en särskild form av stöd inom res-
taurangbranschen, för verksamheter vars lo-
kaler och utomhusserveringar har behövt vara 
stängda på grund av coronapandemin. Restau-
ranger, kaféer och barer inkluderas. Kompensa-
tion och stöd beviljas inte personalrestaurang-
er, vars verksamhet inte begränsats eftersom 
de endast betjänar anställda eller en på annat 
sätt begränsad grupp. Personalrestauranger 
har endast rätt till kompensation och stöd om 
de också har betjänat utomstående kunder och 
verksamheten därför begränsats. Modellen be-
står av två delar som kompletterar varandra: 
stöd för återanställning och kompensation för 
verksamhetsbegränsningar. Företaget kan få 
stöd för att anställa en arbetstagare när verk-
samheten inleds på nytt. Stödets belopp är 1 
000 euro per arbetstagare. Förutsättningen för 
att beviljas stödet är att företaget betalar en 
lön på sammanlagt 2 500 euro till arbetstaga-

8 Arbets- och näringsministeriet (2020a), Statskontoret Finland (2020).
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ren under juni, juli och augusti 2020. Samma 
stöd på 1 000 euro kan beviljas för sysselsätt-
ning av inhyrd personal eller arbete som köps 
in som underentreprenad. Stödet betalas i det 
senare fallet givet att företaget under juni, juli 
och augusti 2020 betalar 4 500 euro per ar-
betstagare till tjänsteleverantören för arbete 
som skaffats som hyrd arbetskraft eller under-
leverans. Stöd kan fås för högst det antal ar-
betstagare som i februari 2020 kalkylmässigt 
arbetade i företaget på heltid, inklusive arbete 
som skaffats som hyrd arbetskraft eller un-
derleverans. Den andra delen är kompensation 
för verksamhetens begränsning. Stödet är för 
restaurangernas möjligheter att sköta löpande 
fasta kostnader, som till exempel hyra eller el-
räkningar. Kompensationen räknas ut på basis 
av den förändring i företagets försäljning som 
förorsakats av de lagstiftade begränsningarna. 
Restauranger, kaféer och barer kan få kom-
pensation ifall deras försäljning i april 2020 var 
mindre än deras genomsnittliga försäljning i 
april–maj 2019 eller i januari–februari 2020. 
Av dessa jämförelseperioder väljs automatiskt 
den då den genomsnittliga försäljningen var 
större. Kompensationens storlek beror på hur 
stor försäljningen var under jämförelseperio-
den och hur mycket mindre den var i april 2020. 
Om den genomsnittliga försäljningen var högst 
en miljon euro är kompensationen 15 procent av 
försäljningsminskningen. Om den genomsnitt-
liga försäljningen under jämförelseperioden var 
över en miljon euro är kompensationen 5 pro-
cent av den del som överstiger en miljon euro. 
Gottgörelsen kan uppgå till högst 500 000 euro. 
Stödet kan sökas från april till augusti. 9

Stöd till egenföretagare
Som ensam företagare eller egenföretagare 
utan anställda (”yksinyrittäjä”) är möjlighe-
9  Arbets- och näringsministeriet (2020b).

terna till stöd begränsade i Finland. Det går att 
ansöka om kommunalt ekonomiskt stöd under 
covid-19-krisen. För att ansöka om detta stöd 
måste du vara ensam företagare eller egenfö-
retagare utan anställda som är heltidsanställd i 
Finland i någon form av ekonomisk verksamhet, 
oavsett dess lagligt definierade format eller fi-
nansieringskälla. Det vill säga, stödet gäller brett 
för olika former av företagare och frilansare. 
Ansökan ska göras till den kommun där verk-
samheten är baserad, det vill säga den hem-
vistskommun som anges i Business Information 
System (YTJ). Varje kommun bestämmer hur 
man ska ordna sitt ansökningssystem, antingen 
via internetansökningar eller tryckta formulär. 
Kommunerna kommer att ge de sökande råd om 
hur man ansöker och behandlar ansökningarna 
i den ordning de mottas. Det kommunala eko-
nomiska stödet som är tillgängligt för enskilda 
företagare och egenföretagare utan anställda 
består av en engångsbetalning på 2 000 euro 
för kostnaderna för att driva sin verksamhet 
under nuvarande förhållanden. Dessa kostnader 
inkluderar lokaler och utrustningskostnader re-
laterade till verksamheten samt bokföring och 
kontorskostnader. Det ekonomiska stödet kan 
beviljas för kostnader som uppstått under pe-
rioden 16 mars till 31 augusti 2020.10

Liten sänkning av arbetsgivaravgift/
egenavgift
Nivån på sociala avgifter i Finland är typiskt 
25,3 procent och 24,1 procent för företagare.11 
Under perioden maj till december 2020 sänks 
dock nivåerna med 2,6 procentenheter.12 

10  Arbets- och näringsministeriet (2020a).

11  Ilmarinen (2020).

12  KPMG (2020).
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Korttidsarbete
Finland har sedan tidigare ett system för per-
mittering, och har därför inte infört ett nytt 
system för coronakrisen. Systemet fungerar 
så att arbetsgivaren betalar lön de första 5 
dagarna, och därefter har arbetsgivaren inga 
fortsatta lönekostnader så länge permittering-
en pågår. Med permittering avses att utföran-
det av arbete och betalningen av lön tillfälligt 
avbryts, medan anställningsförhållandet i öv-
rigt består.13

