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Sammanfattning  
Coronapandemin är den största krisen som påverkat Sverige sedan finanskrisen 2008. 
Studier belyste i ett tidigt stadie vikten av världens nationer inför åtgärder för att 
förhindra att pandemin skulle utlösa sig i en djupare finansiell kris. I Sverige agerade 
regeringen genom att införa ett krispaket i syfte att mildra de negativa ekonomiska 
konsekvenserna för företag och hushåll.  

Statens åtgärder uppgick till 400 miljarder kronor och rapporter belyste en problematik 
inom pandemistödens fördelning till de utsatta branscherna och framförallt mindre 
företag. Syftet med studien var därmed att undersöka hur företagen inom dessa branscher 
upplevde att statens stödpaket fungerat i praktiken varpå studien genomfördes i en typisk 
handelsort, nämligen Kristianstad.   

Eftersom pandemier i modern tid är ett relativt nytt fenomen har studien tillämpat ett 
explorativt urval. För att svara på studiens forskningsfråga har en kvalitativ metod 
tillämpats eftersom tidigare rapporter har varit av kvantitativ karraktär. Totalt 
genomfördes nio intervjer med företag i de mest utsatta branscherna och en intervju med 
kommunen. 

Studiens resultat visar att det rått missnöje bland företagen om hur staten hanterat 
pandemistöden. Företagen upplever att staten hade kunnat bidra med större och mer 
anpassade stöd, att pandemistöden varit svåra att ta del av och att utbetalningar periodvis 
tagit alldeles för lång tid. Utfallet indikerar på att staten och företagen haft olika krav och 
förväntningar på varandra. 
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Studiens slutsats är att syftet med stödpaketen inte uppfyllts ändamåligt. Studien bidrar 
även med ny kunskap ur de utsatta branschernas perspektiv. Slutligen bidrar studien även 
med kunskap om stödpaketen i relation till teorier.  

Ämnesord 
Pandemistöd, Covid-19, Statligt stöd, Reglering, Utsatta branscher 
  



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Authors 
Johan Berg & Teo Siterius 

Title 
Pandemic support from a business perspective – A qualitative research study 
about governmental support during the Corona pandemic to vulnerable firms 

Supervisor 
Martin Abrahamson 

Assessing teacher 
Elias Bengtsson 

Examiner 
Heléne Tjärnemo 

Abstract  
The Corona pandemic is the biggest crisis to hit Sweden since the financial crisis 
2008. Previous studies highlighted the importance of Governemntal intervention 
in order to prevent the pandemic from triggering a deeper financial crisis. As a 
result, The swedish government introduced a crisis package to mitigate the 
negative economic impact on businesses and households.  

Reports highlighted a problem with the distribution of pandemic aid to vulnerable 
sectors and especially smaller companies. The aim of the study was to investigate 
the vulnerable firm’s perspective of the government's pandemic support and how 
it worked in practice. The study was conducted in Kristianstad. 

As pandemics are a new phenomenon in modern times, an exploratory sample 
was used to conduct the study. To answer the research question of the study, a 
qualitative method was applied. A total of nine interviews were conducted with 
companies in the most vulnerable sectors and one interview with the municipality. 

The results of the study showed that the government could have provided more 
and better tailored support to the firms, that pandemic support has been difficult to 
access and that payments have sometimes taken far too long to recieve. As a 
result, the government and companies have had different requirements and 
expectations of each other. 

The study concludes that the objectives of the support packages have not been 
fully met. The study also provides new insights from the perspective of the 
vulnerable sectors. Finally, the study also contributes knowledge about the 
government support packages in relation to theories. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
2019 drabbades världen av en pandemi till följd av Covid-19. Forskare betonade i ett tidigt 

stadie att pandemin, även kallad Coronapandemin var det största hotet mot den globala 

folkhälsan sedan spanska sjukan på 1900-talet (Lin & Meissner, 2020). OECD (2020a) 

betonade i ett tidigt stadie att det är en stor risk att världen drabbas av en finansiell kris till följd 

av Coronapandemin. OECD (2020a) framförde även vikten av att länder inför statliga åtgärder 

och agerar för att minimera risken att företag försätts i konkurs. Oro för det nya viruset 

resulterade i konsekvenser för samhällsekonomin. Bland annat minskade Sveriges BNP med -

2,8% för helåret 2020 jämfört med 2019, där hotell-, restaurang och transportsektorn var särskilt 

utsatta (SCB, 2022). Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv var Coronapandemin den största 

krisen i Sverige sedan finanskrisen 2008. Den främsta skillnaden mellan de två kriserna var 

vilka aktörer som drabbades. Finanskrisen 2008 påverkade främst banksektorn och industrin, 

medan Coronapandemin främst påverkade tjänstebranscher så som handelssektorn, 

hotellnäringen, restaurangbranschen och transportsektorn (SCB 2020).  

Med anledning av Coronapandemin valde regeringen att införa restriktioner för att begränsa 

smittspridningen i samhället. Detta resulterade i en rad konsekvenser för Sveriges företag. I en 

analys framställd av Nordström (2021) uppgav drygt hälften av de svenska företagen att de haft 

inkomstbortfall under 2020 med anledning av minskad efterfrågan på deras varor och tjänster. 

För att lindra de samhällsekonomiska konsekvenserna valde regeringen att införa ett krispaket 

i ett tidigt skede under 2020. Krispaketet, även kallat pandemistödet bestod bland annat av 

tillfälligt sänkta socialavgifter, minskad preliminärskatt på lön och moms, samt diverse 

ekonomiska stöd som korttidsstöd, hyresstöd, omsättningsstöd och omställningsstöd 

(Regeringskansliet 2020).   

Brown, Martinsson & Thormann (2021) framförde i sin forskning att Sverige agerat annorlunda 

under finanskrisen jämfört med Coronapandemin. Exempelvis valde regeringen att inte ge 

företagen bidrag på samma sätt som under pandemin utan gav anstånd med skatter, 

socialavgifter och betraktade dessa som lån. En skillnad i Coronapandemin är alltså att staten 

fokuserat på att ge ut statliga stöd utöver anstånd. Däremot betonade Brown et al. (2021) att det 

fanns en likhet i form av att dessa anstånd ökade likviditeten på kort sikt precis som krispaketet 

gjort under pandemin. Något särskilt intressant enligt Brown et al. (2021) var att Sverige var 
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ett av de första länderna som införde någon form av ekonomiska lättnader till följd av 

finanskrisen till drabbade företag. Eftersom Sverige tidigare har erfarenhet kring stödpaket kan 

det antas att Sverige borde haft en bra förberedelse vid en ny kris likt Coronapandemin. 

Enligt Regeringskansliet (2020a) infördes pandemistödet i syfte att mildra de negativa 

konsekvenserna som Coronaviruset orsakade för jobb och företag. Det finanspolitiska rådet, 

även kallat FPR (2021) bekräftade regeringens syfte men presenterade även ett mer detaljerat 

perspektiv på pandemistöden. Bland annat uppgav de att andra syften var att förhindra 

konkurser eftersom dessa traditionellt sett var förknippade med stora kostnader för samhället 

genom exempelvis arbetslöshet. Konkurser och arbetslöshet kan i sin tur skapa en negativ spiral 

där osäkerhet påverkar ekonomin avsevärt. Regeringen beslutade att krispaketet kunde omfatta 

totalt 300 miljarder kronor om hela dess likviditetsförstärkning nyttjades (Regeringskansliet, 

2020a). Det totala beloppet om 300 miljarder som skulle tillgängliggöras från regeringen till 

svenska hushåll och företag motsvarade drygt 6% av Sveriges BNP år 2020 (SCB, 2022). I 

praktiken visade sig de ekonomiska åtgärderna bli mer omfattande än vad som hade förväntats. 

Hösten 2021 presenterade Regeringskansliet (2021a) att drygt 400 miljarder kronor hade 

betalats ut för att mildra de ekonomiska konsekvenserna pandemin hade orsakat, en ökning om  

ca 33,3%. Med bakgrund av presenterade data där det betalats ut stora summor i statliga medel 

öppnas utrymme för hur dessa medel har fungerat i praktiken och vilken nytta de har haft för 

företag. Det var är även av intresse att undersöka huruvida statens syfte har uppfyllts eftersom 

staten överskridit sin initiala budget om 300 miljarder kronor. Loikas (2021) presenterade bland 

annat i sin masteruppsats ett förslag på framtida studier om att undersöka huruvida stödpaketen 

har uppfyllt sitt syfte. 

1.2 Problematisering 
Forskning om kriser relaterat till företagssektorn är överlag begränsad. De studier som bedrivits 

inom ämnet har behandlat hur företag i förväg kan upptäcka kommande kriser (Hong et al., 

2012; Veganzones, 2022) och om företag haft möjlighet att anpassa verksamheten till de 

förutsättningarna som råder under aktuell krisperiod (Smallbone et al., 2012; Wenzel et al., 

2020; Thorgren & Williams, 2020). Coronapandemin skiljer sig från andra moderna kriser som 

studerats, exempelvis ekonomiska kriser, naturkatastrofer och konjunkturförändringar. 

Skillnaderna är bland annat att tidigare kriser inte har påverkat företagen och civilsamhället 

globalt genom diverse begränsningar (Boter & Lundström, 2021a). Exempelvis genomförde 

Cortez & Johnston (2020) en intervjustudie på global nivå med företag från Europa, 
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Latinamerika och USA. I sin artikel presenterar de bland annat företagens perspektiv på 

skillnaden mellan Coronapandemin och finanskrisen 2008. De intervjuade företagen menade 

på att en stor skillnad var att under Coronapandemin hade de inga riktlinjer att utgå från till 

skillnad från under finanskrisen 2008. En annan skillnad var att Coronapandemin ansågs vara 

mer aggressiv då företagen från en dag till en annan minskade försäljningen drastiskt till följd 

av restriktioner, medan under finanskrisen kunde företag fortfarande bedriva sin verksamhet. 

Studien har i sin helhet därmed ett större fokus på övergripande aspekter om pandemin i 

förhållande till andra kriser och fokuserar inte på särskilda stöd som företagen fått från staten i 

respektive land (Cortez & Johnston, 2020). Studien av Cortez & Johnston (2020) påvisar 

därmed att pandemin och dess utmaningar inte enbart påverkar vissa länder utan hela 

omvärlden. 

OECD (2020a) genomförde en simulering om diverse utfall under pandemin och pekade på 

vikten av statliga åtgärder. Studien utgår till skillnad från Cortez & Johnston (2020) från 

europeisk nivå där OECD använder sig av tillverkningssektorn och icke-finansiella 

tjänstesektorn från 16 europeiska länder och totalt 974 944 företag. I simuleringen betonade de 

särskilt att det fanns fyra resultat som stack ut. Det första fyndet var att utan statliga åtgärder 

hade 30% av de analyserade bolagen fått likviditetsbrist inom två månader. Det andra fyndet 

var att de företag som löpte störst risk för likviditetsbrist var också de mest lönsamma. Dessa 

hade däremot inte möjligheten att öka skuldsättningen eftersom de inte hade tillräckligt med 

säkerheter att pantsätta till kreditinstituten. Det tredje fyndet var att direkta och indirekta 

stödåtgärder var den mest kritiska åtgärden staten kan bidra med för att lindra likviditetsbristen 

hos företagare. Det fjärde och sista fyndet de gjorde var att genom statliga åtgärder så som 

skatteanstånd och lönebidrag var det endast 10% i stället för 30% av bolagen som löpte risk för 

likviditetsbrist (OECD, 2020a).  

Andersen et al. (2022) beskrev en generell problematik med stödpaket som getts ut under 

Coronapandemin. Studien av Andersen et al. (2022) har sin utgångspunkt i de nordiska länderna 

Sverige, Danmark, Norge och Finland vilket påvisar att länderna också påverkats av pandemin. 

Vid fördelning av statliga medel till företag menade de att det fanns två typer av fel. Typ 1-fel 

avsåg att det varit en otillräcklig kapitalfördelning till de mest behövande företagen som är 

livskraftiga. Typ 2-fel avsåg stöd som getts till företag som inte kommer överleva efter 

pandemin. Genom att bidra med stöd till företag som inte skulle överleva efter pandemin hade 

en fördröjning skapats en fördröjning i omallokering av humankapital och realkapital. För 
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staten blev det alltså en avvägning om de avsåg förhindra typ 1-fel och därmed bidra till typ 2-

fel genom att betala ut statliga medel till samtliga företag som sökte. Det andra alternativet var 

att vara restriktiv i kapitalfördelningen vilket hade reducerat typ 2-fel med konsekvensen att 

livskraftiga företag skulle tvingats stänga ner före marknaden återhämtat sig, vilket var raka 

motsatsen till syftet med stödpaketen. Överlag menade Andersen et al. (2022) att det varit få 

typ 2-fel i de nordiska länderna vilket indikerade på att bidragen har fördelats till de minst 

behövande och därmed har de mest behövande blivit lidande.  

Jansson et al. (2021) mende på att det funnits en målkonflikt med pandemistödet i Sverige. 

