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9 av 10 företagare har påverkats av pandemins 
effekter och hälften tror inte att påverkan kommer att 
öka. 
 
Enkät egenföretagare 
Vi ville undersöka hur våra företagande medlemmar har det och hur de har 
haft det under pandemin. Detta är ett led i ett gemensamt 
opinionsbildningsarbete som pågår bland Sacoförbunden. Vi behöver 
gemensamt påverka politiken för att våra företagare ska få det stöd de 
behöver. För att kunna driva rätt frågor har vi ställt ett antal frågor. 

Enkäten skickades i mitten av september 2020 till 479 medlemmar, varav 163 
svarade. Svarsfrekvensen är 34 procent.  

Resultatet 
63 procent av de som svarat har aktiebolag, 34 procent har enskild firma. Vi 
kan utläsa att flertalet av dem med aktiebolag bara har en anställd eftersom 
28 procent av samtliga respondenter anger att de har fler än en anställd.  

Att våra företagande medlemmar påverkats av pandemin står helt klart, 90 
procent av respondenterna svarar att de har påverkats, varav 45 procent i 
mycket hög utsträckning. 84 procent har tappat uppdrag under pandemin, 
varav 48 procent i mycket hög utsträckning. För 84 procent har uppdrag 
skjutits upp, helt eller delvis, vilket kan innebära att uppdragen ändå kommer 
att kunna genomföras inom en framtid.  

Merparten av respondenterna tror inte att de negativa effekterna av 
pandemin kommer att öka, vilket tolkas som om de troligen redan nått sin 
kulmen.  

Regeringens stödåtgärder 
Av de stödåtgärder som regeringen tagit fram och som vi tagit med i enkäten 
(periodiseringsfonder, uppskjuten moms, lån, vilande företag) är det 
periodiseringsfond som man haft mest nytta av då 40 procent av 
respondenterna anger stort eller visst stöd avseende den stödåtgärden. 
Ungefär hälften av respondenterna säger att de övriga stödåtgärderna inte 
varit tillämpliga på dem. 

Förslag på ytterligare stödåtgärder 
I mitten av september kom ett förslag från regeringen om 
omsättningsbaserat stöd till enskild firma som täcker inkomstförlust. Det är 
bra men det räcker inte. 
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Förslag om att kunna vila sitt företag, få ersättning från arbetslöshetskassa 
och samtidigt fortsätta kunna söka nya uppdrag uppger 59 procent av 
respondenterna vara ett mycket bra/bra förslag. Att införa korttidsarbete/-
permittering för enskild firma uppger 76 procent vara en bra väg att gå. 

Marie Norell, kommunikatör 

Henrik Sjösten, förhandlare 
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