13  JHL (2020).
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Stödformer till företag i Danmark

Omsättningsstöd till mindre företag
Företagare i Danmark kan söka stöd för tapp 
i omsättning under coronapandemin. Till en 
början lanserades möjligheten för enskilda 
näringsidkare men även företag med högst 10 
heltidsanställda, att söka för omsättningstapp. 
För att få stödet behöver företagen ha haft ett 
tapp på omsättning med minst 30 procent un-
der perioden mars till augusti 2020. Stödet ges 
till företag som hade en omsättning på minst 
10 000 danska kronor per månad. Företagare 
måste äga minst 25 procent av verksamheten 
för att kunna ansöka om ersättning för förlo-
rade intäkter. Detta stöd ges till företag med 
högst 10 heltidsanställda. Företagets ägare 
och make/maka räknas inte in i de tio heltids-
anställda. Kompensationen uppgår till 90 pro-
cent av omsättningstappet, jämfört med refe-
rensperiod föregående år. Företagen ges visst 
utrymme att själva välja referensperiod, men 
grundregeln är jämförelse med samma måna-
der föregående år. Maximalt ges 23 000 danska 
kronor i kompensation per månad för företag 
utan anställda förutom företagaren själv, och 
46 000 danska kronor för företag med en an-
ställd make. För juli och augusti gäller dock att 
maximalt 23 000 danska kronor ges för båda 
månaderna. Företagare som når upp till en per-
sonlig inkomst på 800 000 danska kronor under 
2020 behöver återbetala det stöd som ges för 
deras egen försörjning.14 Systemet i Danmark 
är därmed generöst, åtminstone fram till och 
med sommaren.15

14  Dansk Erhverv (2020).

15  Virksomhedsguiden (2020).

Stöd för fasta kostnader
I Danmark kan företag som tappat minst 35 
procent av sin omsättning på grund av coro-
napandemin söka stöd för fasta kostnader, för 
perioden början av mars till början av juli. Stö-
det har därefter kunnat förlängas för att in-
kludera hela juli månad. Stödet ges upp till 100 
procent om företaget på grund av pandemin 
var tvunget att stänga ned, eller inte hade in-
täkter alls under perioden. Om delar av verk-
samheten stängs ned (till exempel restaurang 
som inte säljer mat i själva lokalen, men däre-
mot fortsatt har take-away) kan stöd på max-
imalt 80 procent av de fasta kostnaderna er-
hållas. För företag som inte stängde ned helt är 
nivån 80 procent kompensation för fasta kost-
nader för samtliga månader, om omsättningen 
minskade med över 80 procent. Om omsätt-
ningen minskade med 60–80 procent kan stöd 
på motsvarande 50 procent av de fasta kost-
naderna sökas, och om omsättningen minskade 
med 35–60 procent kan stöd på motsvarande 
25 procent av de fasta kostnaderna sökas. Stöd 
på maximalt 110 miljoner danska kronor per fö-
retag kan sökas. Kostnader som kan täckas in-
kluderar lokalhyra, hyra/leasing av utrustning/
fordon, underhåll, el/vatten/värme, fastighets-
skatter, mjukvara, försäkringar, nedskrivning 
av värdet på tillgångar samt för restauranger 
även matvaror som behöver slängas då de inte 
förbrukas.16

16  BDO Denmark (2020).
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Lönekompensation och arbetsgivaravgift/
egenavgift
Företag kan få en tillfällig lönekompensation 
för anställda som annars skulle ha blivit upp-
sagda till följd av coronapandemin, och istället 
är hemskickade under perioden. Denna kom-
pensation går att söka för perioden 9:e mars till 
29:e augusti för företag som har minst 30 pro-
cent av personalen hemskickade eller mer än 
50 anställda. För perioden 30:e augusti till 30:e 
oktober kan företag som på grund av pandemin 
är förbjudna att vara öppna söka ytterligare 
stöd. Det går att söka ersättning för 75 pro-
cent av lönen för anställda i företagen. Medar-
betare får inte arbeta, när de är hemskickade.17 
Systemet är mindre förmånligt än i Sverige och 
Fin-land, där möjlighet till permittering finns. Å 
andra sidan är arbetsmarknadsregleringen i 

Danmark mer flexibel, vilket möjliggör anpass-

17  Øresunddirektbusiness (2020).

ning av arbetskraften samt förhandling för att 
nå en gemensam lösning.För exemplet med en 
restaurang i denna rapport antas att företaga-
ren gör upp med de anställda om att under april 
till augusti ha personalen, förutom ägaren själv, 
arbetande 40 procent av tiden medan de mottar 
60 procent av lönen. Därefter börjar samtliga 
arbeta heltid, förutom en servitör vars kontrakt 
avslutas. Arbetsgivaravgifterna i Danmark har 
inte sänkts i samband med krisen, men däremot 
är de överlag låga. Egenavgifter och arbetsgi-
varavgifter är totalt cirka 10,5 procent av lönen 
för anställda från arbetsgivarsidan (ytterligare 
sociala avgifter betalas av löntagaren).18

18 Småföretagarnas Riksförbund (2019).
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Stödformer till företag i Norge

Omsättningsstöd och kompensation för fas-
ta kostnader, större företag
Företag i Norge kan för perioden mars till au-
gusti 2020, söka stöd för bortfall i intäkter på 
grund av coronapandemin. Förutsättningen är 
att företaget är skatteskyldigt i Norge, och 
registrerades innan första mars 2020. Före-
tag med anställda kan söka detta stöd, liksom 
enskilda näringsidkare som får sin huvudsakli-
ga inkomst från det egna företaget. I prakti-
ken är dock inte systemet anpassat till enskilda 
näringsidkare, på grund av den höga självris-
ken. Istället finns ett annat generöst system 
för omsättningsstöd till enskilda näringsidka-
re. Kompensation ges för mars 2020, givet att 
omsättningen minskade med minst 20 procent. 
För april, maj, juni, juli och augusti ges ersätt-
ning givet att omsättningen minskade med 
minst 30 procent. Maximalt betalas 608 106 
norska kronor ut. Företaget behöver också ha 
fasta kostnader som det inte kan undvika, i 
form av hyra, ljus/värme, vatten/avlopp, för-
säkring, hyra av utrustning och transport, samt 
räntor på lån. Finansiella företag, företag inom 
oljeindustrin, företag inom elproduktion och 
eldistribution, flygbolag och privat barnomsorg 
undantas. För mars mättes omsättningsfallet 
genom jämförelse med samma månad föregå-
ende år. För efterföljande månader beräkna-
des nedgången i omsättning på liknande sätt. 
Jämförelse kan även göras med omsättningen 
i januari och februari 2020, till exempel för ny-
startade företag. En begränsningsregel är att 
företag inte kan beviljas bidrag baserade på 
en större del av de fasta kostnaderna än vad 

