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Så har corona  
smittat Sveriges  

detaljhandel

JUNI 2020

PANDEMINS PÅVERK AN

 Ĕ I mars slog corona till med full kraft 
mot handeln. Men viruset har fått vitt 
skilda effekter. Vissa branscher säljer 
mer än någonsin, andra går i konkurs.

 Ĕ Pandemin kommer att få långsiktiga 
konsekvenser. För att överleva krävs 
omställning och kvicka fötter.
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Run, Forrest, run!

Marqet, Joy, Lund Fashion (Dea och Flash), 
The Shirt Factory, Bengtssons Färghandel i 
Lund, Helenas Dammode. Coronas knytnäve 
har redan sänkt såväl kända som mindre 
kända bolag. De flesta av de hundratals 
kraschade detaljisterna har dock en sak 
gemensamt: Extremt klena rörelseresultat. 
Corona har sparkat hårt på de som redan 
ligger.  

Men även de med muskler har börjat tappa 
andan. Att förlora hälften av försäljningen 
över en natt och sedan leva med det genom tre 
månader blir som att springa marathon med 
en fullmatad viktväst utan att veta hur långt 
det är till mål. Du må vara stark men hur länge 
orkar du? 

Uthållighet är nyckeln till överlevnad. 
Uthållighet till dess att stödinsatser kommer 
som vattenskvättar vid kontrollerna. 
Problemet är att du inte riktigt vet när vatten-
kontrollerna kommer – om de ens gör det.

Uthållighet tills saker börjar bli hyggligt 
normala igen. Minns du när det var fullt i 
butiken och ni hade fullt sjå att ha koll på allt? 
Möta kunder, sälja… retail när det är som 
roligast.

Men blir det någonsin på det sättet igen? 
Corona har inte bara hållit kunderna borta 
från butikerna – viruset har också drivit fram 
nya kundbeteenden och vanor. 

Någon sa nyligen till mig att hans 80-åriga 
pappa hade börjat handla mat på nätet. Det 
trodde han aldrig (sonen alltså) att han skulle 
få uppleva. 

Exakt hur handeln ser ut i ett post 
coronalandskap vet vi inte riktigt. Men 
sannolikt inte på samma sätt som tidigare. 
Färre butiker? Ingen vild gissning. Den 
digitala omställningen har på tre månader 
tagit ett femårskliv framåt – eller kanske till 
och med tio. Det betyder att uthållighet måste 
paras ihop med omställning och kvicka fötter.

Kan i sammanhanget inte låta bli att tänka 
på filmfiguren Forrest Gump. Satan vad han 
sprang – med en växande svans av följare. 
Smart var han. Och modig. Rik blev han visst 
också. 

Run, Forrest, run!

ANALYS

En del täljer guld, andra krigar för sin överlevnad. Corona 
slår hårdast mot de svaga. Men även muskelknuttar måste 
röra på sig om de ska överleva.

ANALYTIKER

MIKAEL SYDNER
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Varsel och uppsägningar i handeln
Antalet varsel i detalj- och partihandel har mångdubblats under coronapandemin. 
Noteringarna de senaste månaderna har varit rekordhöga. 
   Arbetsförmedlingens varselstatistik sträcker sig till januari 1992. 
   Innan corona var det högsta antalet varsel som lämnats en enskild månad 2 270, i 
november 1992. 
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3 849
varslades i Stockholms län  

under mars 
och april 2020

Källa: Arbetsförmedlingen. Siffrorna avser antal varslade anställda i parti- och detaljhandel (SNI 45-47). *Avser 1-29 maj.
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Facket och Svensk 
Handel om krisen

Trycket på deras organisationer har aldrig varit så stort som nu. Mats Hedenström, 
näringspolitisk chef på Svensk Handel, och Linda Palmetzhofer, 1:e vice ordförande 
på Handels, berättar om kampen för medlemmarna.

Mats Hedenström: ”Jag blir 
otroligt berörd när medlemmar 
berättar om sina öden”

Har du varit med om något som ens 
liknar den här krisen för handeln?
– Nej, inte i närheten. De första dagarna 
hade vissa likheter med attentatet på 
Drottninggatan. Men då var det mesta 
relativt normalt igen efter några veckor. 
Det här är en helt annan nivå. Det har 
prövat oss som inget annat. 

