
 

Stefan Löfven, hjälp företagen klara krisen! 

Alla företagare är oroliga för kommande dagar och veckor. Det går knappast att överdriva 

coronapandemins effekter på ekonomin. En del bedömare menar att pandemin kommer orsaka en 

ekonomisk depression med en förödelse som påminner om ett krig. 

 

Men det är inget krig. Inga fabriker är sönderbombade. Vår arbetskraft befinner sig inte vid fronten. 

Vår infrastruktur är intakt. Det är inte coronaviruset i sig som orsakat företagens problem. 

 

Den ekonomiska härdsmältan som nu drabbar oss beror på oron. En oro som gör att alla håller i 

pengarna. En oro som gör att företag inte vågar köpa av varandra och att konsumenter inte vågar 

konsumera eftersom alla är rädda för ännu fler tråkiga besked imorgon. Just nu är det svårt att 

föreställa sig när vi återigen kan återvända till en normal vardag. Men samtidigt är det just det vi 

behöver. 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har förklarat för oss att det finns två alternativ för att få 

stopp på smittspridningen. Antingen uppnås en flockimmunitet eller så härdar vi ut tills ett vaccin tas 

fram.  

 

Med dagens smittspridningstakt kommer det ta uppemot 40 år innan 60 procent av svenskarna 

smittats och flockimmunitet uppnåtts. Så länge kan företagen inte härda ut. 

Ett vaccin ligger 18 månader bort. Även det är alldeles för lång tid för företagare som befarar 

konkurs inom en månad eller två.  

 

Självklart ska vi försöka ”platta till kurvan” så gott det går. Men om detta innebär att Sverige står still 

i månader, eller uppemot ett år så måste vi våga ifrågasätta den strategin. Det finns en nämligen än 

värre pandemi än coronaviruset. Det är pandemin av hopplöshet och oro för framtiden som just nu 

sveper över oss. 

 

En ledare kan inte bara ta hänsyn till nuet. En ledare måste även ta ansvar för sitt folks framtid. Det 

finns ett liv efter corona. En ekonomisk depression kommer orsaka större skada än vad viruset 

någonsin mäktar med. Vi måste kunna finansiera sjukvården även efter att pandemin lagt sig och det 

låter sig inte göras om 40 procent av befolkningen saknar arbete. Ett ruinerat land utan företag kan 

inte finansiera sjukvård eller välfärd överhuvudtaget. 

 

Företagen måste ha stöd för att klara sig igenom denna kris. Stödpaketen regeringen lanserat räcker 

inte. Företag kan inte räkna med att återhämta förluster senare detta år. Istället för anstånd och 

nedsättningar bör regeringen helt slopa arbetsgivaravgifter, egenavgifter och löneskatter. Detta bör 

gälla oavsett lön och antal anställda. Reglerna bör omfatta både anställda och enskilda 

näringsidkare. Dessutom bör regeringen skyndsamt ta över en stor del av företagens kostnader, 

exempelvis genom att betala företagens hyror i fler branscher än de som redan valts ut. 

 

Lån till företag ska inte gå genom privata banker, eftersom bankerna visat sig motvilliga till att låna 

ut till företag som behöver temporär hjälp. Istället bör en större andel av utlåningen ske genom 

kanaler som staten kontrollerar, exempelvis Almi. Räntan bör vara noll. 

 

Staten måste se till att människor som tillhör riskgrupper får all hjälp de behöver för att kunna 



isolera sig medan resten av befolkningen bygger upp en flockimmunitet. 

 

Testningen måste utökas snarast. Framförallt så behöver vi slumpmässiga tester som visar hur 

många som har fått viruset men inte behövt uppsöka vård. Så fort det är tekniskt möjligt behöver vi 

även ta reda på hur många människor som redan fått viruset och utvecklat antikroppar. 

Sjukvården behöver en kapitalinjektion. Sjukvårdsmateriel är svårt att få tag på, men mer arbetskraft 

behövs också. Erbjud vårdpersonal en markant högre lön kommande månader. Försök locka tillbaka 

vårdpersonal som tidigare lämnat yrket eller landet genom att erbjuda förmånliga villkor. När 

sjukvården är redo att ta emot fler patienter kan vi släppa på restriktioner och rekommendationer. 

För detta bör det finnas en tidsplan som kan kommuniceras till alla oroliga företagare.  

 

För den viktigaste åtgärden är ett besked om när vi kan återgå till normalt tillstånd.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Adam Rydström 

Företagarombudsmannen 

Den Nya Välfärden 

 

 