företaget själv kan täcka under en normal pe-
riod utan att göra förlust. Subventionen beräk-
nas på grundval av företagets fasta, oundvikli-
ga kostnader. För månaderna juni och juli kan 
företaget få tillbaka upp till 70 procent av de 
fasta, oundvikliga kostnaderna. För augusti kan 
företaget få tillbaka upp till 50 procent. Före-
tag vars verksamhet begränsades under mars, 
april och maj på grund av regleringar till följd 
av coronapandemin kan få ersättning upp till 90 
procent av de fasta, oundvikliga kostnaderna. 
Andra företag kan få tillbaka upp till 80 pro-
cent av de fasta, oundvikliga kostnaderna för 
denna period. Företag som inte är stängda av 
staten måste täcka en självrisk av sina fasta, 
oundvikliga kostnader. För mars är självrisken 
10 000 norska kronor och för senare månader 5 
000 norska kronor per månad.19 

Omsättningsstöd för enskilda näringsidka-
re
Mindre företag i Norge kan söka omsättnings-
stöd, som är generöst och i betydande ut-
sträckning täcker inkomstförluster på grund 
av coronapandemin. Stödformen är giltig från 
och med den 14 mars 2020, och förutsätter att 
företagaren täcker inkomstbortfallet under de 
första 16 dagarna. I praktiken kan företag som 
upplevde problem i mitten av mars därmed få 
stödet för april och resterande månader under 

19  Kompensasjonsordning for næringslivet (2020).
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2020. Systemet täcker 80 procent av inkomst-
förlusten upp till 6 norska basbelopp (Folke-
trygdens grundbelopp). Betalningarna baseras 
på information om tidigare inkomster som fö-
retaget eller företagaren har haft. Den som sö-
ker stödet behöver vara mellan 18 och 67 år, och 
ha haft en årlig inkomst motsvarande minst 
0,75 basbelopp (74 849 NOK) som egenföre-
tagare eller frilansare. Den som söker behöver 
också ha haft verksamhet före den första mars 
2020. Stödet förutsätter att individen inte får 
andra betalningar från NAV (NAV är namnet på 
den norska myndighet som bildades när landets 
försäkringskassa, arbetsförmedling och kom-
munernas socialtjänst samlokaliserades) som 
kompenserar för samma inkomstförlust. För 
egenföretagare baseras beräkningsunderlaget 
på personlig inkomst under 2019. För nyetable-
rade företag 2020 kan inkomster till och med 
den första mars 2020 användas för att beräkna 
inkomstförlusten.20

Sänkt arbetsgivaravgift
Nivån på arbetsgivaravgiften och egenavgiften 
varierar i Norge, beroende på vilken del av landet 
(vilken zon) som arbetet utförs i. Nivån är högre 
i tätbefolkade delar av landet och lägre i mera 
glesbefolkade delar. I denna rapport används en 
nivå på 14,1 procent, som gäller för zon 1 där hu-
vudstaden Oslo ligger. Nivån varierar mellan 14,1 
procent i landets mest tätbefolkade delar till 
0 procent i de mest glesbebodda.21 Under maj 
och juni 2020 sänktes arbetsgivaravgiften för 
anställda, men inte för enskilda näringsidkare, 
med 4 procentenheter till följd av coronapan-
demin. I de glesbebodda regioner där nivån är 
på 0 procent införs istället en subvention under 
krisen.22

20  NAV (2020).

21 Småföretagarnas Riksförbund (2019).

22 Skatteetaten (2020a).

Permittering
Arbetsgivare i Norge kan permittera anställ-
da, från och med 20:e mars och framåt under 
2020. Första två dagarna betalar arbetsgivaren 
lönekostnaden. Kravet på minskad arbetstid 
med bibehållen rätt till arbetslöshetsförmåner 
var ursprungligen att den anställde gick ned 50 
procent i arbetad tid, men ändrades retroaktivt 
till minst 40 procent. Arbetsgivarens kostnad 
går, förutom lön för de två första dagarna, ned 
lika mycket som sänkningen av arbetstiden. 
Permittering behöver föregås av två veckors 
varsel. I beräkningarna för denna rapport antas 
att permittering påbörjas från och med början 
av april, efter varsel i mitten av mars. Från och 
med första november gäller åter regeln med 
minst 50 procent minskning av arbetad tid. Ef-
ter den första november gäller dessutom att 
lön för nya permitterade betalas de första tio 
dagarna.23

Andra former av stöd
Norge har flertal riktade stöd för företag under 
coronakrisen. Reglerna för kompensation av lön 
för personer som blir avskedade har ändrats, 
från och med 20:e mars 2020. Tidigare gällde 
att arbetsgivare behövde betala 18 dagars lön 
för anställda som blev av med jobbet. Denna re-
gel gäller inte längre. Istället står myndigheten 
NAV för löneutbetalningen under denna period.24 
Norska företags utgifter kopplade till hemkon-
tor, i form av till exempel telefoner och inter-
net-tjänst samt även sjukvård till de anställda, 
är skattefria och behöver inte rapporteras till 
myndigheter. Denna åtgärd genomfördes un-
der coronakrisen eftersom hemarbete blir mer 
förekommande. Skattefriheten gäller givet att 
dessa utgifter är temporära och kopplade till 

23 Regjeringen (2020).

24 Ibid.
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företagens behov under pandemin. Företaga-
ren ska i så fall inte dra av skatten för dessa 
förmåner utan behöver inte alls skatta för dem 
och inte ens rapportera in utgifterna.25 Om en 
företagsbil står parkerad vid en anställds hem, 
samtidigt som den anställde blir av med jobbet, 
behöver inte den anställde betala skatt för bruk 
av bilen. Denna regel gäller för att undvika att 
kostnader uppkommer på grund av coronapan-
demin. 

25 Skatteetaten (2020b).

Om den anställde däremot använder bilen pri-
vat behöver denna förmån beskattas som ti-
digare.26 I Norge har anställda en skattefördel 
när de köper aktier i det bolag de är anställda 
i. Som respons på krisen utökas skatteförde-
len från 3000 till 5000 norska kronor.27 I Norge 
finns därmed flertal olika former av specialstöd, 
som komplement till de generösa breda stöd-
formerna.