Vad är den vanligaste frågan ni får från 
medlemmarna?
– I början var det chock och oro, 
handlare såg sina verk gå upp i rök. 
Vår arbetsrättsliga jour hade en 
enorm belastning. Sedan dess har det 
stabiliserats något. Många har kunnat 
hålla näsan ovanför vattenytan även om 
det fortfarande är väldigt tufft. 

Vad är svårast med den här krisen?

– Att möta förtvivlan. Jag blir otroligt 
berörd när medlemmar berättar om sina 
öden. I till exempel Strömstad jobbar 
fler än var tionde inom handeln, och 
när gränshandeln dör får det enorma 
konsekvenser. Samtidigt har det växt 
fram en solidaritetskänsla inom handeln 
– att man kämpar med och för varandra.

I er enkät från maj uppger 11 procent av 
företagen att de kan bedriva verksamhet 
i högst två månader till under rådande 
omständigheter. Är det en tickande 
bomb?
– Ja, om vi inte får ut fungerande 
stödåtgärder i tid. Det måste gå fortare. Vi 
behöver få bort den svenska byråkratin. 
Det finns också en fortsatt frustration 
över vilka som får hyresstöd och inte. 
Många hinner gå omkull. 

Hur ser dialogen med Handels ut? 
– Vi kommunicerar alltid med varandra. 
Vi känner ett stöd från Handels för att 

rädda jobb och företagande, det är det 
viktiga – att båda parter tar ansvar. 
Sedan har vi olika roller och olika 
utgångspunkter. 

Vad krävs för att klara krisen?
– En viktig faktor är att livet inom rimliga 
ramar kan återgå till det normala – att 
återskapa så mycket normalitet som 
möjligt: Att återgå till arbetsplatser, 
öppna gränserna till våra grannar och 
få bort restriktioner att resa inom landet 
så vi kan få igång besöksnäringen – 
det gynnar även handeln. Det är en 
balansgång mellan att skydda grupper 
från smitta och samtidigt stimulera 
näringslivet och arbetsmarknaden. 

Linda Palmetzhofer: ”Det kommer 
att bli en lång resa tillbaka”

Hur slår krisen mot era medlemmar?
– Det är intressant att det har slagit så 

”I början var det 
chock och oro, 
handlare såg 
sina verk gå  

upp i rök.  
Sedan dess  

har det 
stabiliserats 

något.”
Mats Hedenström, närings politisk 

chef, Svensk Handel
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Linda Palmetzhofer, 1:a vice 
ordförande, Handels

”Det gäller att 
bidra på alla 

sätt vi kan för 
att företagen 

ska finnas 
kvar, men utan 
att det sker på 
de anställdas 
bekostnad.”
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olika. Vi har medlemsgrupper som jobbar för högtryck i 
branscher med kundtillströmning – de har mycket att göra 

hela tiden. Det är dels slitsamt men det finns också en oro att 
bli smittad på jobbet. Sedan har vi branscher som konfektion 
som nästan över en natt tappade all försäljning och präglas av 
permitteringar. Oavsett bransch så har man drabbats.

Vilka är de vanligaste frågorna?
– Det är många som är oroliga för arbetsmiljön och vill veta vilka 
rättigheter de har kring skyddsutrustning. Sedan är det många 
som vill veta sina rättigheter när de har blivit permitterade eller 
varslade. Schemafrågor och arbetstid har det varit extra mycket 
frågor kring, bland annat för att det sker mycket ändringar i 
scheman på kort varsel.

Hur har belastningen varit på förbundskontoret?

– Otroligt hög. Dels rusningen från befintliga medlemmar plus 
att vi fått 11 000 nya medlemmar sedan mitten av mars. När det 
gäller facklig rådgivning har vi fått tillsätta fler resurser.

Har ni kunnat hjälpa medlemmarna på ett bra sätt?
– Det har vi gjort i en rad konkreta frågor, men arbetsmiljö-
mässigt finns det mer att göra. Vi skulle behöva bättre lokal 
samverkan mellan arbetsgivare och fack. På de arbetsplatser 
där det sker sådan samverkan är man mer nöjd med de insatser 
som har gjorts.

