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Stödens omfattning 
Finansministern redovisade 7 maj denna sammanställning över ekonomiska stödåtgärder hittills 

under Coronakrisen. 

 

 

Vad gäller de budgetpåverkande åtgärderna så ingår stöd som riktar sig till andra sektorer än 

företagen. Om man delar upp de hittills beslutade 185 miljarderna kan man se vilka sektorer som är 

mottagare av stödet: 

 Fördelning med officiell metod 

(Mrd) 

Fördelning med realekonomisk 

metod (Mrd) 

Företagssektorn 145 96 

Hushåll 15 64 

Offentliga aktörer 25 25 

Summa 185 185 

Anm. Medlen till arbetsmarknadspolitik har specificerats som 8 miljarder till hushåll och 4 miljarder till 

offentliga myndigheter. 

 

I den här krisen är det rimligt att den dominerande delen av medlen slussas till företagen. Särskilt i 

den akuta krisfasen. Det handlar om att undvika att situationen förvärras med konkurser och en 

snabbt stigande arbetslöshet. Om företag kan fås att överleva finns jobb att gå tillbaka till efteråt. I 

längden spar staten stora belopp på att snabbt stärka företagens övervintringsförmåga. 

I den officiella klassificeringen räknas de medel som går till korttidspermitteringen som stöd till 

företag. Men det går också att hävda att statens medel för korttidspermittering bör hänföras till 

hushållssektorn. Detta eftersom de statliga medlen i praktiken är ett substitut för den 

arbetslöshetsersättning som individerna annars skulle ha fått om de hade sagts upp.  



Permitteringsstödet i dess nuvarande form stannar inte hos företagen utan de slussas direkt vidare 

till hushållen. Företagen får inget arbete utfört under den tid som korttidsarbetare inte arbetar. 

Däremot är så klart åtgärden bra både för ekonomin och företagen på sikt, då permitterad personal 

bevarar sitt humankapital bättre än om de hade tvingats ut i regelrätt arbetslöshet. 

Med det officiella räknesättet uppgår företagsstöden till 145 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,9 

procent av BNP. (Det alternativa räknesättet visar på 96 miljarder kronor i stöd som motsvarar 1,9 

procent av BNP). 

Utöver de budgetpåverkande åtgärderna så finns även garantier och krediter på upp till 230 

respektive 335 miljarder kronor. 

De två potentiellt största låneprogrammen är skatteanstånden respektive företagsakuten. Som 

framgår av tabellen är utnyttjandegraden fortfarande låg. Framförallt gäller det företagsakuten. 

 Max 
omfattning 
(Mrd) 

Omfattning 
hittills (Mrd) 

Utnyttjandegrad 
(procent av max) 

Antal företag 
hittills 

Anstånd skattekontot 315 35 11 22000 

Statens företagsakut 100 0,35 0,4  

 

 

 

 

 