26 Skatteetaten (2020c).

27 Skatteetaten (2020d).
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Frisör, i mindre verksamhet

I denna rapport beaktas hur företag i praktiken 
påverkats av coronakrisen, och de olika stöd-

former som finns i de nordiska länderna. Det 
första exempelföretaget är en frisör, som driver 
enskild firma i Stockholm. Verksamheten är ny 
och har fortfarande relativt små intäkter och 
marginaler. Ekonomin för exempelföretaget 
studeras i Sverige samt i de tre nordiska grann-
länderna. Frisören i Sverige har en omsättning 
på 36 200 kronor per månad, en hyra på 10 000 
kronor för frisörstol, övriga fasta kostnader på 
1 500 kronor samt rörliga kostnader på 2 500 
kronor. Före coronakrisen tog frisören ut 18 
000 svenska kronor i lön och gick med ett litet 
positivt resultat på knappt 270 kronor per må-
nad. Den ekonomiska situationen för jämförbar 
frisör har räknats ut för Danmark, Finland och 
Norge i respektive lands valuta, efter hänsyn till 
lokalt marknadsläge och kostnadsläge. Model-
leringen tar hänsyn till att Sverige inte införde 
formell lockdown under coronapandemin, men 
att omsättningsminskningen var betydande i 
synnerhet under de första månaderna (mars-
april). Modellen baseras på att intäkterna för 
frisören i Danmark, Finland och Norge föll med 
60 procent jämfört med normalläget under 
mars, och därefter med hela 90 procent under 
lockdown i april. Därefter ökar nivån åter till 60 
procent av normal omsättning resterande må-
nader fram tills oktober 2020. I Sverige var tap-
pet däremot 50 procent i mars och 75 procent 
i april. För maj och resterande månader av året 
har frisören i Sverige liksom i de övriga nordis-
ka länderna 60 procent av sin normala omsätt-
ning per månad. Beräkningarna utgår ifrån att 
frisörerna i samtliga fyra länder söker de olika 

stödformer som de kan få, samt överlever kri-
sen genom att sänka den egna lönen och avstå 
från egna pensionsavsättningar. 

Frisören i Sverige har fortsatt höga fasta kost-
nader i samband med krisen. Under mars, april, 
maj och juni tar denne del av nedsatt egenav-
gift, vilket leder till 4 706 svenska kronor i läg-
re avgift. Frisören får även omsättningsstöd 
på sammanlagt 33 938 kronor under mars och 
april. Stödet är relativt begränsat, vilket leder 
till att frisören från och med mars behöver gå 
ned rejält i lön. Istället för att ta ut en lön på 
18 000 kronor går denne först ned till 13 500 
löneuttag i mars, och därefter sänks lönen till 
9 000 kronor per månad fram tills oktober. Ge-
nom att fortsätta arbeta heltid (men med lägre 
volym på grund av färre kunder), och halvera 
sin lön, kan frisören i Sverige överleva den mest 
akuta krisen. Frisören i Sverige får 38 procent 
lägre egen inkomst under januari till oktober 
2020 jämfört med om ingen kris hade ägt rum, 
motsvarande 67 500 svenska kronor. Det totala 
värdet av stödet till företaget, inklusive sänkt 
arbetsgivaravgift, är 38 644 kronor, motsva-
rande 17 procent av omsättningen under de 
första tio månaderna av 2020. Stödet i Sverige 
är begränsat, vilket medför att en kraftig sänk-
ning av den egna lönen blir strategin för över-
levnad under coronakrisens första tid.

Situationen är snarlik för en frisör med liknande 
verksamhet i Finland. Frisören i Finland tog före 
krisen ut en lön på 1 700 Euro per månad, och 
hade ett positivt resultat på 190 Euro per må-
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nad. I samband med krisen får frisören i Finland 
enbart stöd motsvarande 2 000 Euro under 
maj och juni. Därmed blir lösningen att liksom i 
Sverige gå ned i inkomst. Fallet i intäkter under 
mars och april är högre än i Sverige, och frisören 
i Finland går tidigt ned i inkomst. Gradvis sänks 
lönen så att den blir knappt hälften av vad den 
var före coronakrisen, 780 Euro per månad. Ge-
nom denna sänkning av lönen samt genom att 
arbeta heltid kan frisören i Finland klara året. 

Minskningen av den egna inkomsten motsvarar 
7 140 Euro, eller 42 procent av den annars för-
väntade inkomsten, fram tills oktober. Stödet 
på 2 000 Euro motsvarar 9 procent av frisörens 
omsättning fram tills oktober. Frisören i Finland 
gick med omfattande ekonomiskt minusresul-
tat i mars och april, för att därefter kunna ta 
del av stöd för maj och juni. Ekonomin för fri-
sörerna i Sverige och Finland är så dålig att ris-
ken för utslagning är påtaglig.
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Frisören i Danmark tog ut en lön på 13 500 
danska kronor före krisen, med ett knappt plus-
resultat på 253 danska kronor per månad. Den 
danska frisören får ta del av ett omsättnings-
stöd under mars till augusti och får under mars 
till juli även kompensation för fasta kostnader. 
Omsättningsstödet motsvarar under perioden 
86 954 danska kronor, och kompensationen 
för fasta kostnader ytterligare 21 238 danska 
kronor. Sammanlagt blir stödet 108 192 danska 
kronor, vilket motsvarar hela 65 procent av fö-
retagets omsättning under perioden januari till 
oktober 2020. Eftersom stöden är omfattan-
de kan frisören behålla sin fulla lön även under 
krisperioden.