Studien har sin utgångspunkt i hur svenska myndigheter agerat i handläggningen av stödpaketen 

under pandemin. Stödpaketen som getts ut under pandemin hade för avsikt att lindra 

konsekvenserna för särskilda aktörer. I kombination med detta var det övergripande målet att 

stöden skulle hanteras skyndsamt vilket lett till en målkonflikt. Detta med anledning av att om 

myndigheter haft omfattande kontroller har det varit svårare att vara skyndsam. Med 

begränsade kontroller kan handledning, beslut och expediering genomförts snabbare. Jansson 

et al. (2021) framför även att de olika myndigheterna som hanterat stöden kan ha haft olika 

uppfattning om hur mottagaren av stöden påverkas av pandemin. Detta resulterade i att 

myndigheter kunde dragit olika slutsatser om hur de under en viss tidsperiod skulle hanterat 

problematiken i skyndsam hantering och undvika att betala ut felaktigt stöd till sökanden 

(Jansson et al., 2021). Det har alltså rått en obalans i hur myndigheter hanterat stödpaketen. I 

rapporten framgick det att vissa myndigheter inte ansåg att risken var motiverad för att 

påskynda handläggningsprocessen medan andra myndigheter har varit mer riskbenägna. I ett 

fåtal fall har myndigheter bedömt att handläggningen fick ta den tid som krävdes i syfte att 

kunna följa kontrollåtgärder. Konsekvenserna blev därmed att planerade utbetalningar kunde 

bli försenade vilket kunde påverka mottagaren negativt. De riskbenägna myndigheterna anses 

däremot ha gjort en bedömning utifrån behovet av pandemistöd till mottagaren, trots att det 

inneburit påtagliga risker (Jansson et al., 2021). Något noterbart är att Jansson et al. (2021) 

pekar på att utbetalningar till offentliga aktörer och upparbetade relationer kunnat hanteras 

skyndsamt. Motiveringen till att utbetalningar kunnat hanteras skyndsamt i dessa fall är att 

förlusterna bedömts vara små och därmed krävt färre kontroller. Å andra sidan bedömde 

myndigheterna att stöd till övriga aktörer utgjorde en större risk för förluster vilket motiverat 

striktare kontroller. Därmed har handläggningsprocessen varit mer omfattande eftersom flera 

myndigheter ansett att de behövt arbeta med kontroller. Utfallet har stått i strid med syftet om 

att stödmottagarna snabbt ska få tillgång till pandemistöd (Jansson, 2021).  
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FPR (2021) har i uppdrag att granska svenska regeringens finanspolitik. I sin rapport  framförde 

de att det är av stor vikt att statligt ekonomiska stöd införs vid rätt tidpunkt för att de ska anses 

vara effektiva. I det aktuella fallet berörde det de företag som blev särskilt drabbade till följd 

av pandemin. Om företagen inte erhöll stöden i tid kunde företagen tvingas säga upp personal 

vilket anses vara ineffektivt. Vidare framgick det att stöden behöver vara transparenta vilket 

menas med att de borde varit utformade för att gemene man ska förstå och kunna ta del av 

dessa. Vikten av att förstå stödens utformning och hur samhället kunde söka sig till stöden hos 

myndigheter ansågs vara kritiskt för att stöden skulle vara effektiva (FPR, 2021).  

FPR (2021) har även uttryckt att det var olämpligt att stödnivåer, självrisker och 

beräkningsgrunder har ändrats under upprepande tillfällen till stödpaketen under pandemin. De 

pekade på att utsatta företag inte kunde förväntas vara i mindre behov av pandemistöd under 

pandemins gång vilket därmed inte motiverat justeringar från regeringens håll. Förändringarna 

bidrog till onödig osäkerhet för företagen vilket resulterade i att de behövde lägga tid och 

resurser på att ta beslut om hur de skulle agera. Dessutom uppgav FPR (2021) att de var kritiska 

till myndigheternas ageranden i den mån att prioriteringar har legat i att kontrollera om sökande 

har varit berättigade till stödpaket och höga krav på företagen i ansökningsprocessen. De 

menade på att kontroller borde hanterats separat och inte varit något som prioriteras eftersom 

det bidrar till flaskhalsar och ineffektivitet.  

Nordström (2021) presenterade i en rapport hur stor andel av svenska företag inom vissa 

branscher som åtminstone sökt ett pandemistöd. I statistiken framgick det att drygt 86% av 

företagen inom hotell- och restaurangbranschen har tagit del av åtminstone ett ekonomiskt 

bidrag inom stödpaketet och inom servicesektorn uppgick siffran till drygt 70%. Den höga 

andelen förklarades av de restriktioner som regeringen valde att införa i ett tidigt skede. Vidare 

presenterades det i studien att de bland de som sökt stödåtgärderna är det mikro- och småföretag 

som utgjorde största andelen (1–49 anställda). Avslutningsvis framförde Nordström (2021) en 

tabell om företagen som inte tagit del av något pandemistöd. I rapporten uppgav drygt 5% av 

företagen att de inte valt att söka pandemistöd till följd av att det ansetts vara krångligt vilket 

indikerade på en sämre tillgänglighet.  

I en svensk kvantitativ studie av Boter & Lundström (2021b) framgick att 63% av 1200 små- 

och medelstora företag upplevde att pandemin påverkat verksamheten negativt mellan mars och 

oktober 2020. Dessutom framgick det att för 8 av 10 företag inom restaurang- och 
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hotellbranschen har lönsamheten påverkats negativt under samma period. I studien framgick 

det även vilka stöd som har varit avgörande för verksamhetens överlevnad. En fjärdedel av 

företagen uppgav korttidspermittering och 34% av företagen uppgav omställningsstödet som 

avgörande för verksamhetens överlevnad. För vissa företag har stöden inte varit avgörande men 

ändå av stor betydelse. 58% av företagen uppgav kortidspermittering och 53% uppgav 

omställningsstödet som stor betydelse men inte avgörande för verksamhetens överlevnad.  Vid 

en sammanställning av Boter & Lundströms (2021b) beräkningar visade studien att stödpaketen 

haft avgörande eller stor betydelse för 60% av företagen, samt att 80% av företagen inom 

restaurang- och hotellbranschen uppgav att stödpaketen varit avgörande eller haft stor betydelse 

för verksamhetens överlevnad. Att 80% av restaurang- och hotellbranschen uppgav att stöden 

varit avgörande eller haft stor betydelse för verksamhetens överlevnad kan jämföras med en 

motsvarande siffra om 50% hos övriga branscher i undersökningen (Boter & Lundström, 

2021b). 

I en rapport av Knutsson (2022) baserat på data av SCB framgick det att småföretag i Sverige 

missgynnats av omställningsstödet. Detta berodde på hur stödet i grunden var utformat med 

dess beräkningsunderlag. I jämförelsestatistiken som presenterades i rapporten framgick det att 

småföretag inom hotell och restaurangverksamhet erhöll drygt en fjärdedel i stödbelopp av sina 

fasta kostnader medan stora företag erhöll ca 45% av de fasta kostnaderna. Inom 

servicebranschen framgick det att småföretag erhöll drygt 10% av sina fasta kostnader medan 

stora företag upp till knappt hälften av sina fasta kostnader. Detta indikerade på att en stor 

obalans i stödpaketets utformning. I samma rapport presenterade Knutsson (2022) vidare att 

inom korttidsarbete hade snittföretaget inom hotell- och restaurangbranschen lägst potentiellt 

pandemistöd i relation till sina lönekostnader och att även servicesektorn missgynnats av 

stöden. Detta var till följd av de regler som regeringen infört kring stödpaketen. Exempelvis 

ska en anställd ha varit anställd tre månader tillbaka för perioden företaget söker sitt stöd. 

Enligt Boter & Lundström (2021a) skiljer sig Coronapandemin från tidigare moderna kriser 

eftersom tidigare moderna kriser inte har tvingat företag och människor att förhålla sig till 

samhällsbegränsningar såsom restriktioner. Argumentet stärks av Cortez & Johnston (2020) där 

studiens respondenter beskriver olika förutsättningar mellan krisperioderna. Således är den 

forskning som bedrivits kring finanskrisen 2008 inte jämförbar med Coronapandemin. OECD 

(2020) framförde vikten av att statliga åtgärder införs men diskuterade inte hur olika nationers 

stater borde agera. I sin tur skapades därmed ett dilemma om vilka stöd som är bäst lämpade 
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för företag. Enklast att förstå vad som fungerat bra och mindre bra borde bäst besvaras av de 

som tagit del av stöd för att på så vis skapa underlag hur länder kan agera i framtida kriser. 

Andersen et al (2022) beskrev ett dilemma om risken för att stöden fördelats fel under 

pandemin. Därmed blev det särskilt problematiskt då Nordström (2022) presenterade att flertal 

företag inom de mest utsatta branscherna sökt pandemistöd. Samtidigt presenterade Knutsson 

(2022) att småföretag inom de mest utsatta branscherna missgynnats av exempelvis 

omställningsstödet. Diskussionen om risken för felfördelning av stöd stärks även av FPR (2021) 

som menade på att stöd måste uppfylla kriterier för att stöden ska anses vara effektiva, så som 

att gemeneman ska förstå hur stöden fungerar och att utbetalningar sker i tid. De olika utfallen 

som presenterats påvisar därmed en relevans för en diskussion om hur utsatta företag ser på att 

staten hanterat en extraordinär period som Coronapandemin eftersom det framgår att mindre 

företag drabbats hårdast och missgynats av statens agerande.  

Den befintliga forskningen om Coronapandemin pekade på att kontaktnära branscher har 

drabbats hårdast och att de mest utsatta har varit beroende av de företagsstöden som staten gett 

ut vilket återigen pekar på relevansen av att undersöka företagens perspektiv på pandemistöden. 

Ekholm et al. (2022) framförde att konkurserna fördubblades under mars och april 2020 och 

avtog under maj 2020 när regeringen väl lanserat stödpaketen. Vidare framgick av deras studie 

att konkurserna minskade för perioden juli-oktober 2020 jämfört med 2018 och 2019 vilket gav 

en indikation om att stödåtgärderna har visat effekt och minskat risken för att pandemin skulle 

utlösa en djupare finansiell kris (Ekholm et al., 2022). Det finns i skrivande stund inga studier 

om hur de mest utsatta branscherna i Sverige upplevt att stödpaketen fungerat under 

Coronapandemin. Vidare betonade Jansson et. al. (2021) att Ekonomistyrningsverket inte har 

följt upp stödmottagares uppfattning kring myndigheternas förvaltning av stöden. Därmed var 

det av intresse att undersöka vad som fungerat och vad som hade kunnat bli bättre från 

företagens perspektiv i framtida kriser och täcka det kunskapsgap som är aktuellt om 

pandemistöden. 

Till följd av att Sverige tidigare har erbjudit krispaket i modern tid (Brown et al., 2021) kan det 

antas att politikerna borde haft en praxis att utgå från om vad som fungerade väl och mindre 

väl. Däremot kvarstod frågan om hur företagen själva upplevde att stödpaketen fungerat i 

praktiken under pandemin och vad de hade velat se för förändringar. Eftersom handelsföretag, 

restauranger och hotell varit utsatta branscher var det aktuellt att välja en stad med starka inslag 

av denna typ av företag. Den skånska handelsstaden Kristianstad har starka inslag av denna typ 
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av företag, exempelvis har drygt ⅓ av företagen i kommunen någon koppling till mat och dryck. 

Vidare främjar kommunen aktivt utbildningar inom restaurang- och livsmedelsbranschen som 

de fått toppbetyg i vilket kan ha bidragit till den stora förankringen inom matvärlden i 

kommunen (Kristianstad, 2022a). Kristianstads kommun har även starka handelstraditioner 

sedan tidigt 1600-tal med en berömd stadskärna som belönades med “Årets stadskärna” 2014 

(Kristianstad, 2022b). Med detta som underlag genomfördes studien på företag i Kristianstad 

kommun. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur mindre företag i Kristianstad som blivit negativt 

påverkade av Coronapandemin upplevt att de finansiella stödpaketen fungerat i praktiken. 

Avsikten är att skapa empiriskt underlag för att bidra till hur stödpaketens utformning kan 

effektiviseras i framtiden. Studien kommer till skillnad från Boter & Lundström (2021a, 

2021b), Knutsson (2022) och Nordström (2021) att vara kvalitativ och fokusera på subjektiva 

åsikter och skapa djupare förståelse kring pandemistödets effekter för företagen i Kristianstad. 

Studien avser att fylla ett kunskapsgap eftersom området är öppet för ny kunskap. Med hjälp av 

det empiriska underlaget kommer svaren förhållas till regeringens syfte med stödpaketen.  

1.4 Forskningsfråga 
Hur upplever mindre företag i Kristianstad att de ekonomiska stödpaketen utfärdade av 

regeringen fungerat i praktiken? Hur väl går svaret ihop med syftet om stödpaketen?  

1.5 Avgränsningar 
Undersökning avgränsas till företag med säte i Kristianstad eftersom staden är en handelsstad. 

Tidigare svenska rapporter har betonat att mindre företag varit de mest utsatta och var mer 

benägna att söka stödpaket, varpå studien kommer ha sin utgångspunkt inom denna kategori. 

Tidigare forskning pekar även på att detaljhandel, restaurang och hotellbransch varit extra 

utsatta, studien avgränsas därefter till dessa branscher. Kristianstad är just en stad med många 

företag av denna karaktär vilket gör staden lämplig för studien. Studien avgränsas till 

korttidsstöd, hyresstöd, omställningsstöd, omsättningsstöd och tillfälligt sänkta socialavgifter. 

Anledningen är att de fyra förstnämnda är kontanta stöd och det femte är ett generellt stöd och 

är därmed jämförbara mellan samtliga branscher i studien.  
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2. Institutionalia 
Krispaket är ett samlingsnamn för olika ekonomiska insatser och stödpaket som regeringen gav 

ut för att stötta svenska företag under Coronapandemin och lindra de samhällsekonomiska 

effekterna som pandemin orsakat. Det har i skrivande stund funnits sex stödperioder där 

regeringen har erbjudit företag att söka pandemistöd. Stöden har haft olika regler och krav för 

att företagen skulle få tilldelas ekonomiskt stöd (Regeringskansliet, 2022a). Följande stöd som 

inkluderas i studien är: 

• Sänkta socialavgifter. 

• Diverse ekonomiska stöd som korttidsstöd, hyresstöd, omställningsstöd och 

omsättningsstöd. 

2.1 Tillfälligt sänkta socialavgifter 
Den 3 april 2020 trädde riksdagens beslut i kraft om ett generellt stöd om sänkta 

arbetsgivaravgifter och egenavgifter, även kallat socialavgifter. Det innebar att företag i alla 

former, förutsatt att de hade anställda, fick betala lägre socialavgifter för sina anställda. Det 

fanns ett tak på hur mycket sociala avgifter som kunde sökas avdrag på, mer specifikt 5300 kr, 

eftersom avdragen kunde göras på en månadslönesumma av högst 25 000 kr per anställd. I 

praktiken fick företag då betala ordinarie sociala avgifter på summan som översteg 25 000 kr. 

Dessa avdrag gick att tillämpa på högst 30 anställda i företaget. (Regeringskansliet, 2020b) 

2.2 Korttidsstöd 
Korttidsarbete var en form av företagsstöd som gick ut på att staten gick in och betalade en 

större del av en arbetstagares lön som i sin tur gick ner i tjänst. Korttidsarbete riktade sig till 

arbetsgivare som inte hade möjligheten att ha anställda som arbetade på ordinarie arbetstid till 

följd av pandemin och dess ekonomiska konsekvenser. Korttidsarbetsstödet tillät i vanliga fall 

en minskning av arbetstid för den anställde med upp till 60% av ordinarie arbetstid. Lönetaket 

för detta bidrag var 44 000 kr (Regeringskansliet, 2022a)  

2.3 Hyresstöd 
Hyresstödet var ett stöd som togs fram under våren 2020 i syfte att reducera företags fasta 

kostnader genom stöd för hyran. Hyresvärdar som hade sänkt sina kunders hyreskostnader 

under perioden kunde ansöka om stödet och få ersättning med 50% av den nedsatta fasta hyran. 
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Stödet riktades främst till de företag som var särskilt ekonomiskt utsatta till följd av pandemin, 

det vill säga bland annat hotellbranschen, restaurangbranschen och detaljhandeln. Hyresstödets 

belopp hade ett maxtak på 800 000 Euro (Regeringskansliet, 2021b). 