Vad är svårast med den här krisen?
– Den här balansgången: Vi jobbar med Svensk Handel för att 
hitta lösningar för att förhindra massvarsel, det kan till och 
med vara att vi gör tillfälliga ändringar i avtalet. Sedan ska vi 
balansera det mot medlemmarnas trygghetsönskan. 

– Det gäller att bidra på alla sätt vi kan för att företagen 
ska finnas kvar, men utan att det sker på de anställdas 
bekostnad.

Hur tror du att resan tillbaka kommer att se ut?
– Det kommer att bli en lång resa. Den här krisen har ju också 
visat att det behövs åtgärder på arbetsmarknaden för att öka 
tryggheten, inte minst för visstidsanställda som drabbades 
direkt. Där vill vi ha diskussioner om hur vi kan få en bättre 
bransch.

Vad hoppas du på för positiva signaler på kort sikt?
– Att gränshandeln kommer igång igen. Dessa platser är helt 
döda just nu. Vi vet ännu inte hur grannländerna resonerar inför 
sommaren, om det blir okej att åka över gränsen. Det vore en 
välkommen symbolhandling för hela handeln.

Konfektion tappade nästan all
försäljning över en natt och

präglas av permitteringar.

FAK TA / ENK ÄT 

Klarar ditt företag att vänta på omställningsstödet till 
juli månad?* 

Ja, definitivt  7
Ja, förmodligen  59
Nej, förmodligen inte  16
Nej, defiinitivt inte  6
Har tappat minst 30% i omsättning men  
 kommer inte att vara kvalificerad för stödet  5
Vet ej  8

* (Företag som tappat minst 30 procent i omsättning.) 

Resultat från snabbenkät bland Svensk Handels 
medlemsföretag. Svar från 300 detaljhandlare. 
Regeringens nya omställningsstöd som ska hjälpa 
företag som tappat minst 30 procent i omsättning i 
mars och april ska kunna sökas från och med den 1 juli. 
En majoritet av företagen (59 procent) i Svensk Handels 
medlemsenkät uppger att de förmodligen klarar att 
vänta in detta stöd. Endast sju procent uppger sig dock 
vara säkra på det. 

Källa: Bisnode Soliditet
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Utveckling bransch för bransch   
BRANSCH MARS* APRIL*

Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak 10,5% 2,9%

Sällanköpsvaruhandel -2,0% -2,4%

Butiker för elektronik och vitvaror 6,7% 4,8%

Butiker för heminredning -6,2% 3,5%

Butiker för bygg-, järn- och vvs-varor samt färger och glas 4,6% 23,4%

Möbelaffärer; kontorsmöbelhandel -8,9% -2,1%

Bokhandel; tidnings- och pappershandel 5,5% -18,0%

Sportaffärer; cykelaffärer -12,6% 2,1%

Leksaksaffärer -7,5% -11,6%

Klädesaffärer   -33,1% -39,4%

Sko- och väskaffärer -43,5% -47,5%

Butikshandel med läkemedel sjukvårdsartiklar, kosmetika och hygienartiklar 21,9% -2,6%

Butikshandel med sjukvårdsartiklar, kosmetika och hygienartiklar -16,9% -9,8%

Blomster- och trädgårdsvaruhandel -5,7% 15,5%

Uraffärer -32,0% -32,9%

Guldsmedsaffärer -6,7% -16,9%

Optiker 6,0% -27,9%

Postorderhandel och detaljhandel på internet 12,7% 25,0%

* Omsättningsutveckling i löpande priser jämfört med samma månad föregående år.  Källa: SCB.

Kraftiga försäljningsras – och rejäla ökningar. Coronapandemin har gjort stort avtryck i detaljhandelns 
försäljning och utvecklingen varierar stort i de olika delbranscherna.   
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Succébranscherna
som frodas i krisen

Många företag krisar som 
aldrig förr och kämpar för livet. 
Men det finns också branscher 
som klarar sig riktigt bra. Här 
är fyra som har haft högtryck. 

Hemelektronik
Hemelektronikhandeln har fått en välkommen volymökning. 
Elektronikbranschens index för april visar att försäljningsvär-
det steg med 21 procent jämfört med samma månad året innan.