I Norge kan frisören få ta del av ett omsätt-
ningsstöd, som motsvarar 113 952 norska kro-
nor fram tills oktober. Det norska systemet är 
mer uthålligt i det avseende att det i skrivan-
de stund gäller året ut, till skillnad från stödet 
i Danmark som tar slut i augusti. För frisörer 
blir dock kombinationen med omsättningsstöd 
samt även stöd för fasta kostnader i Danmark 
mer hjälpsamt än omsättningsstödet i Norge. 
Frisören i Norge kan inte behålla hela sin in-
komst, utan behöver gradvis gå ned i lön från 
23 000 norska kronor per månad till 20 000 för 
att klara ekonomin. Stödet som företagaren 
mottar är på 43 procent av omsättningen un-
der perioden januari till oktober.
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I tabell 1 sammanfattas situationen med minsk-
ning av inkomsten fram till oktober för företa-
garen själv. Situationen är sämst i Finland och 
Sverige, där företagarna går ned 42 respektive 
38 procent i inkomst. I Norge får företagaren 
inte kompensation för den höga hyran i form 
av fast kostnad, och behöver därmed gå ned 30 
procent i inkomst för att klara ekonomin. I Dan-
mark kan frisören däremot behålla sin inkomst, 
tack vare stöd även för fasta kostnader. Tabell 
2 visar värdet av stödformer till verksamheten. 
Här framgår att Danmark har det mest för-
månliga systemet, då stödet motsvarar 65 pro-
cent av omsättningen under krisperioden. Näst 
mest generöst är Norge, där motsvarande siff-

Frisörerna som bedriver verksamhet i Sverige och Finland får 
därmed en mycket svår personlig ekonomisk situation under krisen, 
medan kollegorna i Danmark och Norge klarar sig relativt väl tack 
vare mer generösa stödformer. Stöden i Sverige är samtidigt mer 
komplexa och tidskrävande att söka jämfört med i grannländerna, 
vilket ytterligare försvårar situationen för frisören i Sverige.

“

ra är 43 procent. I Finland är den klart lägre, 9 
procent. Omsättningsstödet för mars och april 
(som betalas i efterhand) samt sänkningen av 
egenavgiften i Sverige motsvarar 17 procent, 
vilket är bättre än i Finland men samtidigt långt 
under nivåerna i Danmark och Norge. Frisörerna 
som bedriver verksamhet i Sverige och Finland 
får överlag en svår personlig ekonomisk situa-
tion under krisen, medan kollegorna i Danmark 
och Norge klarar sig relativt väl tack vare mer 
generösa stödformer. Stöden i Sverige är sam-
tidigt mer komplexa och tidskrävande att söka 
jämfört med i grannländerna, vilket ytterligare 
försvårar situationen för frisören i Sverige.
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Tabell 1. Minskad inkomst för företagaren själv under jan-okt 2020 jämfört med om 

coronapandemin inte hade inträffat

Frisör 

Sverige
Totalt 67 500 SEK

Som andel av tidigare inkomst 38%
Frisör 

Finland
Totalt 7 140 Euro

Som andel av tidigare inkomst 42%
Frisör 

Danmark
Totalt 0 DKK

Som andel av tidigare inkomst 0%
Frisör 

Norge
Totalt 70 000 NOK

Som andel av tidigare inkomst 35%

Tabell 2. Total värde av stödformer till verksamheten, jan-okt 2020

Frisör 

Sverige
Totalt 38 644 SEK

Som andel av omsättningen 
jan-okt 2020 17%

Frisör 

Finland
Totalt 2 000 Euro

Som andel av omsättningen 
jan-okt 2020 9%

Frisör 

Danmark
Totalt 108 192 DKK

Som andel av omsättningen 
jan-okt 2020 65%

Frisör 

Norge
Totalt 114 840 NOK

Som andel av omsättningen 
jan-okt 2020 43%

Taxiförare, i mindre verksamhet

Nästa exempel är en taxiföretagare, också 
med enskild firma. Taxiföretagaren har i Sve-

rige en omsättning på 51 000 kronor per månad, 
fasta kostnader på 5000 kronor för bilen, övriga 
fasta kostnader på 3 000 kronor samt rörliga 
kostnader på 15 300 kronor, inklusive för bränsle 
och avgift till bokningscentral. Taxiföretagaren 
tog före krisen ut 22 300 kronor i månadslön 
och hade ett knappt plusresultat på 532 kronor 
per månad. I samband med krisen får företaga-
ren i Sverige omsättningsstöd under mars och 
april, samt lägre egenavgift under mars, april, 
maj och juni. För att klara sig går föraren ned 
i inkomst gradvis, tills denne får ut 13 500 kro-
nor per månad. Företagarens inkomst minskar 
fram tills oktober med 63 900 kronor jämfört 
med om ingen kris hade kommit, motsvaran-
de 29 procent tapp. Det totala stödet inklusive 
sänkt egenavgift motsvarar 54 843 kronor, eller 
17 procent av omsättningen under perioden. 

Taxiföretagaren i Finland får, i likhet med fri-
sören i samma land, enbart 2 000 Euro i stöd 
under krisen. Detta samtidigt som ekonomin 
betydligt försvåras. För att klara ekonomin be-
höver taxiföretagaren i Finland, som före kri-
sen tar ut 2 400 Euro i lön per månad, gå ned 
gradvis till 940 Euro månadslön. Sammanlagt 
får den finska taxiföretagaren en 11 570 Euro 
lägre inkomst fram tills oktober jämfört med 
om inte krisen hade kommit, en nedgång med 
48 procent. Det totala stödet uppgår enbart 
till 7 procent av företagets omsättning under 
året. Framförallt i Finland, men även i Sverige, 
är situationen så bekymmersam att risken för 
arbetslöshet blir betydlig för taxiföretagaren. 
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Taxiföretagaren i Danmark klarar sig betydligt 
bättre än sin svenska kollega. I likhet med den 
danske frisören kan taxiföretagaren ta ut sam-
ma lön på 17 500 kronor per månad efter liksom 
före krisen. Den danska taxiföretagaren får to-
talt ett stöd på 107 807 danska kronor, mot-
svarande 49 procent av företagets omsättning 
fram tills oktober. Den norska taxiföretagaren 
hade en lön på 27 900 norska kronor före krisen 

och kan fortsätta ta ut samma lön per månad 
även under krisen. Det totala stödet motsvarar 
151 320 norska kronor, eller 41 procent av fö-
retagets omsättning fram tills oktober. Syste-
met i Norge är gynnsamt för taxiföretagaren, 
då omsättningsstödet täcker en betydande del 
av tappet av intäkter, medan de rörliga kost-
naderna samtidigt minskar i takt med att färre 
resor sker. 