2.4 Omställningsstöd 
Omställningsstöd var ett stöd som gavs till företag som drabbats av ett omsättningstapp om 

minst 30, 40 eller 50 procent för motsvarade period föregående år. De olika procenttalen av 

omsättningstapp bestämdes av vilken period av Coronapandemin som stöden söktes. Stödet 

utformades för att täcka företags fasta kostnader, eller icke-täckta fasta kostnader. 

Omställningsstödets maximala storlek är 70–90% av dessa fasta kostnader (Regeringskansliet, 

2022a).  

2.5 Omsättningsstöd 
Omsättningsstöd har mycket gemensamt med omställningsstödet. Den främsta skillnaden är att 

omsättningsstödet ges endast ut till enskilda näringsidkare samt handelsbolag. 

Omsättningsstödet skiljer mellan enskilda näringsidkare och handelsbolag när det kommer till 

krav för ansökan om stöd. För enskilda näringsidkare var berättigade till ett omsättningsstöd 

ifall de haft ett omsättningstapp om minst 30, 40 eller 50 procent för motsvarande period 

föregående år. Detta berodde på vilken stödperiod som stödet söktes. 

När det komm till handelsbolag och kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare 

krävdes det ett omsättningstapp om minst 30% för att vara berättigade till omställningsstödet.  

Omställningsstödet omfattade 90% av företagets omsättningstapp, med ett maxtak på 24 000 

kr/månad för varje delägare i bolaget. Dessa siffror gällde den senaste stödperioden och 

siffrorna skiljde sig något mellan de olika stödperioderna (Regeringskansliet, 2022b). 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Agentteorin 
Teorins ursprung presenteras i artikeln Theory of the firm; Managerial behavior, agency costs 

and ownership structure (Jensen & Meckling, 1976). Agentteorin beskriver förhållandet mellan 

principal och agent där båda parter agerar efter sina egna intressen varpå en intressekonflikt 

uppstår (Zwalf, 2021). Enligt Greve (2014) innebär agentteorin att den överordnade 

(principalen) strävar efter att maximera värdet för ägaren. Den underordnade (agenten) antas 

att agera i eget intresse. För att agenten ska agera efter principalens intresse kan principalen 

införa kontrollsystem för att styra agenten i önskvärd riktning (Greve, 2014). I uppsatsen 

applicerades teorin med utgångspunkten i staten som agenter och företagen som principaler. 

Enligt teorin har principalen som målsättning att maximera värdet för aktieägarna vilket därmed 

tillämpades ur företagens perspektiv. Företagen kan antas vilja ta del av stödpaketen i syfte att 

mildra de negativa ekonomiska utfallen. Agenten, å andra sidan som i detta fall är regeringen 

och därmed de utvalda politikerna antas vilja tillgodose sina egna behov, i detta fall att få 

behålla sin maktposition (Higgs, 2018). Det borde därmed vara i politikernas bästa intresse att 

allokera stödpaketen till de mest behövande för att få behålla sina politiska positioner inför 

kommande mandatperiod.  

Higgs (2018) gjorde en distinktion mellan ekonomiska agenter och politiska agenter i sin studie 

om amerikanska valprocessen. De ekonomiska agenterna som syftar på den underordnade i ett 

företag menade han är mätbara eftersom principalen kan införa direkta belöningssystem så som 

optioner eller incitamentprogram baserat på agentens prestationer. Å andra sidan hävdade Higgs 

(2018) att detta inte är möjligt för den politiska agenten. Han pekade på att politiker ofta framför 

vaga löften som ofta inte är kvantitativt mätbara så som för den ekonomiska agenten. Vidare 

menade han att medborgarna, det vill säga principalen omöjligt kan identifiera exakt hur 

politikerna har lyckats eller misslyckats med sina uppdrag. Även om det på något vis skulle 

framgå ett stort misslyckande kan den politiska agenten inte bli straffad på samma vis som den 

ekonomiska agenten. Den ekonomiska agenten kan bli straffad för att inte ha uppnått sina 

mätbara prestationer i form av att bli uppsagd eller få avdrag på lönen, medan den politiska 

agenten först ta del av sitt straff genom att inte bli omvald vid nästa mandatperiod om han eller 

hon väljer att ställa upp i valet.  
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Kiser (1999) beskrev förhållandet mellan agent och principal genom att principalen delegerar 

sina befogenheter till agenten som i sin tur ska utföra en tjänst år principalen. Kiser (1999) 

menade att förhållandet kan tillämpas i flera kontexter och framför förhållandet mellan 

medborgare och politiker. I ett jämförbart scenario handlade det alltså om att medborgare och 

därmed företagare hade en förväntan om att politikerna skulle utföra en tjänst, i detta fall 

stödpaketen på ett sätt som inte missgynnade principalen. Zwalf (2021) framförde ett liknande 

resonemang där han argumenterade för att medborgare som principal utser politiker och därmed 

staten som agent som ska agera i folkets intresse med de statliga medlen de förfogar över. Även 

Ivanova et al. (2020) beskriver förhållandet mellan stat (agent) och medborgare (principal). De 

framförde att medborgarna inte är helt medvetna om politikernas preferenser och ändamål.  

Lane (2013) presenterade i sin artikel att vid perfekt information agerar de utvalda politikerna 

utifrån populationens bästa och dess önskemål. I sammanhanget handlade det alltså om hur 

staten som agenter utfört sina prestationer i förhållande till företagen som principaler. Lane 

(2013) betonade vidare att en viktig aspekt att beakta är att politikerna har incitament att 

framhäva sina framgångar och försöka tona ner sämre prestationer för att vinna populationens 

förtroende.  

Smith (2010) framförde i sin artikel att finanskrisen 2008 ledde till en problematik i agent-

principal-förhållandet. Agenterna (anställda) åsidosatte inkomster, kreditvärdighet och 

ignorerade helt och hållet riskerna för egen vinning. Detta resulterade i att principalen 

(intressenterna) vilket till största del var staten fick stå för konsekvenserna för att förhindra en 

systemkollaps. Han menade vidare på att scenariot pekade på att staten behövde införa kraftiga 

åtgärder för att förhindra liknande problematik i framtiden vilket bidragit till åtstramning i 

lagstiftning och regelverk. Ur perspektivet i pandemin kan förhållandet vändas där staten är 

agenter och företagen är principaler. Scenario kan jämföras med att det finns en risk att 

agenterna (staten) som blivit utvalda av medborgarna inte fördelar stödpaketen rättvist. Detta 

med anledning av att staten har infört striktare kontrollmekanismer när statliga medel är 

involverade. Konsekvensen blir därmed att principalen (företagen) själva hamnar i ekonomiska 

besvär som i värsta fall kan leda till konkurs.  

3.2 Informationsasymmetri  
Informationsasymmetri beskriver förhållandet mellan två aktörer där entreprenören och 

finansiären har olika kännedom om verksamheten. Teorin om informationsasymmetri 
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publicerades första gången i artikeln “The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the 

Market Mechanism (Akerlof, 1970). I uppsatsen kopplades informationsasymmetri till att 

finansiären (staten) inte har tillräcklig kännedom om varje enskilt företags verksamhet varpå 

entreprenören (företagen) inte får rätt stöd till följd av deras minskade intäkter.  

Silva & Félix (2012) hävdade att det kan råda informationsasymmetri inom offentlig 

information, det vill säga publik information som är kostnadsfri att ta del av, exempelvis 

myndigheters nyheter. De menade att om ena parten inte har tillgång eller förståelse om hur de 

kan ta del av informationen bidrar det till asymmetri i samhället. Vidare betonade Silva & Felix 

(2012) att det är av vikt att samhället får ta del av tillgänglig kunskap eftersom individens 

uppfattning och sammanhanget kring information spelar roll för hur individen kommer agera.  

Clarkson et al. (2007) framförde att informationsasymmetri kan delas in i två grupper. Den ena 

gruppen, information poor anses vara den mindre informerade parten och går miste om 

möjligheter genom att inte kunna ta del av information på samma sätt som den andra gruppen, 

information rich som anses vara den mer informerade parten. I praktiken kunde det innebära att 

den mindre informerade parten har svårigheter till följd av tids- eller kunskapsbrist att sätta sig 

in i information på ett korrekt vis och därmed få en nackdel gentemot den mer informerade 

parten. Detta kunde ha lett till orättvisor i fördelning av exempelvis de statliga stöd och avdrag 

som erbjöds företagare under Coronapandemin.  

Vining & Weimer (1988) lyfte fram att allmän information inte är konkurrerande mot något. 

De menade att mer än en person kan ta del av samma information och sedan sprida 

informationen vidare. För att minimera informationsasymmetri i praktiken mellan staten och 

konsumenter menade Vining & Weimer (1988) att staten eller diverse organisationer borde 

implementera consumer education. Uttrycket innebär enligt Vinning & Weimer (1998) att 

staten eller organisation borde framföra viktig samhällsinformation till konsumenterna, vilket i 

sammanhanget om pandemistöden blev företagen.  

Ivanova et al. (2020) presenterade i sin artikel ett förhållande om informationsasymmetri mellan 

stat och medborgare. De framförde att teknologiska framsteg inom kommunikation och 

information bidrar till att reducera informationsasymmetri i samhället. De pekade bland annat 

på digital förvaltning som bidrar till ökad transparens mellan medborgare och stat. All 

information kring pandemistöden fanns publicerat på regeringens och myndigheters hemsida 

för att öka transparansen mellan medborgare och stat under pandemin.  
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Liu, Xu och Wang (2021) presenterade i sin artikel ett dilemma om informationsasymmetri 

mellan staten och företag gällande bidrag för omställning mot en mer miljövänlig värld. Ett 

viktigt fynd de gjorde i sin studie var att genom tydligare kommunikation och tydligare riktlinjer 

om hur bidragen ska tillämpas skapades också en positiv effekt på klimatomställningen. I ett 

jämförbart scenario handlade det alltså om hur kommunikation och riktlinjer från staten kan 

bidra till att tillgängliggöra pandemistöden till företagen vilket i sin tur leder till positiva 

effekter för ekonomin. 

3.3 Public Interest Theory  
Public interest theory beskriver hur samhället som helhet kan gynnas av statligt införda 

regleringar, det vill säga att staten lägger sig i den fria handeln. Idéerna för public interest theory 

introducerades först i Economics of welfare (Pigou, 1932). Pigou (1932) framförde bland annat 

att staten borde ge ekonomiska bidrag till ändamål som gynnar samhället, exempelvis 

sjukvårdsmaterial där hög kvalitet är av samhällsintresse. Posner (1974) beskrev att marknaden 

är känslig och ömtålig. Han framförde att genom statlig reglering åtgärdas ineffektivitet på 

marknaden, bland annat lyfte han exempel om stöd till bönder, skatter och minimilöner som 

statliga åtgärder från tidigare forskning. I uppsatsen avseddes teorin appliceras med 

utgångspunkten att företagen har gynnats och därmed samhället som helhet av de statliga 

åtgärder regeringen infört under Coronapandemin ur ett ekonomiskt perspektiv. Exempelvis 

kan tillfälligt sänkta socialavgifter tolkas som en tillfällig avreglering om tvång på inbetalning 

till staten. De statliga bidragen ses ur ett liknande perspektiv där de mest utsatta och 

välbehövande företagen får ta del av statliga medel i syfte att maximera den sociala välfärden 

och undvika exempelvis arbetslöshet.  

Liu et al. (2021) framförde i sin studie att statliga bidrag till företag gynnar klimatomställningen 

i Kina vilket fick en positiv effekt för samhället som helhet vilket är i linje med teorin.  Uche 

(2001) och Hantke-Domas (2003) argumenterade för att statliga regleringar enligt public 

interest theory är till för att gynna samhället som helhet och stärker det empiriska underlaget. 

Stiglitz (1985) har även i sin artikel presenterat att om staten ingriper i marknaden genom 

skatter och bidrag kan samhället som helhet gynnas av detta.  

Den Hertog (1999) menade på att statlig reglering är nödvändigt för att uppnå marknadsjämvikt 

inom vissa branscher, det vill säga att utbud och efterfrågan möter varandra. Han utgick från 

perspektivet om kollektiva varor, exempelvis utbildning, sjukvård och infrastruktur. Den 
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Hertog (1999) främjade även perspektivet om att statlig reglering är metoden som borde 

tillämpats för att fördela resurserna på ett effektivt sätt i samhället. Den Hertog (1999) menade 

på att statlig reglering är ett användbart verktyg för att stabilisera marknaden i en obalanserad 

marknad, och därmed minimera riskerna för marknadsmisslyckanden.  

I kontrast till reglering presenterade Li et al. (2019) en studie om när Kina avreglerade 

flygbranschen i syfte att maximera den sociala välfärden. De pekade på att desto fler aktörer 

inom branschen desto bättre eftersom flygbranschen då kan genomföra flera rutter och därmed 

maximeras samhällets välfärd. I studien pekade de även på att tidigare forskning är 

framgångsrik inom avreglering med public interest theory som teoretiskt ramverk. Det 

empiriska underlaget Li et al. (2019) pekar på kan jämföras med Sveriges strategi i pandemin 

där företagen fick tillfällig sänkning om socialavgifter vilket är en form av avreglering från 

staten (Regerinskansliet, 2022). 

3.4 Tidigare forskning  
Den befintliga rapporter som relaterade till Coronapandemin nationellt sett bestod till största 

delen av myndigheters uppdrag på begäran av regeringen. Rapporterna undersökte hur 

myndigheter hanterat pandemins stödpaket (Jansson et. al, 2021) men även pandemins 

påverkan på småföretag i en kvantitativ bemärkelse där fokuset inte låg på att förstå företagens 

perspektiv (Boter & Lundström, 2021a, 2021b).  

I en studie framtagen av OECD (2020b) framförde de vikten av korttidsstöd och beskrev att 

verktyget är ett av de viktigaste som tillämpats för att undvika massiv arbetslöshet. Genom 

statliga åtgärder framgick det att verktyget har säkerställt att 50 miljoner arbeten har kunnat 

behållas inom OECD i kontrast till de 5 miljoner jobben som räddades under den globala 

finanskrisen 2008. För att säkerställa att så många företag som möjligt skulle ta del av denna 

typ av bidrag från staten lättades åtgärder och nya typer av korttidsstöd introducerades runt om 

i länderna. I princip valde flera länder i studien, däribland Tyskland, Italien, Frankrike, Japan 

och USA att ge bidrag till företagen för att de skulle undvika att behöva säga upp anställda. 