– Vi har sett en ökad efterfrågan på produkter som speglar 
den situation vi har befunnit oss i ett tag, där en hel del personer 
jobbar hemifrån eller tillbringar mycket tid hemma av andra 
skäl. Det är typiska ”jobba hemifrån-produkter” som datorer 
och hörlurar, men också på exempelvis spel och spelkonsoler, 
säger Media Markts kommunikationschef Jenny Pedersén och 
fortsätter:

– Fortsätter den här jobba hemifrån-trenden ett tag till så 
tror jag på en fortsatt efterfrågan i kategorier som datorer, 
hörlurar och liknande.

”Jobba hemifrån-produkter” 
har sålt bra på Media Markt. 
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Byggvaror
Hemmajobbandet har också spelat byggvaruhandeln i 

händerna. 
– Mer tid hemma gynnar hemprojekten, säger Monica Björk, 

vd för Byggmaterialhandlarna.

I mars ökade försäljningen med 11,5 procent jämfört med samma 
månad 2019. 

Monica Björk tror att utvecklingen håller i sig.
– Våren är den bästa försäljningstiden för branschen, så det 

är inte bara en corona-effekt. Det jag hör från kedjorna är att det 
går fortsatt bra i maj. Vår styrelse ser positivt på läget fram till 
augusti men är mer osäker inför hösten då det finns en oro för 
en konjunkturnedgång, säger Monica Björk.

Dagligvaror
Till vinnarskaran hör också dagligvaruhandeln. Enligt 
dagligvaruindex ökade den totala försäljningen i april med 6,7 
procent jämfört med april 2019.  Det riktiga lyftet kom på nätet 
där ökningen under månaden var hela 101,2 procent.   

– Det har varit högtryck i dagligvaruhandeln sedan i mars 
och en generell högre efterfrågan när en större andel av 
matkonsumtionen flyttas till hemmen. E-handelns starka 
ökning kan troligtvis förklaras med att nya kundgrupper som 
till exempel äldre har börjat handla via nätet, säger Karin 
Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.
 Kommer lyftet att hålla i sig? 
– Det är många faktorer som påverkar. Myndigheternas råd till 
äldre, hemarbete etcetera. Vårens och sommarens grillmiddagar, 

skolavslutningsfester och midsommarfirande kommer inte att 
genomföras som vi är vana vid och det kan påverka försäljningen.

Apotek
Även apoteken har gått starkt – främst i mars då ökningen i 
kategorin läkemedel, kosmetik och hygien var 22 procent enligt 
SCB. E-handeln har ökat och fler har kämpat med att hinna med 
beställningarna som i vissa fall har fördubblats.

– Det har gått väldigt bra. I mars sålde vi för 100 miljoner 
kronor mer än budget och då hade vi ändå en budget som redan 
var uppskruvad, säger Apoteas vd Pär Svärdson.

April var något lugnare men ändå en bra bit över förväntat.
– Vi fakturerade 70-80 miljoner kronor över budget och maj 

blir ungefär samma nivå, säger Pär Svärdson. 

Dagligvaror hör till
vinnarskaran. 
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Så drabbade konkurserna mars till maj
FYSISK HANDEL OCH E-HANDEL 
SAMMANSLAGET

ANTAL KONKURSER

Mode 78

Livsmedel 59

Diversehandel 34

Accessoarer 20

Heminredning 18

Sport och fritid 14

Hälsa och egenvård 10

Bygg och kök 9

Hemelektronik 6

Hemutrustning 5

Lek och hobby 5

Bensinstation 3

Media och underhållning 3

BRANSCH ANTAL KONKURSER

Mode 69

Livsmedel 59

Diversehandel 22

Accessoarer 18

Heminredning 15

E-handel Diverse 12

Sport och fritid 10

Bygg och kök 9

E-handel Mode 9

Hälsa och egenvård 8

Hemelektronik 6

Hemutrustning 5

E-handel Sport och fritid 4

Lek och hobby 4

Bensinstation 3

Media och underhållning 3

E-handel Heminredning 3

E-handel Hälsa och egenvård 2

E-handel Accessoarer 2

E-handel Lek och hobby 1

VECKA ANTAL KONKURSER

10 8

11 15

12 9

13 33

14 32

15 23

16 19

17 22

18 14

19 28

20 30

21 11

22 20

Detaljhandeln har varit hårt drabbad av coronapandemins effekter. Det har 
gett tydligt genonslag i konkursstatistiken där takten har varit hög. Hårdast 
drabbade branschen är modehandeln. Näst flest konkurser har inträffat i 
livsmedelshandeln, men det är inte de stora butikerna som drabbas utan små 
specialbutiker och servicehandlare.  Källa: Bisnode soliditet 
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Corona-viruset har satt flera 
branscher i gungning – där 
många kämpar hårt för att 
klara krisen. Här är några av  
de drabbade.

