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Enkäten kartlägger…
• hur pandemin har slagit på olika 

branscher och storlekar av företag;

• vilka stödåtgärder som använts och 
sambandet med omsättningstappet;

• effekterna av stödåtgärderna
enligt företagens egen bedömning.

Företagsenkät i samverkan med 
Svenskt Näringsliv, 13-30 April, 2021

5 898 slumpmässigt 
utvalda företag i

Svensk Näringslivs 
företagarpanel

Ej svar 2165 svar
(36,7%)

Gallring av 
egenföretagare, 

ofullständiga svar,  
branscher < 15 svar 

1957 företag
efter gallring



Pandemin har slagit ojämnt på 
företagens omsättning.
• 31,5 % ökad
• 16,5 % oförändrad
• 48,1% minskad

Figur 1. Andel av företagen med ökad, oförändrad respektive minskad omsättning 2020 
jämfört med 2019 (%) 

 







Slutsats

• Pandemins effekter på ekonomin har varit branschspecifika,
men med stora skillnader även inom varje bransch. 

• Kontaktnära tjänstesektorerna har drabbats särskilt hårt av 
restriktionerna för att bryta smittspridningen. 



Del 2. Vilka stödåtgärder har 
använts och sambandet med 
omsättningstappet











Företag som inte har tagit del av 
några specifika stöd – inget 
behov eller annan anledning?



Slutsats

• Fördelningen av stöd har i huvudsak varit behovsdriven och tillfallit 
företag som tappat mycket i omsättning.

• Men, det finns även vissa oförklarade skillnader mellan branscher 
som inte kan förklaras av olika behov. Likabehandling? 

• Många företag använder sig av multipla stöd.
Risk för överkompensation?



Del 3. Vilka effekter har 
stödåtgärderna haft enligt 
företagens egen bedömning?

I vilken utsträckning håller du med om följande 
påståenden...?

1. Stöden har haft en positiv effekt på företaget
2. Utan stöden hade vi fått säga upp mer personal än 

annars
3. Utan stöden hade företagets resultat blivit sämre
4. Utan stöden hade vi fått betalningsproblem
5. Utan stöden hade vi lagt ner verksamheten/gått i 

konkurs
6. Utan stöden hade vi tappat marknadsandelar till 

företag i andra länder med bättre stöd









Slutsats och policyfrågor

• Stöden har framförallt påverkat resultatet positivt och minskat 
behovet av uppsägningar. 

• Stor skillnad i värderingen mellan företag med olika behov.

• Behövs generella stöd när pandemins effekter har slagit så olika?

• För många stöd? Risk för överkompensation?
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