Summorna varierar men kontentan är att statliga åtgärder har bidragit till att maximera den 

sociala välfärden. Andersen et al. (2022) presenterade även i sin artikel att de nordiska länderna 

införde en liknande strategi för att mildra motsvarande potentiella utfall om arbetslöshet. Till 

följd av bidragen kunde företag hantera den likviditetsbrist de annars hade utsatts för i form av 

löneutbetalningar och tillhörande kostnader. OECD (2020b) uppgav att de statliga åtgärderna 
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minskade så småningom allt eftersom företagen hade börjat lära sig hantera pandemin. 

Exempelvis framgick det att till en början behövde företagen stå för noll procent av de icke-

arbetade timmarna som de anställde inte jobbade, utan staten täckte denna kostnad men 

successivt steg denna summa till exempelvis 10% i Frankrike och 50% i Storbritannien (OECD, 

2020b).  

Raassens, Haans & Mullick (2021) presenterade en studie om hur livsmedelsbranschen 

drabbats till följd av pandemin. De intervjuade företagen är bönder och grossister till bland 

annat restaurangbranschen och fokuserar huvudsakligen på B2B och inte B2C. De beskrev 

bland annat om hur livsmedelsbranschen påverkades initialt av pandemin, hur dessa företag 

valde att agera under inledningsfasen och hur relationer mellan företagen påverkades. Det 

framgick framförallt att företagen drabbats negativt ekonomiskt. Viktiga fynd i studien 

handlade om att tillgodose likviditet hos företagen och vikten av att samarbeta med sina 

leverantörer.  

Det franska ekonomi- och finansdepartementet har publicerat en rapport om utvecklingen av 

Coronavirusets påverkan på företagen i Frankrike under 2020. I rapporten betonade de att 

restaurang- och hotellbranschen har drabbats hårdast. Vidare menade de att om staten inte hade 

infört företagsstöd hade drygt 30% av bolagen inom dessa branscher försatts i konkurs mellan 

mars-december 2020 (Bénassy-Quéré, 2021). 

I en studie genomförd i Saudiarabien presenterade Alessa et al. (2021) att konsumtionen 

minskat kraftigt inom restaurang- och handelsbranschen till följd av Coronapandemin. 

Påföljden av detta var att många blivit arbetslösa och förlorat sina inkomster. 72.1% av de 

deltagande i deras surveyundersökning uppgav att lönsamheten minskat kraftigt och 74,8% av 

deltagande uppgav att det finns en konkursrisk för företagen.  

Fubah & Moos (2022) genomförde en studie om hur små- och medelstora företag (SME) i 

Sydafrika hanterat Coronapandemin. I studien framgick det att likt många andra länder har 

staten infört stödpaket i syftet att dämpa de ekonomiska konsekvenserna. Fubah & Moos (2022) 

framförde att endast ett urval av företag fick ta del av stödpaketen i Sydafrika. De företag som 

fick ta del av stödpaketen ansågs vara formella vilka exempelvis bedriver verksamhet i varuhus 

och shoppingcenter. Majoriteten av företagen i Sydafrika beskrevs däremot vara informella 

SME:s vilket vanligen innebär att bedriva verksamhet inom handel och turism. Att informella 
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företag inte fick ta del av diverse stödpaket ledde till att flertalet fick stänga ner vilket medfört 

en obalans i den sydafrikanska ekonomin (Fubah & Moos, 2022). 

I tidigare forskning presenterade Andersen et. al. (2022) att de nordiska länderna Sverige, 

Danmark, Norge och Finland har klarat sig ekonomiskt bättre än övriga Europa. Vidare betonas 

att handelssektorn, turism, underhållning och fritidsaktiviteter inte har återhämtat sig till de 

nivåerna som sågs före pandemin. Något anmärkningsvärt enligt Andersen et al. (2022) var att 

dessa kontaktnära branscher klarat sig någorlunda bättre i Sverige jämfört med de övriga 

nordiska länderna vilket grundar sig i Sveriges mindre strikta restriktioner.  

3.5 Illustration av teoretisk referensram 
De tre valda teorierna är nära förknippade med varandra i sammanhanget och är komponenter 

som visar på samspelet mellan staten och företagen under kristider. Illustrationen av det 

teoretiska ramverket försöker tydliggöra hur samspelet hänger ihop ur författarnas perspektiv 

baserat på den insamlad data i de tre teoretiska ramverken. 

Utgångspunkten är att förhållandet mellan agent och principal illustreras genom agentteorin. 

Principalen, det vill säga företagen avser att maximera värdet för sina aktieägare vilket uppfylls 

genom att erhålla och behålla så mycket kapital som möjligt för att undvika konkurs. Genom 

att ta del av pandemistöd erhåller de kapital som på så vis bidrar till företagets bästa genom 

antingen en ökad vinst eller ett resultat som är närmre noll än ett högt negativt värde. Företagen 

önskar även att behålla så mycket kapital som möjligt genom att minimera sina statliga 

tvångsbetalningar, exempelvis socialavgifter. Det klargör därmed varför företagen har 

incitament att söka så mycket stöd som möjligt oavsett vilket ekonomiskt läge de befinner sig 

i. Agenten, å andra sidan, det vill säga staten agerar även i egenintresse. Staten är utvalda 

politiker av medborgarna vilka i sin tur också styr företagen. Politikerna har incitament att agera 

i väljarnas intresse för att på så vis bibehålla sin maktposition i en kommande mandatperiod. I 

aktuellt scenario handlar det alltså om att staten kommer bli omvalda ifall de lyckas betala ut 

pandemistöd som är tillfredställande för de företag som söker stöd.  

Det finns även en informationsasymmetri mellan företag och staten. Företagen vet själva vad 

som är bäst för dem i kristider och hur deras verksamhet påverkas och därmed vilka åtgärder 

som är lämpligast för verksamheten. Om staten inte lyssnar och agerar utifrån företagens bästa 

intresse finns det en risk att medborgarna och i sin tur företagen upplever att deras förväntningar 
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inte tillgodoses, vilket orsakar missnöje. Staten å andra sidan sitter på ett informationsövertag 

om de aktuella pandemistöden och har inte nått ut med informationen tillräckligt till företagen 

om kraven för att söka stöden och dess villkor. Därmed skapas en informationsasymmetri 

mellan företagen och staten. Ur företagens perspektiv finns det en risk att de inte erhåller 

tillräckligt med pandemistöd om staten inte på ett effektivt sätt informerar om dessa stöd och 

hur tillvägagångsprocessen ser ut. 

Public interest theory blir aktuellt eftersom företagen styrs av medborgare. Det är i statens 

intresse att stötta företagen under kristider. I gengäld får de en stabilare ekonomi med lägre 

arbetslöshet, större skatteintäkter samt mångfald på varor och tjänster. Om företag inte behöver 

säga upp personal i extraordinära perioder så som pandemin drabbas inte samhället av en våg 

av arbetslöshet. Genom att undvika en massarbetslöshet fortsätter ekonomin att stimuleras 

eftersom medborgarna och i sin tur företagen kan då fortsätta med konsumtion av varor och 

tjänster vilket är i samhällets intresse. Genom en fortsatt konsumtion kan fler arbetstillfällen 

skapas och i sin tur genereras ökade skatteintäkter vilket bidrar till en bättre välfärd, vilket är i 

samhällets intresse. 

Figur 1. 

 

Illustration av teoretisk referensram 

 

Kommentar: Konstruerad av uppsatsförfattarna 
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4. Metod 
I följande kapitel introduceras den vetenskapliga metoden och den empiriska metoden. Den 

vetenskapliga metoden redogörs i avsnitt 4.1-4.4. I avsnitt 4.5-4.11 presenteras den empiriska 

metoden.  

4.1 Forskningsfilosofi 
Nehls (2021) beskrev att hermeneutik bygger på tolkning av insamlad kvalitativa data och att 

positivism bygger på statistiska analyser av en stor kvantitet insamlat material. Lind (2019) 

menade även att en kvalitativ forskningsansats har förankring i det tolkande synsättet vilket 

anses vara hermeneutiskt medan den kvantitativa forskningsansatsen har sin utgångspunkt i det 

analytiska synsättet vilket anses vara positivistiskt. Lind (2019) argumenterade för att de 

empiriska redogörelserna influeras av den teoretiska referensramen. Nehls (2021) framförde att 

positivismen består av flera metoder och vetenskapliga principer som formats för att identifiera 

övertygande kunskap som därefter tillämpas för att skapa förutsägelser. Å andra sidan är 

Hermeneutiken utformad för att utforska områden som ger en annan typ av kunskap som inte 

med säkerhet går att bekräfta eftersom det kan vara komplext, obeständigt och vagt men ändå 

undersökningsbart. Hermeneutiken är utformad i att skapa förståelse för aspekter som 

positivismen inte kan ge svar på (Nehls, 2021). Denscombe (2018) förklarade att interprevitism 

ägnar sig åt att skapa förståelse och insikt om människors uppfattningar genom kvalitativa data. 

Vidare skrev Denscombe (2018) att den sociala världen är komplex och lättast förstås genom 

en tolkningsprocess, vilket indikerar på att hermeneutiken och interpretivism är nära förknippat 

med varandra. Denscombe (2018). Bryman & Bell (2017) hävdade att inom positivismen är 

teorins syfte att generera hypoteser som kan prövas vilket är mer riktat mot kvantitativa data. 

Denscombe (2018) argumenterade för att positivismen ofta innebär fokus på siffror och fakta 

och förknippas huvudsakligen med kvantitativa data. Lind (2019) skrev att undersökningar 

antingen bygger på ett positivistiskt eller hermeneutiskt synsätt. Anledningen har beskrivits 

vara att den kvantitativa och kvalitativa forskningsansatsen utgår från motsägande 

förutsättningar inom kunskapsteorin. 

I aktuell studie var syftet att täcka ett kunskapsgap inom ett nytt fenomen i modern tid, nämligen 

en pandemi och beskriva företagens uppfattning om statens agerande under perioden. För att 

besvara syftet med uppsatsen genomfördes kvalitativa studier i form av intervjuer där inblicks 

ges genom företagens perspektiv på krisstöden. Frågorna som ställdes var högst subjektiva 
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utifrån vad varje enskilt företag har upplevt och deras erfarenhet med ansökningar hos 

myndigheter. Detta indikerar på att studien har en tydligare utgångspunkt i det hermeneutiken 

och det interpretivistiska paradigmet än inom positivism även om innehållsanalysen har sin 

förankring i det positivistiska synsättet. 

4.2 Forskningsansats 
Lind (2019) presenterade tre olika analysstrategier som kan tillämpas inom studier. Beroende 

på hur teorierna presenteras i förhållande till det empiriska underlaget kan författarna välja 

mellan en deduktiv, induktiv och abduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att teorierna har 

en central betydelse i studien och är därmed teoriprövande. Genom en tydlig utgångspunkt i 

teorier skapas förutsättningar för att rikta undersökningen mot förhållanden som antas ha 

betydelse och vara relevant. En deduktiv ansats är vanligt förekommande där hypoteser 

formuleras i kombination med kriterier för att de samband som hypotesen presenterar ska anses 

vara giltig. Det är vanligt förekommande att dessa hypoteser testas statistiskt för att exempelvis 

påvisa korrelation (Lind, 2019). Bryman & Bell (2017) menade att en deduktiv ansats är 

förknippat med en kvantitativ studie. Denna uppsats avsåg skapa förståelse för och inblick i hur 

pandemistöden fungerat ur företagens perspektiv genom deras uppfattningar och perspektiv.  

I den induktiva analysstrategin är teorianvändningen inte lika central som i den deduktiva 

ansatsen. I stället utgick studien från det empiriska underlaget som samlas in. Det empiriska 

underlaget har efter insamlingen bidragit till att skapa och utveckla teoretiska modeller och 

begrepp. Lind (2019) menade därmed att det är viktigt att skapa en relevant och utförlig 

empirisk beskrivning och sedan identifiera vanligt förekommande mönster för att på så vis 

identifiera möjliga samband. Med forskningsmetoden tillämpades de teoretiska resonemangen 

oftast mot slutet av studien och därför anses vara teorigenererande (Lind, 2019).  

Bryman & Bell (2017) påpekade att den abduktiva ansatsen blivit alltmer förekommande inom 

kvalitativ forskning och populär inom företagsekonomisk forskning. Lind (2019) menade att 

den abduktiva analysstrategin är en kombination av deduktiva och induktiva analysstrategier. 

Bryman & Bell (2017) skrev att det abduktiva synsättet har liknande utgångspunkt som den 

induktiva och deduktiva ansatsen då syftet är att visa logiska slutsatser samt utvidga teorier om 

verkligheten. Vad som är utmärkande för det abduktiva synsättet är att det anses vara ett sätt att 

undvika begränsningar som finns hos det deduktiva och induktiva synsättet (Bryman & Bell, 

2017). Exempelvis pekade Bryman & Bell (2017) på att svagheterna inom deduktivt synsätt är 
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att forskaren utgår från en strikt logik inom teoriprövningen och söker att förkasta hypoteser. 

De menade vidare att det inte är självklart hur forskaren ska välja ut teorin som ska prövas inom 

den deduktiva ansatsen. Problematiken inom det induktiva synsättet enligt Bryman & Bell 

(2017) är att oavsett vilken mängd empiriska data som samlas in kan det nödvändigtvis inte 

ligga till grund för en teoriformulering.  

I den abduktiva ansatsen utgick forskaren från att det finns ett problem eller en överraskning 

som sedan ska förklaras. Lind (2019) hävdade att den abduktiva ansatsen många gånger låter 

den teoretiska utgångspunkten appliceras i studiens analysavsnitt utan att uttryckas i modeller 

eller hypoteser. Vidare betonade Lind (2019) att teorin inte enbart tillämpas efter det empiriska 

underlaget samlats in utan teorierna är integrerade i det empiriska underlaget. Syftet med den 

abduktiva ansatsen var att visa på tillämpningen av det teoretiska ramverket för att framhäva 

samband och kännetecken som är framträdande hos de undersökta fenomenen. Lind (2019) 

menade även att den abduktiva ansatsen skapar förutsättningar att diskutera teorins förmåga att 

klargöra och bilda förståelse för mönster i det empiriska resultatet. På så vis kringgick studien 

möjligheten att nödvändigtvis behöva acceptera eller förkasta hypoteser vilket gör att denna typ 

av studier antas vara teoristödjande. Med teoristödjande menas att studien bekräftade den valda 

teorins relevans och användbarhet till viss del utan bevisa en teoris giltighet (Lind, 2019).  