Kläder 
En av de hårdast drabbade branscherna av alla. Minus 39 
procent i mars och minus 34 i april enligt Stilindex. Även 
e-handeln har visat sämre utveckling än vanligt, enligt 
e-barometern. Till och med tillväxtmotorn Zalando hackade 
betänkligt i mars men har sedan dess återhämtat sig. 

– Det är för lite folk i rörelse på stan. Människor måste börja 
känna sig bekväma med att gå ut och handla igen. Vi ser ju att 
folk går på restauranger för vi har lärt oss hur vi ska umgås. 
Samma ska borde kunna gälla för handeln. Det är ju inte farligt 
att besöka en butik, säger Maria Sandow, kanslichef på Svensk 
Handel Stil. 

– Mycket är också osäkert kring sådant som normalt triggar 
handeln så här års med skolavslutningar, bröllop och snart 
även midsommar.

Klädbranschen är 
en av de hårdast drabbade. 

Krisbranscherna 
som blöder mest
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Skor
Även inom skohandeln kämpar många för överlevnad. I 

april försvann hälften av all försäljning då minskningen var 
hela 51,8 procent enligt Stilindex. 

I mars var siffran 47 procent. Men den befarade konkursvågen 
har till viss del uteblivit – i alla fall inom intresseföreningen 
ANWR Norden AB som samlar 90 butiker. Bland annat har 
korttidsarbete och sänkta arbetsgivaravgifter betytt en del för 
skohandelns fortlevnad.

– Visst kommer det en del stöd. Men många känner sig besvikna 
på åtgärderna för det ger så lite. Det behövs mer träffsäkra 
stödåtgärder för att kompensera för både omsättningstapp och 
minskad bruttomarginal, säger Maria Sandow.

De som hittills har slagits ut är mest väldigt små aktörer. 
– Men det finns även större som är allvarligt bekymrade. Det 

ser fortfarande mörkt ut. Utan mer normala intäkter klarar de 
sig inte så länge till. 

Sport
Sporthandeln har gått en tuff match senaste halvåret. Först blev 
det stolpe ut med den milda vintern, och sedan kom corona. 

En följd blev att Intersport ansökte om företagsrekonstruk-
tion i april. 

Även för Stadium har det varit kännbart.
– Det har varit en tuff tid som krävt omställning, 

prioriteringar och målmedvetenhet. Vår online-handel har 
dock gått väldigt stark under den här tiden och nu börjar vi 
också se en positiv trend i våra fysiska butiker, säger kommu-
nikationschefen Angelica Larsson.
Vad har ni gjort för att hålla ställningarna?
– Vi har tagit till en rad åtgärder och fattat många tuffa beslut, 
bland annat vad gäller permitteringar och anställningar men 
också andra besparingsåtgärder som minskad marknadsföring 
och fortsatta hyresförhandlingar. 
Vad tror ni om prognosen framåt?
– Vi är optimistiska men också realister. Det kommer givetvis 
inte att vända över en natt men vi tror envist på att fortsätta 
aktivera världen och att inspirera fler till en aktiv livsstil. Det 
kommer inte ens en corona-pandemi att kunna stoppa.

Böcker
Även bokhandeln är något tilltufsad när folk är hemma mer 
än ute på stan eller i köpcentrum. Enligt Svenska Bokhand-

lareföreningen har försäljningen av böcker i den fysiska 
bokhandeln minskat med 37 procent vecka 11–21 jämfört med 
samma period i fjol.

– Minskningen slår hårdast mot Stockholm och andra 
storstäder. Butiker på mindre orter har i regel klarat sig bättre 
eftersom det ofta finns starka band mellan bokhandlare och 
kunder där. Vi ser att kunderna månar om bokhandeln, säger 
Bokhandlareföreningens ordförande Maria Hamrefors.

– Många handlare har också varit kreativa med att flytta över 
fysiska event till sociala medier.