I tabell 3 sammanfattas situationen för taxifö-
rare i de fyra länderna. Den finländska taxiföre-
tagaren får klart högst nedgång i den egna in-
komsten för att klara året. Den egna inkomsten 
närmast halveras, vilket kan leda till att indivi-
den istället söker arbetslöshetsersättning och 
lägger ned verksamheten. I Sverige är nedgång-
en i inkomst hög, 29 procent. Situationen är be-
tydligt bättre i Danmark och Norge, där taxifö-
retagarna kan fortsätta ta ut samma lön som 
före krisen. I tabell 4 visas det totala värdet av 
stödformer till verksamheterna. Högst är nivån 

Resultaten visar att stödsystemen i Norge och Danmark är betydligt 
mera förmånliga jämfört med i Sverige, framförallt för företag 
som har högre rörliga kostnader. Taxiföretagare i Norge och Dan-
mark har förutsättning att klara sig ur krisen med en god ekonomi, 
till skillnad från i Sverige och Finland.

“

i Norge, där stödet under perioden januari till 
oktober motsvarar 51 procent av omsättningen. 
Näst följer Danmark, där stödet är på 49 pro-
cent av omsättningen. Motsvarande nivåer är 17 
procent för Sverige och 7 procent för Finland. 
Resultaten visar att stödsystemen i Norge och 
Danmark är betydligt mera förmånliga jämfört 
med i Sverige, framförallt för företag som har 
högre rörliga kostnader. Taxiföretagare i Norge 
och Danmark har förutsättning att klara sig ur 
krisen med en god ekonomi, till skillnad från i 
Sverige och Finland.
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Tabell 3. Minskad inkomst för företagaren själv under jan-okt 2020 jämfört med om 
coronapandemin inte hade inträffat

Taxiförare 
Sverige Totalt 63 900 SEK

Som andel av tidigare inkomst 29%
Taxiförare

Finland
Totalt 11 570 Euro

Som andel av tidigare inkomst 48%
Taxiförare 

Danmark
Totalt 0 DKK

Som andel av tidigare inkomst 0%
Taxiförare

 Norge
Totalt 0 NOK

Som andel av tidigare inkomst 0%

Tabell 4. Total värde av stödformer till verksamheten, jan-okt 2020

Taxiförare 

Sverige
Totalt 54 843 SEK

Som andel av omsättningen 

jan-okt 2020
17%

Taxiförare 

Finland
Totalt 2 000 Euro

Som andel av omsättningen

 jan-okt 2020
7%

Taxiförare 

Danmark
Totalt 107 807 DKK

Som andel av omsättningen 

jan-okt 2020
49%

Taxiförare 

Norge
Totalt 187 640 NOK

Som andel av omsättningen

 jan-okt 2020
51%
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Restaurang, med företagare och fyra ytterligare 
anställda

Nästa exempel är en liten restaurang, drivet 
i form av ett aktiebolag. Företagaren själv 

arbetar i restaurangen med att laga mat, och 
har dessutom fyra ytterligare anställda. De 
fyra anställda förutom företagaren själv är en 
kock samt tre servitörer. Restaurangen i Sve-
rige har en omsättning på 502 000 kronor per 
månad innan coronakrisen slår till. Hyran för 
restaurangen uppgår till 105 000 kronor per 
månad, övriga fasta kostnader till 32 400 kro-
nor och rörliga kostnader till 162 000 kronor. 
Före krisen tar restaurangägaren själv ut en lön 
på 32 000 kronor per månad, ger kocken en lön 
på 28 500 kronor och servitörerna 23 500 kro-
nor vardera. Före krisen går företaget med ett 
ekonomiskt plusresultat varje månad, motsva-
rande 30 440 kronor per månad. Kocken samt 
de tre servitörerna går ned med 40 procent ar-
betstid från och med april och året ut. Därmed 
sänks arbetsgivarens kostnad för arbetet med 
36 procent. Eftersom företaget skär ned på ar-
betet via permittering går omsättningen från 
och med april ned till hälften av vad den annars 
hade varit, och kvarstår på denna nivå under 
resterande månader av året. Restaurangen som 
är i lokaliserad i Stockholm tappar 70 procent 
av omsättningen i mars och 90 procent i april, 
innan den återgår till att ha 60 procent av sin 
tidigare omsättning från och med maj fram till 
oktober. Omsättningsstödet uppgår till 216 405 
kronor, medan sänkningen av arbetsgivaravgif-
ten motsvarar 76 055 kronor. Företagaren själv 
halverar sin inkomst, till 16 000 kronor per må-
nad, under april. Trots denna omfattande lö-

nesänkning för företagaren själv, tillsammans 
med permittering av personalen, går verksam-
heten med betydande minusresultat. Anled-
ningen är att sänkningen av omsättningen inte 
motsvaras av sänkningen av kostnader, samt 
att hyreskostnaden fortsatt är hög. Restau-
rangen går under januari till oktober 2020 med 
ett samlat minusresultat på 492 085 kronor. 
Det finns en betydande risk att verksamheten 
behöver stänga ned för att undvika ytterliga-
re förluster och restaurangägarens personliga 
borgen på företagets lån. Modelleringen utgår 
ifrån att företagaren fortsatt bedriver verk-
samheten året ut, men kombinationen av kraf-
tigt sänkt egen lön och kontinuerliga förluster 
kan rimligtvis förväntas leda till att verksam-
heten stängs under året i syfte att få stopp på 
förlusterna och minska framtida risker.