I studien har en abduktiv ansats tillämpats. Studien hade en tydlig utgångspunkt i det teoretiska 

ramverket som sedan integrerades med det empiriska underlaget vilket är kännetecknande för 

den deduktiva ansatsen. Å andra sidan hade studien även inslag av den induktiva ansatsen där 

teorierna vidgas genom att identifiera mönster och vanligt förekommande uttryck hos de 

intervjuade personerna genom innehållsanalyser.  

4.3 Forskningsstrategi 
Denscombe (2018) påpekade att inom den samhällsvetenskapliga forskningen innebär en 

forskningsstrategi att studien ska beakta tre aspekter. För det första ska det ha funnits en 

forskningslogik och en bakomliggande tanke kring studien. För det andra ska logiken och idén 

bidragit till en forskningsdesign, det vill säga handlingsplan. För det tredje ska 

forskningsdesginen i sin tur bidragit med att påbörja ett klart och tydligt forskningsproblem, 

dvs ett inriktat mål som går att genomföra. Denscombe (2018) argumenterade för att det finns 

två skäl till att göra ett urval av den populationen som ska studeras. Poängen är att få ett 

representativt urval eller ett explorativt urval. Det representiva urvalet tillämpas huvudsakligen 
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i storskalig forskning, exempelvis surveyundersökningar och är nära förknippat med kvantitativ 

data. Strategin som tillämpats i denna uppsats är explorativt urval. Strategin är vanligt 

förekommande inom småskalig forskning och tillämpast främst i sammanhang med kvalitativa 

data. Det explorativa urvalets tankegång var att undersöka outforskade områden inom 

forskningen för att exempelvis upptäcka nya ideér. Syftet med explorativt urval är att författarna 

kan bidra med information och insikter, i studiens fall hur företagen upplever att stödpaketen 

fungerat i praktiken. Vid val av explorativt urval är det lättare att ta del av exempelvis 

intressanta exempel som kan bidra med insikt och information om just det studerade området 

(Denscombe, 2018). I studiens fall avses intressanta exempel som de företag som faktiskt tagit 

del av stödpaketen. Genom att förstå företagens åsikter har det skapats möjligheter att bidra 

med information och insikter. 

4.4 Forskningsmetod 
Denscombe (2018) skrev att varje metod av datainsamling tar itu med datainsamlingen utifrån 

vissa förutsättningar, och producerar sedan data vars användbarhet beror på vad forskaren 

försöker uppnå. Meningen med denna studie är att ta reda på tankar hos företagare. En kvalitativ 

metod passade således studien bättre än en kvantitativ, detta berodde på den kvantitativa 

metodens oförmåga att samla in subjektiva värderingar. 

Den valda metoden har flera för- och nackdelar gentemot den kvantitativa metoden. Denscombe 

(2018) nämnde den kvalitativa metodens “förankring” i verkligheten som metodens starka sida. 

Metodens karaktär minskar risken för vad han kallar för “skrivbordsteorier”. Denscombe (2018) 

stärkte också påståendet att den kvalitativa metoden passar bättre för att samla in subjektiva 

värderingar, han menade på att kvalitativt datamaterial är rikhaltigt och detaljerat och kan 

därmed hantera komplexa samhällssituationer. Slutligen pekade Denscombe (2018) på att den 

kvalitativa analysen bygger på författarnas tolkningsförmåga vilket skapar acceptans för fler än 

en giltig förklaring. Författaren accepterar att andra studier kan uppnå olika resultat med 

liknande metoder eftersom han eller hon inte förutsätter att det ska finnas ett korrekt svar.  

Alla metoder har även nackdelar. Inom den kvalitativa data påstod Denscombe (2018) att 

metoden är mindre representativ än den kvantitativa metoden. Priset för att få en mer 

djupgående analys inom ett forskningsområde är att varje observation tar längre tid. Detta 

innebär i praktiken att studien inte kan observera ett lika stort urval i en kvalitativ studie som i 

en kvantitativ, vilket gör urvalet mindre representativt. En annan nackdel med den kvalitativa 
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metoden som lyftes fram är risken att betydelser lyfts ur sin kontext. Denscombe (2018) beskrev 

risken som att ord ur data, såsom från fältanteckningar eller transkriberad text lyfts ut och 

brukas i studien, utan att behålla ordens kontext. Detta medför en risk att ordens verkliga 

innebörd förändras, vilket kan leda till en att studien har fått en felaktig slutsats. Slutligen 

argumenterade Denscombe (2018) även för att kvalitativa metoden har svårt att generalisera till 

andra liknande studier eftersom kvalitativ forskning bygger på detaljerade och djupgående 

studier. 

4.5 Val av teori 
I syfte att uppfylla uppsatsens ändamål tillämpades tre teorier.  De tre teorierna är agentteorin, 

informationsasymmetri och public interest theory. Teorierna hade i syfte att visa diskrepansen 

mellan staten och företag med utgångspunkt i de pandemistöd som presenterades under 

pandemin (se avsnitt 2). I sammanhanget ansågs de tre teorierna vara nära förknippade med 

varandra och kunde därmed visa ett samspel på hur de hänger ihop och var utgångspunkt i 

intervjufrågorna (se figur 1 & metodavsnitt 4.8).  

Enligt Agentteorin finns ett förhållande mellan två parter, en agent och en principal. Parterna 

agerar efter sina egna intressen varpå en intressekonflikt uppstår (Zwalf, 2021). Higgs (2018) 

påvisade att ett agent-principalförhållande kunde uppstå mellan staten och medborgarna. 

Medborgare är i praktiken de som styr företagen vilket resulterade i att valet av teorin föll sig 

applicerbart då det fanns en skillnad mellan statens och företagens intressen avseende 

pandemistöden. Knutsson (2022) påvisade att småföretag och restaurang- och hotellbranschen  

missgynnats av pandemistöd vilket indikerar på en skev utformning. Staten borde enligt teorin 

haft i syfte att allokera resurser till de mest behövande samtidigt som företagen borde blivit 

bemötta utifrån sina behov under pandemin varpå teroin har setts som tillämpar för studien.     

Informationsasymmetri är tillämpbart till pandemistöden eftersom det har framgått av tidigare 

forskning att det kan råda informationsasymmetri mellan två parter (Akerlof, 1970). I tidigare 

forskning pekade Nordström (2021) på att en betydande andel företag inte valt att söka 

pandemistöd då de ansåg att stöden var praktiskt krångliga att söka. Vidare menade Andersen 

et al. (2022) på att det varit en snedfördelning av pandemistöden där de mest behövande blivit 

lidande. Utfallen indikerar därmed på att det rått informationsasymmetri mellan staten och 

företagen vilket medför att teroin blev applicerbar i sammhanget för att undersöka huruvida ett 

kunskapsövertag funnits hos staten gentemot företagen.  
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Public interest theory kan appliceras på studier om pandemistödet eftersom teorin grundar sig 

i att det ligger i statens intresse att stötta företag i kristider och agera i samhällets intresse. Valet 

av teorin har sitt ursprung i att förstå hur staten agerat i en utmanande period som pandemin 

och varför staten gynnas av att genomföra stödåtgärder till företag. FPR (2021) beskriver att 

staten har agerat ur ett perspektiv som inte är lämpligt under en kristid där pandemistöden har 

förändrats över tid och myndigheter hanterat situationen olika. Jansson et al. (2021) betonade 

att stödpaketen borde betalats ut skyndsamt för att lindra de negativa ekonomiska 

konsekvenserna för samhället som var kopplade till Coronapandemin.  På så vis var det därmed 

av intresse att undersöka huruvida företagen ser på om staten agerat i deras bästa intresse i 

avseende till pandemistöden vilket gjorde att teorin blev applicerbar i studien.   

4.6 Datainsamlingsmetod 
Som tidigare nämnt valdes en kvalitativ metod för att samla in respondenternas åsikter på ett 

mer djupgående plan. För att samla in denna djupgående data har personliga intervjuer valts 

som datainsamlingsmetod. Denscombe (2018) lyfte fram att intervjuer passar till studier där 

bland annat åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenhet behöver dokumenteras. Han lyfte 

även att intervjuer är en metod som bör användas när studien kräver så kallad privilegierad 

information, dvs information som endast ett fåtal personer har, vilket var fallet i denna studie 

som det rör företagares åsikter om finansiella stöd kopplade till Coronapandemin. Utöver 

personliga intervjuer har en telefonintervju genomförts. Bryman & Bell (2017) skrev att 

fördelarna med att genomföra telefonintervjuer jämfört med personliga intervjuer är att det är 

lättare att få tag i individer som är svårtillgängliga samt att intervjupersoner lättare besvarar 

känsliga frågor på telefon, eftersom intervjuaren inte är fysiskt närvarande vid intervjun. Det 

finns enligt Bryman & Bell (2017) även nackdelar med att genomföra telefonintervjuer. Dessa 

är att telefonintervjuer passar sämre än personliga intervjuer vid längre intervjuer, det är lättare 

för intervjupersonen att avsluta en intervju i förtid genom telefonintervjuer samt att intervjuaren 

inte kan läsa av intervjupersonens gester och minspel som denna kan göra vid en personlig 

intervju. Studien har även samlat in data genom en intervju via internet. Denna intervju använde 

en webbkamera så att båda parterna kunde se varandra under intervjun till skillnad från en 

telefonintervju och i likhet med en personlig intervju. Denscombe (2018) angav att en intervju 

via internet reducerar intervjuareffekten vilket är positivt. Vidare menade Denscombe (2018) 

att det finns risker kopplade till intervjuer via internet såsom tekniska besvär. 
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Intervjumetoden som valdes var en semi-strukturerad intervju. Anledningen till att en semi-

strukturerad intervju passade studien bättre var att den tillåter respondenten att tala relativt fritt 

om sina åsikter i likhet med en ostrukturerad intervju. Samtidigt håller den semi-strukturerade 

intervjumetoden den röda tråden, likt en strukturerad intervju (Denscombe, 2018). 

Denscombe (2018) lyfte fram många fördelar och nackdelar med metodvalet. Han lyfte fram 

att intervjuer ger ett visst djup och detaljerad data. Man får insikter från respondenterna på ett 

sådant vis som inte hade varit möjligt i en enkät till exempel. Intervjuer spelas vanligtvis in, 

vilket ökar validiteten i insamlade data. Nackdelen med intervjuer är att de tenderar att vara 

tidskrävande, främst i analys, och risken för den så kallade Intervjuareffekten som innebär att 

intervjuaren på något sätt kan påverka respondenternas svar.  

4.7 Urval 
Bryman & Bell (2017) framförde att inom den kvalitativa forskningen tenderar urvalet att vara 

målstyrt. Målstyrda urval är en form av icke-sannolikhetsbaserat urval vilket innebär att de 

intervjuade deltagarna inte valts ut slumpmässigt. Det målstyrda urvalet är ett samlingsbegrepp 

för de olika samplingsmetoderna som finns inom det icke-sannolikhetsbaserade urvalet 

(Bryman & Bell, 2017). Syftet med målstyrda urval är att välja ut relevanta deltagare för 

studiens ändamål. Enligt Bryman & Bell (2017) var det viktigt att välja ut deltagare som kan 

bidra till svar om studiens forskningsfråga för att uppsatsen skulle kunna färdigställas. I denna 

studie handlade det alltså om att identifiera företag som tagit del av pandemistöd vilket gjordes 

genom att fråga respondenterna om de tagit del av stöden innan en intervju påbörjades. Enligt 

Bryman & Bell (2017) är en vanligt förekommande kritik mot icke-sannolikhetsurvalet att det 

inte går att generalisera till populationen, det vill säga i sammanhanget att åsikterna inte 

nödvändigtvis återspeglade samtliga företag i Kristianstad. Anledningen till att studien 

fokuserade på icke-sannolikhetsurval är att intervjuer har valts. Således var det av vikt att få 

tillgång till så många och olika företag inom de utsatta branscherna som möjligt för att få större 

perspektiv på pandemistöden. En viktig aspekt att beakta var att inte se uppsatsens urval som 

ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet handlar om att författarna till studien skulle välja 

första möjliga företag som vill ställa upp (Bryman & Bell, 2017). Så har fallet inte varit i 

studien. Författarna har enbart valt att fokusera på företag som faktiskt tagit del av stödet, det 

innebar att en del av de tillfrågade till studien inte har kunnat ställa upp och därmed inte varit 

aktuella eftersom de inte har tagit del av något pandemistöd av olika skäl.  I det målstyrda 
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urvalet har företagen valts ut med forskningsmålen i åtanke och fokus legat har på de mest 

utsatta branscherna (Bryman & Bell, 2017).  

Studien utgick huvudsakligen från ett subjektivt urval vilket är en typ av samplingsmetod. 

Enligt Denscombe (2018) innebär ett subjektivt urval att forskaren redan har en viss kännedom 

om vilka personer som ska intervjuas. Detta var fallet i denna studie då den inriktar sig mot de 

personer och företag som har tagit emot pandemistöd. Denscombe (2018) nämnde att denna 

urvalstyp har som fördel att författarna direkt kunnat vända sig till de som de tror kan bidra till 

studien, istället för att vända sig till de typiska enheterna. Vidare menade Denscombe (2018) 

att det subjektiva urvalet lämpar sig särskilt för explorativt urval. Detta med anledning av att de 

som väljs ut till studien besitter den kompetens och expertis vilket är avgörande för ämnets 

ändamål.  

Ett annat urval som också tillämpats i studien är snöbollsurval. Enligt Denscombe (2018) 

lämpar sig snöbollsurval vid explorativa och subjektiva urval. Snöbollsurval innebär att en 

deltagare i studien hänvisar till en annan potentiell kandidat för studiens ändamål. I uppsatsen 

har urvalet använts vid två tillfällen. Urvalsmetoden är effektiv eftersom det tillät författarna 

att hänvisa till en tidigare person när vi frågade om de ville ställa upp på en intervju vilket ökade 

sannolikheten till att företaget vill medverka i studien.  

Studien är avgränsad till företag som har sitt säte i Kristianstad, eftersom Kristianstad är en stad 

med en stor historia av handel (Kristianstad, 2022b). Urvalet blev således att intervjua personer 

med ledande befattningar på företag i Kristianstad som har insikt i hur Coronapandemin och 

Pandemistöden har påverkat deras verksamhet. För att öka studiens trovärdighet så bedrevs 

intervjuer tills författarna upplevde en teoretisk mättnad. Den teoretiska mättnaden innebär att 

data samlas in tills den nya insamlade datan indikerar på att aktuell intervju inte tillför mer än 

föregående och materialet därmed anses vara tillräckligt för analysen (Denscombe, 2018). 