Förskjutningen från fysisk till digital handel i spåren av corona 
syns även här. Internetbokhandeln (inklusive bokklubbar) 
ökade försäljningen med 11 procent under perioden.

Försäljningen av böcker i dagligvaruhandeln minskade dock 
med 16 procent.

Totalt har corona-krisen orsakat en försäljningsnedgång på 
sex procent.

Hittills har en bokhandlare gett upp – Akademibokhandelns 
franchisetagare i Motala. Butiken hade funnits i 170 år.

– Corona riskerar att bli knäcken för stora delar av den fysiska 
bokhandeln om det här håller i sig, säger Maria Hamrefors.

Försäljning i fysisk bokhandel minskade med
37 procent vecka 11–21. 
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Krispaketen du kan ta del av
Coronautbrottet har fått förödande 
konsekvenser för många företag. 
Regeringen har i flera steg presenterat 
ett antal åtgärder som ska lindra de 
ekonomiska påfrestningarna för 
företagen. Market listar åtgärderna i 
krispaketen och tipsar om hur du gör för 
att ta del av dem.

Sänkta avgifter
Enligt ett riksdagsbeslut sänks arbetsgivaravgifterna 
för perioden 1 mars till 30 juni 2020. Företag med upp till 
30 anställda betalar då endast ålderspensionsavgift. 

Gäller för en lönesumma om 25 000 kronor per anställd 
och månad. Begäran om nedsatt arbetsgivaravgift görs 
genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på 

individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”.

Korttidspermittering
Korttidspermittering innebär att anställda under 

en begränsad period går ner i arbetstid samtidigt som 
staten går in och ger ekonomiskt stöd. Med denna modell kan 

arbetsgivarens lönekostnader minskas till 72 procent samtidigt 
som arbetstagaren får ut cirka 90 procent av lönen. Lönetaket är 
44 000 kronor. Stödet administreras av Tillväxtverket.

Statlig företagsakut
Inrättandet av en så kallad företagsakut innebär att Riksbanken 
ålagts att låna ut 500 miljarder kronor till banker som i sin tur 
kan låna ut dem till företag som drabbats ekonomiskt av 
coronakrisen.  Företagsakuten tar 70 procent av risken på lån 
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upp till 75 miljoner kronor. Riksgäldskontoret  administrerar 
lånen medan låneansökan skickas till banken som gör en 

sedvanlig kreditprövning.

Tillfällig hyresrabatt
Staten har avsatt fem miljarder kronor i stöd för sänkta fasta 
hyror för utsatta branscher. Hyresvärdar som sänkt den 
fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni 
kommer att kunna söka stöd för att kompensera maximalt 50 
procent av den nedsatta fasta hyran. Kompensationen söks av 
hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna.

Skjuta upp skatteinbetalningar
Du som arbetsgivare kan ansöka om att få skjuta upp 
inbetalningar av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön 
och mervärdesskatt i tre till tolv månader om ditt företag har 

drabbats av coronautbrottet. Skatteverket har tagit fram en 
uppdaterad blankett för anstånd på grund av Coronakrisen: 
Anstånd skattebetalning.

Staten tar sjuklöneansvaret i fyra månader
Regeringen har tagit beslut om att staten tar hela 
sjuklönekostnaden som arbetsgivaren har i april, maj, juni och 
juli.  

Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis 
som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren 
via skattekontot.

Ersättning för karens
Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från 
och med 11 mars 2020. Från den 1 juni höjs ersättningen från 
700 kronor till 804 kronor. 

Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt 
och den anställde får i efterhand söka ersättning från 
Försäkringskassan för den första dagen av sjukskrivningen. 

Slopat krav på sjukintyg 
Enligt de tillfälliga reglerna behöver den anställde inte visa 
något läkarintyg förrän efter dag 21, om hen sjukanmält sig 
efter 13 mars.

Ansök om brygglån hos Almi
Regeringen har skjutit till tre miljarder kronor till Almis 
lånefond för det statliga bolaget ska kunna hjälpa små och 
medelstora företag genom så kallade brygglån som ska 
överbrygga en period av svårigheter.  

Detta är en möjlighet för företag som har svårt att få lån på 
annat håll.

Som arbetsgivare kan
du söka om anstånd för

skatteinbetalning.


