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Coronasmittan är utan tvekan det största samtalsämnet just nu men hur 

kan du som företagare förbereda dig så bra som möjligt för att minimera 

de ekonomiska konsekvenserna av denna epidemi. 

Många företag upplever en ansträngd tid och en stor osäkerhet inför en 

överhängande lågkonjunktur. Företag larmar om påtagligt konkurshot 

vilket även skulle medföra ökad arbetslöshet i Sverige. 

Osäkerheten påverkar oss alla.

Hur kan man förbereda sig och minska de ekonomiska effekterna? 

Här nedan följer några förslag på åtgärder som Du som företagsledare 

kan dra nytta av.
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Ekonomiska effekter 
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Börja med att prioritera företags likviditet. Om stora delar av ver-

ksamheten måste stängas ner, hur ser företagets framtidsutsikt 

ut för att kunna betala kommande utgifter? 

För att kunna trygga likviditeten måste företaget säkra komman-

de inbetalningar detta för att genomföra sina utbetalningar. 

Likviditeten1
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Fundera också över om ni har några kunder som kan komma att påverkas 

extra hårt av Covid-19s framfart. Vilka av företagets kunder står för majorite-

ten av er omsättning? Har ni uppdaterad försäljningsstatistik? Är det någon 

kund som har förändrat sitt köpbeteende? 

Börja med att kartlägga era kunder, gör en analys av nuvarande situation, för 

att på så sätt skapa er en god förutsättning för att kunna agera och ta rätt 

beslut. 

Säkra kundinbetalningarna
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Så kan du arbeta med 
kundinbetalningarna2

Ta kontakt med kunderna och ha en nära dialog om deras 

situation. Försök även få fram information om deras syn på sin 

betalningsförmåga framöver. 

Har ni idag ingen rutin för att genomföra kreditkontroller på 

era kunder så kan de vara en idé att införa detta nu. Detta för 

att erhålla aktuell kreditvärdighet och kunna fånga upp kunder 

som redan idag har en sämre betalningsförmåga än vad du varit 

medveten om. Tänk på att nuvarande situationen är unik och 

att effekterna av den ekonomiska krisen kan komma påverka 

kunden snabbare än vad kreditupplysningsföretagen hinner 

uppdatera. Er relation med kunden kommer att, i detta läge, att 

mer betydelsefull än den värdering som kreditupplysningsföre-

taget kan ge.

Följ kreditpolicyn! Om ert företag saknar en kreditpolicy, se till att 

omgående sätta upp regler så att det blir tydligt för alla anställda 

hur era kunder ska hanteras.

Skicka påminnelser utan dröjsmål och ha en nära kontakt med era 

kunder för att säkerställa kommande betalningar till er. Ta gärna 

kontakt med kunderna via telefon!

Var uppmärksam om hur varje kunds betalningsmönster har sett 

ut historiskt. Är det någon kund som ofta har svårt att följa avtalat 

betalningsvillkor? Följ i så fall noga utvecklingen på denna kund och 

ha nära telefonkontakt inför kommande förfallodatum. 



Kom ihåg möjligheten till försko-
ttsbetalning. Har ni kunder med ett 
sämre betalningsbeteende eller om 
det uppkommer en specifik situa-
tion där kunder efterfrågar att köpa 
tilläggstjänst? Förskottsbetalning är 
ett sätt att säkerställa att likviditet 
inkommer i tid till er inför komman-
de löneutbetalningen och ni behö-
ver inte riskera att inte kunna betala 
era anställda.

Säkerställ att ni har ett uppdaterat 
kundregister. Har ni korrekta upp-
gifter för fakturering kan ni undvika 
onödig omfakturering och riskera 
inte att tappa ytterligare dagar innan 
pengar inkommer. Försök även att 

undvik helkreditering av fakturor, är 
det något som blivit fel på fakturan 
skicka då hellre en delkreditering.

Om en kund har svårt att betala sina 
skulder så kommer de förmodligen 
även att ha svårt att betala för räntor 
och förseningsavgifter. Hot kommer 
inte att underlätta eller säkra era 
kundinbetalningar, istället är det 
bättre att fokusera på en nära dialog 
med kunden.

Om ni ännu inte har factoringbelå-
ning så kan det vara en idé att kon-
takta olika factoringföretag för att 
trygga flödet av inbetalningarna.
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Håll noga koll på utbetalningar 
och eliminera onödiga utgifter3

Hur många av era leverantörer är av-

talsleverantörer? Vad säger dessa av-

talet? Kan ni pausa servicen helt eller 

minska antalet servicetillfällen såsom 

antalet städtillfällen på kontoret om 

personalen ändå jobbar hemifrån? Ta 

direkt kontakt med alla avtalsleveran-

törer, försök hitta en lösning i samar-

betet som fungerar för båda parter. 