4.8 Intervjuguide 
Det var av vikt för studien att de olika respondenterna svarade på samma frågor för att kunna 

jämföra de olika svaren vid en analys. Därför skapades en intervjuguide (se bilaga 1). 

Intervjuguiden var i sammanhanget det papper med minnesanteckningar och frågor som 

användes i studiens intervjuer.  
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Enligt Denscombe (2018) är det moderatorns uppgift att skapa en trivsam atmosfär för 

diskussionen. Intervjuguiden bestod till en början därför av enkla frågor som kan användas som 

uppvärmningsfrågor för att göra intervjupersonerna mer avslappnad. Dessa 

uppvärmningsfrågor var frågor som oftast var relaterade till hur länge intervjupersonen har 

arbetat på företaget, om denna person var ägare samt hur många anställda företaget har.  

Längre ner i intervjuguiden kom de svårare frågorna eftersom intervjupersonen då var mer varm 

i kläderna och mer avslappnad. Studien använde en kvalitativ metod, vilket i sammanhanget 

innebär att studien strävar efter att få mer djupgående svar.  Bryman & Bell (2017) skrev att 

formuleringen av intervjufrågor inte bör vara för specifik, då detta kan hindra alternativa idéer 

som intervjupersonen vill förmedla.  Därför har frågorna i intervjuguiden ofta varit av det 

öppnare slaget. Vissa frågor har haft följdfrågor för att komma in på djupet av intervjupersonens 

åsikter kring pandemistöden. 

Frågorna i intervjuguiden innehöll frågor som är kopplade till den teoretiska referensramen för 

att kunna analysera insamlade data med hjälp av valda teorier. Dessa frågor har sedan blandats 

i intervjuguiden för att undvika känslan av att frågor repeteras.  

Fråga 1 i intervjuguiden (se bilaga 1) har sin utgångspunkt i public interest theory genom att 

undersöka huruvida företagen behövt anpassa sin verksamhet till rådande pandemi. Enligt 

teorin gynnas samhället som helhet om företagen får anpassade stöd vilket i sin tur innebär att 

de inte ska behöva göra omställning i sin verksamhet.  

Fråga 2 (se bilaga 1) utgår från både public interest theory och agentteorin. Utgångspunkten i 

public interest theory beskrivs genom hur staten har stöttat företag genom pandemistöd och 

därmed agerat i samhällets intresse genom att bidra till en ökad välfärd genom att behålla jobb 

bland annat. Frågan har även en utgångspunkt i agentteorin genom att beskriva hur företag har 

agerat i egenintresse genom att söka så många stöd som möjligt för att få in kapital till 

verksamheten. Frågan utgår även från att staten och därmed politikerna agerar i egenntresse 

genom att betala ut stöd till företagen.   

Fråga 3 (se bilaga 1) baserades på public interest theory då det ligger i statens intresse att rädda 

företag ur kriser eftersom detta har en ekonomiskt stabiliserande effekt. Frågan reder ut om 

staten har hjälpt företag genom denna ekonomiska kris i samband med det inkomstbort fall de 

drabbats av.  
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Fråga 4 (se bilaga 1) grundade sig i informationsasymmetri genom att utforska om företag anser 

att det har varit enkelt eller svårt att ta del av pandemistödet rent praktiskt. Frågan har en 

koppling till pandemistöden genom att regeringen har ändrat stödens utformning under flera 

tillfällen vilket kan påverka förutsättningarna i ansökningsprocessen och om de är rätt 

utformade.   

Fråga 5 (se bilaga 1) utgår från public interest theory eftersom frågan bygger på hur situationen 

för företagen hade sett ut om staten inte ingripit alls. Med andra ord beskriver frågan om public 

interest theory tillämpats i praktiken. Syftet med frågan var att undersöka om statens åtgärder 

har varit till nytta för företagen och stimulerat deras verksamhet i en positiv bemärkelse.  

Fråga 6 (se bilaga 1) har sin utgångspunkt i agentteorin. Agentteorin appliceras genom att 

undersöka om företagen anser att de fått tillräckligt med stöd. Med utgångspunkten att 

principalen avser maximera värdet för aktieägaren borde företagen uppleva att de inte fått 

tillräckligt med stöd så länge förlusterna överstiger stödens summor.  

Fråga 7 (se bilaga 1) baserades på informationsasymmetri eftersom frågan belyser hur företag 

har fått information om tillgängliga pandemistöd. Med andra ord beskriver frågan hur det har 

rått informationsasymmetri mellan myndigheter och företag. Utgångspunkten är att staten har 

ett informationsövertag gällande pandemistöden och inte spridit kunskapen tillräckligt. Syftet 

med frågan var att utreda hur myndigheter hade kunnat nå ut till företagare på ett effektivare 

vis för att minska denna informationsasymmetri.  

Fråga 8 (se bilaga 1) utgår från agentteorin. Frågan hade i syfte att utreda hur myndigheter 

kunde säkerställa att de bidrog med anpassade stöd till de branscher som var i behov av 

pandemistöd. Genom att samla företagens perspektiv skapas en förväntans bild som staten kan 

förhålla sig till i framtida kriser.   

Fråga 9 (se bilaga 1) har sin utgångspunkts i public interest theory och agentteorin. Frågan 

grundade sig i public interest theory då ett stöd ansågs vara ineffektivt om det inte betalades ut 

inom rimlig tid till företag. Det låg således ett intresse från statens håll att betala ut dessa stöd i 

ett tidigt skede för att rädda företag från ekonomiska kriser. Frågan grundade sig även i 

agentteorin eftersom det låg i företagens egenintresse att få pandemistödet utbetalt i ett tidigt 

stadie av en pandemin för att säkerställa god likviditet och lättare bedriva verksamhet.  
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Fråga 10 (se bilaga 1) baserades på public interest theory genom att undersöka hurvida staten 

har lyckats med att bidra till en stabil arbetslöshet genom att ge ut pandemistöd till företag. 

Detta är relevant eftersom det ligger i samhällets intresse att sträva efter en låg arbetslöshet.  

4.9 Informationsbearbetning 
Studiens datainsamlingsmetod är som tidigare nämnt intervjuer. Vägen från intervjuer till 

analys började med att intervjurespondenterna tillfrågas om det är okej att spela in intervjun för 

att lättare kunna bearbeta insamlade data. Denna inspelning skedde genom en telefon. 

Fördelarna med att använda en slags bandinspelade är ljudupptagningar ger en permanent och 

närmast fullständig dokumentation av intervjun till skillnad från enbart fältanteckningar. En 

bandspelare stör heller inte intervjun jämfört med till exempel en videokamera. Nackdelarna 

med att använda en bandspelare är att de missar den icke-verbala kommunikationen 

(Denscombe, 2018). Intervjun är en engångsföreteelse och det kan ej förväntas att en 

intervjuperson går med på att repetera en intervju enligt Denscombe (2018). Före intervjun 

kontrollerades därför telefonens batteri för att minska risken för att inspelningen avbryts i förtid.  

Efter data var insamlad och intervjupersonen givit samtycke till inspelningen transkriberades 

materialet. Denscombe (2018) förklarade att transkribering delvis har som syfte att komma i 

“närkontakt” med insamlade data. Vidare beskrev Denscombe (2018) att transkriberad data är 

enklare att analysera än själva ljudupptagningen.   

Efter transkriberingen kodades materialet för att underlätta analysen. Kodning av data gjordes 

för hand med papper och överstrykningspennor. Kodningen sorterade utdrag ur transkriptet 

utifrån vilken teori de hänger ihop med. Syftet med denna kodning var att sortera innehållet och 

därmed bidra till ökad struktur och assistera i skrivandet av empiriska resultatet. 

4.10 Litteratur och källkritik 
Lind (2019) skrev att det är av vikt att säkerställa att det empiriska underlaget är korrekt för att 

kunna besvara undersökningens forskningsfråga på ett korrekt vis. Denna studie har arbetat 

aktivt med att hålla en hög kvalitet på tidigare forskning som refereras till. Studiens empiriska 

material som har legat till grund för studiens teoretiska referensram, bakgrund, 

problematisering och  tidigare forskning har främst hämtats från databasen HKR Summon samt 

Google Scholar för att säkerställa att materialet har en hög kvalitet. När det empiriska materialet 

har hämtats från dessa databaser har det även kontrollerats att det empiriska materialet är peer-
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reviewed. Studien innehåller statistik och data för att framföra fakta om pandemins effekter på 

samhället. För att säkerställa korrektheten på denna data har den hämtats från svenska 

myndigheters officiella hemsidor. Gällande metoddelen har merparten av information hämtats 

ifrån trovärdig litteratur som har rekommenderats av Högskolan Kristianstad. 

4.11 Forskningsetik 
Eftersom den bedrivna studien analyserade företagares subjektiva åsikter om de statliga 

åtgärderna om Coronastöden  behövde de etiska aspekterna tas hänsyn till. De etiska aspekterna 

är för det första kopplade till att skydda intervjupersonernas identitet för att deras uttryckta 

åsikter ej ska kunna användas emot dem i framtiden. För det andra leder det till att 

intervjupersonerna får ett förtroende för intervjuledarna (Denscombe, 2018).  

Denscombe (2018) lyfte tre olika etiska aspekter som bör beaktas inom forskning. Den första 

är att respektera deltagarnas rättigheter och värdighet. För att uppfylla detta tillfrågades 

intervjupersonerna i förhand om samtalet fick spelas in. Därefter fick de skriva under en 

samtyckesblankett där de även fick önska att vara anonyma. Efter intervjuerna fick 

intervjupersonerna reda på att de har rätt att återkalla intervjun utan motivering samt hur de 

skulle komma i kontakt med intervjuledarna i händelse av detta. 

Den andra punkten som Denscombe (2018) lyfte var att undvika att intervjupersonerna skulle 

kunna ta skada genom att medverka i forskningen. Denna aspekten tog togs det hänsyn till 

genom att intervjupersonerna tilläts att vara anonyma genom att fylla i samtyckesblanketten. 

Efter önskemål anonymiseras intervjupersonerna och vissa röjande uppgifter i transkriberingen.  

Denscombes (2018) tredje och sista punkt handlar om att forskningen ska bedrivas på ett ärligt 

sätt som respekterar deltagarnas integritet. Det handlade i studien om att inte ställa särskilt 

personliga frågor eller att försöka ta reda på företags hemliga svagheter och annan känslig 

information.  

4.12 Forskningens trovärdighet 
För att forskningsfrågan skulle besvaras på ett korrekt vis var det av stor vikt att det empiriska 

underlaget är trovärdigt för att forskningen ska hålla en hög kvalitet. Den valda metoden för 

denna studie är en kvalitativ metod. Lind (2019) kopplade begreppen autenticitet, pålitlighet 

och träffsäkerhet till en kvalitativ metod.  
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Med autenticitet menade Lind (2019) på att dataunderlagets äkthet, alltså om hur informationen 

har återgivits. För att bidra till hög autenticitet har det inspelade materialet från studiens 

intervjuer transkriberats ord för ord för att minimera risken att innebörden hos respondenternas 

åsikter förändras. Ljudfiler som innehåller intervjumaterial sparades digitalt ett tag framöver 

för att kunna påvisa transkriberingens äkthet. Lind (2019) betonade även att pålitlighet är en 

avgörande faktor även när det kommer till trovärdighet i kvalitativa undersökningar. Pålitlighet 

innebär i sammanhanget att forskningsarbetet genomfördes på ett sätt som är konsekvent och 

att utomstående läsare kan bedöma det tillvägagångssätt som studien har arbetat utifrån. Denna 

studie har arbetat med att förbättra pålitligheten genom att konsekvent koppla forskningsfrågan 

till det som skrivs. Vidare beskrev Denscombe (2018) pålitligheten i att författarna ska visa att 

materialet är transparent, det vill säga att en granskare ska kunna förstå och bedöma processen 

och utgöra om dessa är rimliga. I studien har samtliga respondenter blivit citerade under flera 

tillfällen för att visa vad de har svarat under varje fråga. På så vis kan den som granskar 

materialet förstå vad som har sagts under frågorna. Det sista begreppet om trovärdighet som 

Lind (2019) nämnde är träffsäkerhet. Att forskning är träffsäkert innebär att underlaget ger 

relevant kunskap om det ämnet som studeras. Denna studie har beaktat träffsäkerhet genom att 

aktivt välja intervjupersoner som har erfarenhet inom företagande och pandemistöd för att få 

relevant empiri som kan kopplas till forskningsfrågan. Nehls (2021) nämnde överförbarhet som 

en fjärde variabel för trovärdighet.  Överförbarhet inom kvalitativa data innebär förhålla 

studiens resultat till studiens teoretiska ramverk. I den empiriska analysen har teorierna och 

respondenternas svar kontinuerligt förhållit sig till varandra för att bidra till studiens 

överförbarhet.  
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5. Empirisk resultat  

5.1 Studiens respondenter 
För att särskilja på de olika företagen och dess uttalanden har de namngivits utifrån sin bransch 

med en efterföljd siffra. I studien fanns det inget syfte i att namnge respondentrna varpå de 

bevaras anonyma. I Tabell 1 redogörs för studiens respondenter, verksamhetsområde samt 

vilken typ av intervjuform som genomförts. 

Tabell 1.  
 

Presentation av studiens respondenter 

Respondent Verksamhetsområde Intervjuform 

EV1 Event Personlig intervju 

RE1 Restaurang Personlig intervju 

RE2 Restaurang Personlig intervju 

DH1 Detaljhandel Personlig intervju 

DH2 Detaljhandel Telefonintervju 

HO1 Hotell Personlig intervju 

HO2 Hotell Personlig intervju 

TJ1 Tjänster Personlig intervju 

TJ2 Tjänster Personlig intervju 

KO1 Kommun Onlineintervju 

Kommentar: En presentation av de olika företagstyperna utifrån respondenterna, företagens 

verksamhetsområde och intervjuformat. 
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5.2 Hur har företagen hanterat pandemin för att få 
verksamheten att gå runt? 
Överlag har företagen behövt anpassa sig till den rådande pandemin. De flesta företagen har 

på ett eller annat vis behövt ställa om för att få verksamheten att gå runt. HO1 framförde att 

pandemin varit en stor utmaning för verksamheten genom uttalandet: 

Man måste ju göra någonting, för att kostnaderna är kvar och vi får inga intäkter längre 
och då blir det så klart panik. Så man gjorde rätt så mycket, vi försökte banta ner 
organisationen så mycket det gick. 