Restaurangen i Finland, med liknande ekono-
miska villkor, har också en situation där före-
tagaren från och med april halverar den egna 
inkomsten. Då går företagaren från att ta ut 3 
000 euro i lön per månad till att ta ut 1 500 euro, 
en nivå som behålls året ut. Kocken permitteras, 
så att denne går ned med 40 procents arbets-
tid från och med april. Därmed sänks i enlig-
het med de finska reglerna företagets kostnad 
med 40 procent, vilket är mer förmånligt jäm-
fört med motsvarande permittering i Sverige. 
Under mars är en av servitörerna permitterad 
på heltid, och under april är två servitörer per-
mitterade på heltid. Företaget får stöd för att 
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återanställa dem i maj. Maj till september är de 
tre servitörerna permitterade, så att de arbe-
tar 60 procent vardera. Därmed drar företaget 
i Finland nytta av stödet för återanställning av 
anställda. Företaget får 2 000 euro i stöd för 
återanställning efter krisen. Ytterligare 21 990 
euro fås via omställningsstöd till restaurang-

en. Sammanlagt går verksamheten med ett 
minusresultat på 41 145 euro under januari till 
oktober 2020. I Finland liksom i Sverige finns en 
reell risk att restaurangägaren lägger ned verk-
samheten för att undvika ytterligare förluster 
under 2020, eller annars i början av 2021.

I Finland liksom i Sverige finns en reell risk att restaurangägaren 
lägger ned verksamheten för att undvika ytterligare förluster under 
2020, eller annars i början av 2021.

“
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Restaurangen i Danmark går liksom i Finland 
och Norge ned till 20 procent av omsättning-
en i mars, och till 10 procent under april i och 
med covid-19 nedstängningen. Därefter ökar 
omsättningen till 50 procent av normalfallet 
från och med maj och året ut. Restaurangäga-
ren halverar den egna lönen, från 23 000 dans-
ka kronor till 11 500 från och med april månad. 
Restaurangägaren gör ett avtal med kocken, 
där denne går ned till 40 procent arbetstid un-
der perioden april till augusti och behåller 60 
procent av lönen, för att därefter från och med 
september återkomma i arbete med full lön. De 
tre servitörerna går med på samma frivilliga 
avtal under april till augusti. I september får två 
av servitörerna fortsätta på heltid. Företaget 
får omsättningsstöd under mars till juli mot-
svarande totalt 115 000 danska kronor samt 
under samma månader kompensation för fasta 
kostnader motsvarande 199 260 danska kro-
nor. Under maj till juli går verksamheten tack 
vare stödet med plus. Under augusti till oktober 
uppstår däremot betydande ekonomiska för-
luster per månad. Sammanlagt går företaget 
med ett ekonomiskt minusresultat på 155 729 
danska kronor fram till oktober. Risken är up-
penbar att företaget läggs ned, eller går kraf-
tigt ned i personalstyrka, under andra halvan av 
året.

Restaurangägaren i Norge har klart bättre eko-
nomiska möjligheter under krisen. Företaget 
varslar om permittering i mitten av mars, och 
inleder permittering under april och året ut. 
Kocken liksom de tre servitörerna går ned till 40 
procents arbetstid från och med april fram tills 
oktober. Därefter gäller regeln att permittering 
behöver göras till minst 50 procent. Under no-
vember och december går kocken och servitö-
rerna till 50 procent arbetstid, och omsättning-
en i företaget minskar från 50 till 40 procent 
av omsättningen per månad före krisen, som 
respons på nedskärningen i personalstyrkan. 
Företaget får omsättningsstöd under april och 
maj, framförallt så under den första månad-
en då taknivån nås den andra månaden. Sam-
manlagt blir omsättningsstödet 608 106 norska 
kronor. Under mars, juni, juli och augusti får fö-
retaget kompensation för fasta kostnader, på 
sammanlagt 199 238 norska kronor. Dessutom 
drar företaget nytta av sänkt arbetsgivaravgift 
under maj och juni, till ett sammanlagt värde på 
8 136 norska kronor. Tack vare de omfattande 
stöden går företaget fram tills oktober med ett 
relativt begränsat negativt resultat, på minus 
60 273. Däremot är förlusterna från och med 
september omfattande, varför även den norska 
verksamheten kan komma att stängas ned för 
att undvika förluster. Eftersom förutsättning-
arna är bättre i Norge sett till stöd, behöver fö-
retagaren i mindre utsträckning än kollegorna 
i de nordiska grannländerna minska sin lön till 
följd av krisen. Under april går den norska res-
taurangägaren ned till knappt 80 procent av sin 
ursprungliga lön, och behåller denna nivå tills 
oktober.
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I tabell 5 sammanfattas situationen för restau-
rangägare i de fyra stora nordiska länderna. I 
Sverige, Finland och Danmark går företagaren 
ned lika mycket procentuellt i lön för att klara 
krisen. Anpassningen till krisen medför en sänk-
ning av företagarens inkomst med 38 procent. I 
Norge kan företagaren initialt under året fort-
sätta ta ut samma lön som tidigare, och behöver 
först i senare delen av året gradvis gå ned i lön. 
Restaurangägaren i Norge får 17 procent lägre 
lön under året. Totala värdet av stödformer vi-
sas i tabell 6. Som syns har restaurangägaren i 

Sverige ett offentligt stöd motsvarande 11 pro-
cent av omsättningen under januari till oktober 
2020. Detta är knappt högre än 10 procent i Fin-
land. I Danmark är nivån 17 procent och i Norge 
27 procent. I samtliga fyra länder möter samti-
digt restaurangen så svår ekonomisk situation 
att nedläggning kan bli aktuellt, alternativt att 
verksamheten fortsätter men skalas ned och 
flyttar till billigare lokal. Restaurangägare i hela 
Norden kämpar med krisen, men situationen är 
särskilt akut i Finland och Sverige där de offent-
liga stöden är mera begränsade.

Restaurangägare i hela Norden kämpar med krisen, men situationen 
är särskilt akut i Finland och Sverige där de offentliga stöden är 
mera begränsade.