Goda relationer, en öppen och ärlig 

dialog, kan medföra att en leverantör 

kan vara villig att förbättra nuvarande 

avtalssituation, tex kreditlimit eller 

betalningsvillkor. 

Försök även att undvika att göra 

affärer med andra leverantörer, än era 

avtalsleverantörer, under en tid.

Eftersom det är viktigt att minska onö-

diga utgifter så passa på att informera 

alla anställda om eventuella kost-

nadsstopp. Det är viktigt att alla bidrar 

till att dra ner kostnaderna.

Är ni ett företag som använder er av 

externa konsulter? Kan i så fall den-

nes uppgifter lämnas över till någon 

anställd så att ni kan avsluta konsul-

tens uppdrag?

Något som är lika viktigt som att se 

över leverantörsavtalen är att kon-

takta era nyckelleverantörer för att 

säkerställa att de fortsatt kan leverera 

enligt avtal trots Covid-19 utbrottet. 

Påverkas Er leverans till era kunder 

kan detta innebär förlorad omsättning, 

minskad trovärdighet och en sämre 

relationen med kunden.  
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Pausa vissa investeringar

Se över situationen av planerade investeringar och pausa 

de investeringar som inte innebär någon risk.  

Minska på lagret

Lager binder likviditet. Sätt upp en plan för hur ni kan mins-

ka ert lager samt se över inköpsprocessen.

Se över anläggningstillgångarna

Se över era anläggningstillgångar för att se om det är något 

som inte nyttjas och kan säljas för att få in kapital.

Tidplan för genomförandet

Finns det möjlighet till kapitaltillskott, såsom banklån eller 

om ägarna kan skjuta till pengar. Se även över företagets 

långsiktiga betalningsförmåga då lån ska återbetalas.

Ytterligare åtgärder för att 
trygga likviditeten 4

Om företaget är anslutet till Fora och har haft minskning 

av personalstyrkan sedan januari så kan ni även fundera 

på om det finns behov av att göra en extra rapportering till 

Fora. Detta för att korrigera kommande fakturors belopp så 

de stämmer med aktuell situation så ni inte betalar ut för 

mycket pengar från företaget. 

Betalar ni för hög preliminärskatt idag? Preliminärskattsbe-

loppet är baserat på en schablonberäkning. Genom att skic-

ka in en preliminär inkomstdeklaration (inkluderad löneskatt) 

Se över preliminärskatten

Om företaget är anslutet till Fora



Statliga åtgärder
Staten har dessutom presenterat paket som skall underlätta för företag och vi kommer förmod-

ligen att få se mer stöttning från staten för att rädda företag och arbeten. Det flesta av åtgärder-

na börjar gälla från och med den 7 april och vissa av dem retroaktiv från och med den 1 januari 

2020.

Företag kan söka anstånd för betalning av arbetsgivaravgift, preliminärskatt på lön och mervär-

deskatt. Anståndet omfattar tre redovisningsperioder och upp till ett år. Anståndet gäller retroa-

ktivt från 1 januari 2020. Blankett och instruktioner finns på Skatteverkets hemsida. 

När efterfrågan av företagets varor och tjänster minskar ändras även behovet av bemanning 

och för att slippa säga upp personal erbjuder staten hjälp till företag för att täcka kostnader vid 

korttidspermittering av anställda (delvis arbetsbefrielse). I dessa fall står staten för upp till 50% 

av lönekostnaden för den korttidspermitterade. Den korttidspermitterade kan erhålla upp till 90 

% av lönen men det finns ett aktuellt lönetak på 44 000 kr. Om den anställde har ett lönebelopp 

över lönetaket kan företaget själva välja att betala ut ett högre belopp. Reglerna kring kort-

tids-permittering skiljer sig mellan företag med eller utan kollektivavtal. Se mer information på 

Tillväxtverket.

Det ligger även ett förslag på att staten kommer att stå för hela kostnaden för sjuklöner under 

april och maj månad 2020.  

Det finns ett liggande förslag om att slopa karensavdrag för anställda och för egenföretagare, 

med F-skattsedel, finns ett liknande förslag som innebär att karenavdrag slopas för dag 1-14, 

dvs en schabloniserad sjukpenning.  Förslaget gäller perioden 1:a april  tom 31:a maj 2020.

Ytterligare åtgärder som är vidtagna är att Riksbanken har skjutit till 500 miljarder kr till bankerna 

för att kunna säkerställa kreditförsörjningen under Corvid-19. 
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Simple, Smart & Profitable

+46 854 66 1000
KONTAKTA OSS!

info@norian.se

Ekonomi och lönetjänster för 350kr/h

Sammanfattningsvis, agera för att kunna 
säkra ditt företags likviditet men gör detta 
med empati, en nära och lyhörd dialog med 
anställda, kunder och leverantörer. Hur du 
agerar i ansträngda situationer, mot era sa-
marbetspartners, kommer att vara avgöran-
de för hur de kommer att se på er och ert 
samarbete i framtiden.