EV1 framförde att de gått från större konferenser till mindre konferenser för att fortsatt generera 

någon form av intäkt. EV1 betonade även att de lät aktörer ta del av deras utrymme, exempelvis 

vaccinering som kunde genomföras i deras lokaler. Till skillnad från EV1 fokuserade HO1 och 

RE2 på att skära ner kostnader för att hantera pandemin. Exempelvis framförde HO1 genom att 

städa gästernas rum varannan dag istället för varje dag samt till en början erbjuda färdigpackad 

take-away-frukost. DH1 och DH2 å andra sidan hade helt olika strategier fastän de verkar inom 

samma bransch. DH1 valde att rabattera sina varor för att göra sig av med varulagret medan 

DH2 valde att tillämpa samma strategi som innan pandemin vilket även TJ1 gjorde.  

5.3 Vilka stöd har företagen tagit del av under pandemin?  
Regeringen har presenterat diverse statliga ekonomiska stöd som företag kunnat ansöka och ta 

del av för att underlätta vardagen för företagen. I empirin har svaren varierat om vilka typ av 

stöd de tagit del av. De jämförbara stöden som de intervjuade företagen tagit del av är 

korttidspermittering, omsättningsstödet, omställningsstödet och hyresstödet men även inslag av 

socialavgifter förekommit.  

5.4 Hur upplever företagen att pandemistödet underlättat 
vardagen under Coronapandemin och har företaget 
drabbats av inkomstbortfall? 
Företagen har generellt uppgett att pandemistöden har underlättat vardagen i avseende att de 

har kunnat behålla majoriteten av sin personal. Flera företag framförde även att de har drabbats 

hårt av inkomstbortfall. Exempelvis uppger EV1 framförde att de gått från 15 till 5 miljoner i 

omsättning, TJ2 sa att de valde att fullboka en dag i veckan för att ha stängt de andra 6 dagarna 

i brist på kunder. TJ1 framförde att de tagit hyresstöd vilket underlättat när de bytte lokal. HO1 

framförde att det varit viktigt med stöden och framför följande: 
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Det här med korttidspermitteringen var väldigt viktigt för oss, det gjorde att vi inte 
behövde säga upp personalen, utan kunde ha personalen kvar och det har också 
underlättat för oss när vi drar igång igen, för vi har samma personal kvar. Så de anställda 
har inte lidit särskilt mycket skada vilket är positivt. 

DH2 framförde även vikten av att ha fått ta del av pandemistöden:   

Det har underlättat mycket, framförallt permitteringsstödet gjorde att vi fick behålla vår 
personal och man fick minskade kostnader under en längre tid vilket gjorde att vi kunde 
behålla de anställda. Så samma personalstyrka och vi kapade några kostnader. 

Sammanfattningsvis uppgav samtliga företag att de har drabbats av inkomstbortfall. En 

majoritet av företagen uppgav att de inte behövde säga upp personal med stöd än vad de hade 

haft utan stödet.  

5.5 Hur upplever företagen att tillgängligheten av 
pandemistödet har varit? 
En stor majoritet av företagen har uppgett att de har upplevt det som krångligt och bökigt att 

söka pandemistöd. Ett flertal företag har även framfört att det har tagit lång tid att söka och att 

det är mycket att fylla i. EV1 framför att: 

Tillgängligheten har varit bra och det har väl varit så att man har kunnat läsa sig till och 
det har funnits information som man behöver. Sedan är det klart att det är krångligt att 
söka, det är extremt svårt att söka, det är mycket som ska fyllas i och det krävs mycket 
tid för att göra det.  

EV1 uppgav vidare att de har aktivt valt att inte söka vissa stöd, eftersom de inte ansåg att det 

var värt att lägga den tiden som det tar att söka vissa stöd. HO2 framförde att hyresstödet var 

särskilt tungt och tog onödigt långt tid att få de få kronor det rörde sig om. RE1 ansåg att det 

har varit krångligt att söka pandemistöd och lyfte även att det har varit många uppgifter som 

skulle fyllas i. HO1 framförde att det kan ha förödande effekter för företaget om man missar 

någonting vilket syftar till att ett det är mycket som ska skrivas i ansökan och att en miss kan 

leda till utebliven eller försenat stöd. Även TJ1 framförde att tillgängligheten har varit 

begränsad där de säger att det inte har varit lätt att ta del av stöden och att revisorer fått hantera 

ansökningsprocessen vilket även TJ2 gav stöd i. Något anmärkningsvärt som uppstod under 

empiriinsamlingen var att KO1 framförde att hyresstödet varit särskilt problematiskt genom 

följande uttalande: 

En reflektion vi fick från näringslivet då var ju att fastighetsägarna, i takt med det då det 
drog ut på tiden var ju att det skapade lite bekymmer för dem också, även om de kunde 
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söka medel från regeringen dem också, så var det ändå någon form av, något i systemet 
som inte fungerade 100%-igt som gjorde att det blev halvsvårt för våra fastighetsägare 
också. 

DH1 bekräftade KO1s uttalande om just hyresstödet enligt följande: 

Vi bråkar fortfarande med fastighetsägaren. Fastighetsägarna tyckte andra omgången, 
att det var alldeles för krångligt att söka stöden med hyrorna så de struntade i det och 
tyckte vi skulle köra på som vanligt 

En minoritet av företagen framförde att det har varit enkelt att ta del av stöden. DH2 sa att det 

har varit ganska smidigt att söka, men att avstämningen efteråt har varit ganska tung när allt ska 

dokumenteras. Även HO2 framförde att informationen var tillgänglig men att det tog flertalet 

timmar att sätta sig in i processen och läsa genom vilka siffror som krävdes och hur dessa skulle 

matas in.  

Sammanfattningsvis framgår det att stödpaketen varit omständliga att ta del av och att i vissa 

fall har det varit så svårt att det inte varit värt att söka stöden. Att missa information kan leda 

till försenade utbetalningar vilket bidragit till att företagen behövt vara särskilt noga. Även 

Kommunen ger stöd i att stöd har varit krångliga.  

5.6 Hur hade det sett ut för företagen om de inte hade fått 
några pandemistöd? 
HO1 som gick i konkurs under pandemin att stödet räddade dem i stunden genom sitt uttalande: 

Nu satte de [företaget] i konkurs, så man kan ju säga att det gick åt helvete iallafall. men 
under tiden det var så lyckades vi hålla personalen en längre tid, och så när den här 
konkursen kom då så kom det nya ägare och då anställdes all personal i de nya bolagen 
så att man kan väl säga att det räddade oss i stunden ett tag. Och jag tror att om det inte 
hade varit så att stöden funnits den tiden så hade vi gått i konkurs direkt.  

RE2 framförde ett liknande resonemang där de poängterar att verksamheten hade sett 

annorlunda ut idag ifall de inte erhållit något stöd: 

Ja så är det ju, sen har vi förlorat mycket pengar ändå men om vi hade haft kvar precis 
som innan fast hälften av omsättningen hade vi ju såklart inte funnits nu, självklart inte. 
Men då hade man fått agera annorlunda sätt också. Man hade fått göra av med folk och 
stängt ner vissa delar gissar jag.  

KO1 framförde att stödpaketen har varit en lyckad insats från regeringens sida: 
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Sen gick regeringen in med rätt så starka paket med att kunna korttidspermittera och 
dem delarna för att företagen skulle slippa att säga upp sina anställda, och det tycker jag 
har varit en lyckad insats från regeringens håll.  

EV1 sa att stöden har underlättat, men att det i slutändan var deras egna åtgärder som har gjort 

att de överlevt: 

Hade vi inte haft någon permittering så hade vi inte kunnat ha sju anställda som vi hade 
då. hade vi inte permitterat dem så hade vi inte haft råd. Så att det är klart att de hjälper 
till, men det är våra egna åtgärder som har gjort att vi har överlevt.  

TJ2 framförde att hans egna tillgångar har räddat honom under pandemin trots att han sökt stöd:  

I april ifjol så började jag räkna på vad jag hade i tillgångar. Ekonomi och lite så, för att 
se hur länge jag kunde klara mig, och då hade jag klarat mig fyra-fem månader till. Sen 
kom ju omsättningsstödet en månad senare. För jag visste ju inte om jag hade fått det 
när jag började räkna. Så september, 2021 hade nog pengarna varit slut.  

Utav de intervjuade företagen uppger samtliga att pandemistödet har varit till nytta för 

verksamheten på ett eller annat vis där en majoritet uppgav att stöden möjliggjorde att företagen 

kunde behålla anställda. HO2 uppgav att de kunde sova bättre på nätterna till följd av 

regeringens stöd eftersom företaget bedrivs i samma byggnad som det privata boendet. DH1 

framförde att stöden kom alldeles för sent och att när dessa väl började betalas ut hade de gått 

i konkurs om de inte hade agerat på egen hand genom utförsäljning.  

Sammanfattningsvis upplevde företagen att stödpaketen varit till nytta men att utbetalningarna 

har tagit för lång tid. Vissa företag upplever att deras egna åtgärder räddat företaget i slutändan.  

5.7 Upplever företag att de har fått tillräckligt med stöd 
under Coronapandemin? 
DH1 ansåg att de större företagen, inte minst de med miljardvinster har fått stora summor i stöd. 

Samtidigt har stöden inte nått ut till de mindre företagen:  

Stöden, de kanske inte riktigt har anpassats för alla sektorer? Nä, man blir ju förvånad 
när man hör om hur mycket de stora företagen som har miljarder i omsättning och 
miljarder i vinster och hur mycket pengar de har fått. Exempelvis IKEA och Volvo, de 
svenska, det kom inte riktigt ner till oss, stöden. De blev anpassade för de större 
företagen.  

HO2 menade på att dennes bransch har blivit missgynnad och att staten inte vidtog tillräckliga 

åtgärder för att hjälpa denna bransch:  
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Men det [Restriktionerna] dödade ju min bransch fullständigt och då tycker jag inte man 
tar ansvar för besöksnäringen, för vi var nog de som stod närmast stupet skulle jag nog 
säga och jag tycker just för vår bransch hade de kunnat göra mer.  

Samma respondent fortsatte med samma resonemang i en annan fråga: 

Fördela stöden mer rättvist mellan branscherna, det finns ju inte en bygghandel, en 
trädgårdshandel eller en färgaffär eller något annat som har behövt en krona i stöd. Och 
sen kan jag tycka att det är lite fult när ICA-handlarna äger sina egna byggnader och får 
hyresstöd när de gör mångmiljonsvinster när försäljningen ökar under pandemin. 

RE1 framförde att det har snålats med stöden och RE2 uppgav även att de inte fått tillräckligt 
med stöd. RE2 påpekade att de gärna hade sett mer stöd eftersom de förlorat pengar och att de 
generellt inte brukar göra det samt att stöden haft för höga krav:  

När det gäller omställningsstödet skulle man tappat mellan 30-40% av sin omsättning, 
annars blev man diskvalificerad från början. Då fick du ju inget stöd, det är ju ganska 
stora tapp så om man omsätter ett par miljoner i månaden så är det typ 600 000 i tapp 
innan du ens får något stöd. Asså de pengar vi fått har varit till god hjälp men det var ju 
rätt några månader som vi inte tappade så mycket och då fick vi ju ingenting fastän vi 
förlorade mycket pengar.  

TJ2 upplevde att de ekonomiska stöden har varit för små och att de inte har varit tillräckliga: 

Det var väl några småkronor 10 000 kr där. Har man fasta utgifter på 85 000 kr i 
månaden så 10 000 kr där räcker inte så långt, du får ju det ett par månader. Så var det 
ju, ekonomin tickade sakta men säkert nedåt. 

DH2 framförde att deras verksamhet har fått tillräckligt med stöd av regeringen och är nöjda. 

HO1 menade på att de kände att de behövde mer stöd och att man hade kunnat göra mer för 

branschen. EV1 var missnöjd med hur permitteringen var utformad. Denna person säger att 

permitteringsstödet felaktigt utformat för att passa eventbranschen.  

Sammanfattningsvis framgår det av respondenterna att de gärna hade sett fler och bättre 

stödåtgärder. DH2 var den enda respondenten som uppgav att de faktiskt är nöjda med de 

stödåtgärderna som staten haft till företagssektorn. 

5.8 Hur har företagen fått information om pandemistöden 
som har getts ut under Coronapandemin? 
Företagen beskrev överlag att all informationsinsamling har fått hanteras på egen hand RE1 

framför att kommunikationen från staten har varit dålig där de till största del har inhämtat 

informationen från Facebook-sidor där de också varit medlemmar i diverse grupper och kunde 

läsa till sig informationen. TJ1 framförde att de också fått söka upp fakta på egen hand och att 
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informationen om stödpaketen inte varit särskilt bra. Detta eftersom villkoren för stödpaketen 

har reformerats ett flertal gånger under pandemin vilket skapat förvirring. 

EV1 framförde att de fått stöd av deras bransch- och arbetsgivarorganisation och har kunnat ta 

del av informationen genom att höra av sig till dem men har också läst på egen hand. De 

betonade däremot att myndigheterna inte varit till någon större hjälp: 

[Bransch- och arbetsgivarorganisationen] har varit ganska duktiga att informera 
organisationer och i alla fall meddela. Vi har haft den kontakten så att vi kan ringa och 
så där. Sen är det självklart så att man har läst det mesta själv. Och ha fått ha våra 
konsulter till att egentligen titta igenom allting. Ringer du Skatteverket eller 
Tillväxtverket så får du inte mycket information, där får du inte information från en 
handläggare. 

RE2 framförde ett liknande resonemang att deras bransch- och arbetsgivarorganisation varit 

behjälpliga och informerat när det kom något nytt som varit relevant: 

Vi är ju med i [bransch- och arbetsgivarorganisation] och så fort det kommer någonting 
någonting så fick vi ju mail av dem, och sen var det klart upp till mig att läsa in det. Sen 
får ju var och en ta ansvar själva om man är intresserad sen. 

HO1 sa att de har fått informationen om de stöd som går ansöka om genom deras kedja: 

Vi, ja vi har väl vetat vilka stöd som går att få, det har vi eftersom vi är en kedja, så får 
vi våran information från vår kedja. Vi får ta del av informationen och de informerar oss 
om vilka stöd som är sökta och vad de behöver från oss. 

TJ2 menade på att de har fått information kring stöden från deras förbundssida. Företaget har 

även anlitat en revisor som har koll på pandemistöden: 

Jag har ju hållit koll lite på själva, vi har en förbundssida som talar om när man går in, 
sök det stödet, prova det stödet, där alla [branschföretag] är med så lite koll så hade man 
innan, “nu är det dags”, “jaha nu kommer det”, vissa bidrag kunde man inte sökta för 
den och den månaden då vet man det så tog man kontakt med sin revisor så skötte han 
det.  