“

Tabell 5. Minskad inkomst för företagaren själv under jan-okt 2020 jämfört med om 

coronapandemin inte hade inträffat

Restaurangägare

 Sverige
Totalt 144 000 SEK

Som andel av tidigare inkomst 38%
Restaurangägare

Finland
Totalt 13 500 Euro

Som andel av tidigare inkomst 38%
Restaurangägare 

Danmark
Totalt 103 500 DKK

Som andel av tidigare inkomst 38%
Restaurangägare

 Norge
Totalt 78 400 NOK

Som andel av tidigare inkomst  17%
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Tabell 6. Total värde av stödformer till verksamheten, jan-okt 2020

Restaurangägare

Sverige
Totalt 292 460 SEK

Som andel av omsättningen 

jan-okt 2020
11%

Restaurangägare

Finland
Totalt 23 990 Euro

Som andel av omsättningen

 jan-okt 2020
10%

Restaurangägare

Danmark
Totalt 314 260 DKK

Som andel av omsättningen 

jan-okt 2020
17%

Restaurangägare

Norge
Totalt 815 480 NOK

Som andel av omsättningen

 jan-okt 2020
27%
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Behov av utökad stöd i Sverige, framförallt sänkt 
arbetsgivaravgift

Analysen i denna rapport, baserad på några typiska företagsmodeller, resulterar i ett antal slut-
satser om villkoren för företagande under den pågående coronakrisen:

◇  Medan Sverige inte har haft en formell lockdown som i de övriga nordiska länderna, 
är problemet med minskad ekonomisk aktivitet och hög arbetslöshet mer framträ-
dande än de övriga nordiska länderna. Även på företagsnivå är problemen omfattande 
i Sverige.

◇ Samtidigt är stödformerna i Sverige mer begränsade jämfört med Norge och Dan-
mark. Företagare i Sverige, samt även Finland, får betydligt mindre stöd jämfört med 
motsvarande företagare i Norge och Danmark.

◇ Situationen för exempelföretagen i Sverige är bekymmersam. I likhet med Finland 
föreligger en tydlig risk att företagen läggs ned, eller kraftigt skalar ned sin verksam-
het, i slutet av 2020 alternativt början av 2021. Ytterligare stöd behöver lanseras för 
att ge småföretagen rimliga förutsättningar att klara krisen. Nya stödpaket behöver 
starta genast eftersom krisen av pandemin verkar långt ifrån över.

◇ Stödsystemen i Sverige är inte bara betydligt mindre omfattande jämfört med i 
Norge och Danmark, utan är också mera komplexa att söka. Företag i Sverige kan dras 
med omfattande osäkerhet kring vilka stöd de har rätt till, hur de ska söka dem och 
när de faktiskt kommer att få pengarna utbetalda. I Sverige hotas företag även med 
tydliga straffsanktioner om ansökan fyllts i fel av något slag, men man har även infört 
nya brott i form av omställningsstödsbrott. I Norge och Danmark finns tydliga och enk-
la system kring stöd för minskad omsättning och för fasta kostnader. Kombinationen 
enkelhet och generositet står i tydlig kontrast jämfört med i Sverige.
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◇ Det främsta stödsystemet i Sverige är sänkning av egen- och arbetsgivaravgiften. 
Denna åtgärd var framgångsrik, och enkel att administrera. Den mest realistiska åt-
gärden är en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgiften- och egenavgiften till 10,21 
procent (ålderspensionsavgiften). Som komplement finns även goda skäl att utöka stöd 
för fasta kostnader.

◇ Inspiration kan även tas från Norge, som har en rad specifika åtgärder för att un-
derlätta för småföretagen och deras anställda under den pågående pandemin. Dessa 
inkluderar att kostnader för sjukvård till anställda, telefoner och internettjänster för 
hemmakontor är skattefria och inte ens behöver rapporteras till myndigheter. Bortta-
gande av förmånsbeskattning, givet att företagen inte drar av utgifterna, är en rimlig 
avvägning som Sverige kan dra inspiration av. 

Det finns omfattande stöd i forskningslittera-
turen för att sänkt arbetsgivaravgift stimule-
rar jobbskapande och utveckling av små och 
växande företag. Flertal aktuella studier har 
belagt detta samband med basis av svenska 
data. Johan Egebark har till exempel visat att 
en tidigare sänkning av egenavgiften och ar-
betsgivaravgiften stimulerade unga till att bör-
ja med företagande.28 En annan studie av David 
Seim visar att sänkt arbetsgivaravgift leder till 
att företagen får högre vinster, högre omsätt-
ning och stärkt kapital. Samtidigt leder sänk-
ningen även till att lönerna för de anställda på 
sikt höjs, vilket stärker drivkraften för arbete.29 
Det vill säga att sänkningen gynnar de anställ-
da liksom företagen de jobbar hos. Lisa Laun 
har visat att sänkt arbetsgivaravgift stimule-
rar äldres arbetskraftsdeltagande påtagligt.30 
Nyligen har Sven-Olov Daunfeldt och Anton Gi-
dehag visat att sänkt arbetsgivaravgift skapar 
ökad efterfrågan för arbete, vilket särskilt gyn-
nar marginalgrupper som utrikesfödda, utan 
att sänkningen behöver rikta sig just mot den-
na grupp. 

28  Egebark (2016).

29  Seim (2019).

30  Laun (2017).

Sänkning av arbetsgivaravgiften för unga ledde 
nämligen till utrikesfödda, även de som inte var 
unga, fick ökade möjligheter att komma i arbe-
te. Mekanismen är att sänkt arbetsgivaravgift 
sänker företagens kostnader, och möjliggör för 
dem att expandera.31 Det finns goda skäl att 
återinföra den sänkning av arbetsgivaravgiften 
som tidigare gällde under coronakrisen. Utöver 
detta krävs en långsiktigt plan för att gradvis 
minska nivån av arbetsgivaravgiften i Sverige, 
så att den normaliseras i internationell jämfö-
relse. Det vill säga, avgiften bör sänkas till 10,21 
procent från och med slutet av 2020 alternativt 
början av 2021, och behållas på denna låga nivå 
under en period för att möjliggöra för företa-
gen i Sverige att klara sin ekonomi under den 
pågående krisen. Denna sänkning bör inte följas 
av en återgång till tidigare nivåer, utan syste-
met bör i grunden reformeras så att arbetsgi-
varavgiften i Sverige normaliseras i relation till 
genomsnittet för andra utvecklade länder.

31  Daunfeldt & Gidehag (2020).
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