Sammanfattningsvis menade samtliga att de själva har fått leta upp informationen om vilka 

pandemistöd det går att söka och att staten inte nått ut till företagen i sig. En del företag har 

uppgett att deras branschorganisationer samt företagsrevisorer har informerat om dessa stöd. 

En del företag har fått leta upp information om stöden helt på egen hand. 
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5.9 Hur hade staten kunnat utforma pandemistödet för att 
lättare hjälpa företagen? 
DH1 framförde att stöden inte har varit utformat för att hjälpa med fakturorna. De hade gärna 

sett lite hjälp i det avseendet eftersom de har ett stort varulager de måste göra sig av med för att 

frigöra kapital vilket resulterat i förlustaffärer men inte minskad omsättning:  

Bekymret för oss som jobbar med så lång framförhållning (6–7 månader) i förväg, är att 
vi inte kan annullera våra ordrar. Vi har fått varorna ju. Hade jag haft en restaurang hade 
jag stoppat på en vecka. Vi har ju inte fått någon hjälp på den ekonomiska biten. Vi fick 
i stället börja rabattera priserna för att bli av med varorna vilket då innebär att vi inte 
fick något stöd.  

RE2 menade på att pandemistödet borde utformats så att företag borde får stöd i proportion till 

den omsättning de tappat. Alltså inte att företag behövde tappa en viss procentsats för att få 

tillgång till stöd: 

Jag tycker det hade inte varit svårt att räkna ut, har man tappat 20% ska man få stöd 
utefter det, tycker jag personligen, men jag har ju inte suttit och gjort dessa så vet ju inte 
hur de har tänkt riktigt men det känns som de var lite schablonmässiga belopp, eller 
siffror som kom.  

EV1 instämmde med ett liknande resonemang om att de gärna hade haft stöd som står i 

proportion till de förluster företaget haft:  

Självklart hade enkelheten varit såhär att du får pengar så att du ska kunna göra 0 i 
resultat. Det måste vara vårt mål för att du ska kunna överleva. Jag förstår att det inte är 
praktiskt men det är så jag känner, jag vill ju inte känna varje månad att jag ska gå back 
utan jag vill ha stöd upp till 0. Och då hade jag känt att det är det som är möjligt. 

HO2 ansåg att stödet borde ha getts ut även mellan stödperioderna eftersom hotellnäringen har 

haft färre kunder under hela pandemin: 

Kanske skulle stödet varit under en längre period i och med att, om man inte säger att 
restriktionerna är så hårda, utan bara rekommendationer så är det ändå så att ingen 
kommer. Och då tycker jag att inkomstbortfallet är så mycket större och man kan absolut 
härleda det till att det har med pandemin att göra oavsett om det är en rekommendation 
eller en restriktion så tycker jag att de ändå kunnat betala ut under de perioderna också.  

DH2 poängterade att regelverket måste förtydligas och uppger att tydligare ramverk om vad 

som krävs från företagen eftersom de upplevde att mycket var oklart i början. TJ1 och RE1 

framförde ett liknande resonemang där de pekade på att de hade önskat tydligare riktlinjer om 

vad som gäller och att skulle ha varit enklare än vad det varit att ta del av stöden. EV1 betonade 
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även att det är krångligt för företagen när stödens krav förändrades över tid och därmed 

försvårade om vad de skulle förhålla sig till.  

Sammanfattningsvis ansåg de intervjuade företagen att pandemistöden bör anpassas bättre till 

sina förutsättningar där de poängterar att de gärna hade sett större stöd, enklare förståelse om 

vad som förväntas från företagen men även fler stöd under pandemin. 

5.10 Hur lång handläggningstid hade företagen för att få 
pandemistödet utbetalat och hur fungerade återkopplingen 
från myndigheterna? 
Företagen uppgav att vissa myndigheter har agerat snabbare medan andra har varit 

långsammare, det har alltså dröjt för företagen i vissa perioder medan i andra har stöden 

utbetalats snabbare. Generellt sett har de stöden som betalats ut under de första stödperioderna 

varit något snabbare jämfört med de som betalats ut löpande under pandemin.  

HO2 hade olika lång handläggningstid beroende på vilket stöd som söktes. Ett stöd tog 10 dagar 

att få medan ett annat tog ett halvår: 

Ungefär på Skatteverket var det en vecka, eller lät säga max 10 dagar, de var jättebra. 
Och de här få kronorna, om det var från Länsstyrelsen, för jag vet att jag mailade för jag 
tänkte att jag hade kommit bort från systemet och då pratar vi om att man ansökte om 
det, jag tror att det var maj och juni, och jag tror att jag fick pengarna i november eller 
december så det var ett halvår. 

DH1 sa att det tog lång tid innan stöden betalades ut, vilket var problematiskt eftersom de 

tvingades sälja ut sina varor under denna period för att undvika konkurs. Vidare uppgav 

företaget att de inte fått någon återkoppling från myndigheterna under handläggningstiden. 

DH1 beskriver sin frustration genom: “Vi har inte haft någon kontakt alls. Vi har bara fyllt i 

dokumentationen. Vi fick bara i första rundan, den andra omgången fick vi ingenting alls.” 

RE2 uppgav att korttidsstödet de sökte i början av pandemin hade snabba utbetalningar men att 

omställningsstödet har tagit betydligt längre tid, de uppgav även att de stöd som betalades ut 

under slutet av pandemin har även tagit längre tid att få ta del av. Gällande deras återkoppling 

från myndigheterna framgick det att de fick mail när ansökningarna var under behandling och 

när de blivit godkända. RE1 framförde även en liknande problematik där vissa stöd har tagit 

längre tid än andra. De framförde att vissa stöd kunde betalas ut på ett par veckor medan de fick 

vänta i flera månader på andra stöd och påpekade en viss oro kring stöden eftersom de inte fick 
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någon återkoppling även om de ringde in: ”Ja, vi bara väntade, hallå ska vi inte få stödet snart? 

Vi går omkull snart!” 

TJ2 framförde att företaget tiden för att få utbetalningarna varierade mellan sökta pandemistöd. 

Ett av stöden tog 14 dagar innan utbetalningen genomfördes, medans det tog 14 månader för 

att ett annat stöd skulle utbetalas. Företaget uppgav även att de inte fick någon återkoppling 

från myndigheterna under denna period: 

Nej ingenting, vi fick det via, när man sökte något bidrag så fick man då gå in och kolla 
så stod det där “under granskning” och så vidare, och sedan så kom ett sms då om man 
har begärt den funktionen, men inga telefonsamtal.  

Sammanfattningsvis uppgav företagen att vissa myndigheter har agerat snabbare medan andra 

har varit långsammare, det har alltså dröjt för företagen i vissa perioder medan i andra har stöden 

utbetalats snabbare. Generellt sett har de stöden som betalats ut under de inledande 

stödperioderna varit något snabbare jämfört med de som betalats ut löpande under pandemin. 

Slutligen har återkopplingen från myndigheterna varit begränsade. 

5.11 Har företagen behövt säga upp personal till följd av 
Coronapandemin? 
HO1 uppgav att företaget slimmades ned under den initiala delen av pandemin. Företaget 

permitterade en del av de tillsvidareanställda men tvingades säga upp samtliga timanställda: 

Ja, vi slimmade ner lite. Vi permitterade, men alla som var anställda på timmar försvann 
ju, men alla fast anställda blev kvar, fast permitterade. Sen om man tittar på det nu så är 
alla tillbaka och det är väldigt kul att se.  

EV1 talade om att de behövde säga upp fyra heltidstjänster under pandemin och att antalet 

visstidsanställda låg mellan 10-20 stycken. Däremot poängterade de att de hade ca 200 

visstidsanställda innan pandemin bröt ut. TJ1 framförde även att de har behövt säga upp 

visstidsanställda men att de tacksamt nog inte behövt säga upp tillsvidareanställda.  

DH1 behövde inte säga upp personal under pandemin, eftersom de hade sagt upp personal före 

pandemin på grund av en butikssammanslagning. Vissa i den befintliga personalstyrkan gick 

ner i tid under pandemin vilket uttrycks enligt följande: ”Nej, vi hade bara att vi gick ner lite i 

tid på vissa. Det var inte särskilt mycket.” 
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RE2 fick i likhet med HO1 säga upp timanställda samt permittera en viss del av den 

tillsivdareanställda personalstyrkan: 

Ja det gjorde vi ju, eller egentligen var det timanställda som fick gå först kan man säga, 
det gav ju sig själv för vi hade ju ingenting att göra. Sen permitterade vi de i lite olika 
grader beroende på vad de gör i företaget.  

Sammanfattningsvis kan det konstaterades att företag fick säga upp personal. Det var främst 

den timanställda personalen som blev uppsagda, medan de tillsvidareanställda generellt sett 

blev permitterade även om det förekom inslag av uppsägningar.  
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6. Empirisk analys  

6.1 Stödpaketen ur perspektivet agentteorin 
Det ligger i statens intresse att stötta företag genom olika aktioner, i aktuellt fall 

Coronapandemin. Om staten bidrar till att hålla företag och samhället nöjda så är det sannolikt 

för politiker och statens tjänstemän att bli omvalda. Detta med anledning av att makten inom 

studiens valda ort tillhör en demokrati där medborgarna som också är involverade i de 

intervjuade företagen har avgörande inflytande i vilka som ska styra landet. Enligt studiens 

illustration av teoretiska referensramen behandlar agentteorin ett scenario där agenten (staten) 

ska skapa värde för principalen (företag). Principalen vill enligt agentteorin erhålla och behålla 

så mycket kapital som möjligt. Under Coronapandemin önskade företag således att få ta del av 

så många och mycket pandemistöd som möjligt för att undvika konkurs och maximera värdet 

för aktieägarna så gott det går trots inkomstbortfall. Agenten vill enligt agentteorin uppfylla 

principalens önskan för att få behålla makten vilket även är deras belöning i aktuellt scenario 

om företagen upplever att staten har gett den hjälp de behöver under pandemin (se figur 1) 

Higgs (2018) presenterade förhållandet om att det finns politiska agenter i praktiken och att 

dess principaler är medborgarna. Han menade på att politiska agenter, det vill säga de valda 

politikernas handlingar inte är mätbara och principalen omöjligt kan identifiera huruvida 

uppdragen är lyckade eller misslyckade. Ett flertal respondenter uppgav att deras bransch blivit 

missgynnad och pekar på att de statliga åtgärderna har varit för få där exempelvis en respondent 

ansåg att pandemistöden borde ha getts ut mellan stödperioderna (se empirisk analys 5.8). 

Däremot betonade alla som fått stöd att de har varit till hjälp för verksamheten vilket indikerar 

på att principalen har kunnat söka sig till att maximera värdet för aktieägarna så gott det går i 

stunden. Flera företag har å andra sidan vidtagit egna åtgärder för att hantera pandemin (se 

empirisk analys 5.5). Resonemanget Higgs (2018) framförde kan således tillämpas i kontexten 

där samtliga av de intervjuade företagen fortfarande bedriver verksamhet och det är därmed 

svårt att tyda på om stödpaketen är lyckade eller misslyckade. Kiser (1999) lyfte att agenten har 

fått i uppdrag att utföra en tjänst åt principalen och Zwalf (2021) framförde att medborgarna 

har utsett politikerna som ska agera i deras bästa intresse med de statliga medlen som 

principalen förfogar över. Respondenterna har klargjort att de inte upplever att staten agerat i 

deras bästa intresse vilket skapar en problematik vilket kan kopplas till ursprungsteorin om en 

intressekonflikt (se empirisk analys 5.6 & 5.8). Det återstår att se till kommande mandatperiod 

huruvida Higgs (2018) uttalande om att den politiska agentens belöningen blir att få behålla sin 
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maktposition eller inte. I denna uppsats har den teoretiska illustrationen om agentteorin sin 

utgångspunkt i att politikerna får behålla sin maktposition om företagen är nöjda. Däremot har 

majoriteten av respondenterna uppgett att de gärna hade sett större belopp och fler åtgärder till 

sina branscher vilket indikerar på ett missnöje mot politikernas agerande (se empirisk analys 

5.6 & 5.8).   

Lane (2013) menade på att vid perfekt information kommer politikerna som populationen valt 

ut att agera utifrån populationens bästa och deras önskemål. Om det råder imperfekt information 

kommer stöden således inte vara optimalt utformade utifrån företagens behov. I detta 

sammanhang är staten agenter och företag är principaler. Det ligger i agentens intresse att 

framhäva sina framgångar och samtidigt tona ner sämre prestationer för att vinna populationens 

förtroende. Ett flertal respondenter uppgav att politiker inte tagit hänsyn till deras bransch. I 

stället upplevde de att staten missgynnat deras bransch genom att ge alla branscher samma 

möjlighet att söka pandemistöd oavsett ekonomisk utsatthet till följd av restriktionerna (se 

empirisk analys 5.6). Ur Lanes (2013) perspektiv går det således att uppfatta som att det inte 

har rått perfekt information gällande stödpaketen och agenterna inte har haft förutsättningarna 

att agera i principalens bästa intresse. FPR (2021) framförde bland annat att syftet med 

stödpaketen var förhindra konkurser. Större stöd till de utsatta företagen hade således kunnat 

betalas ut om stora aktörer inte fått ta del av dessa. Vidare hade en representant från kommunen 

angett att pandemistöden varit en lyckad insats från regeringens håll (se empirisk analys 5.4). 

Detta kan indikera på att agenten försökte tona ner sämre prestationer eftersom företagen i 

stället uppgav att stödpaketen inte varit särskilt lyckade. Scenariot skapar en problematik som 

Higgs (2018) framförde där politiska agenters prestationer inte är mätbara genom diskrepansen 

mellan myndighet och företag.   

Smith (2010) framförde i sin artikel att finanskrisen 2008 ledde till en problematik i agent-

principalförhållandet. Agenterna, de anställda åsidosatte krav för inkomster, kreditvärdighet 

och ignorerade helt och hållet riskerna för att skapa värde för sig själva. Dessa handlingar fick 

principalen, som majoritet var staten stå för. För att det inte skulle återuppstå en situation där 

en part tar del av stöd på bekostnad av en annan part har det införts höga krav för att någon ska 

kunna ta del av pandemistödet. Detta medför en risk att stöden blir orättvist fördelade och 

bidragit till striktare dokumentationskrav. Således kan utfallet indikera på att ha bidragit till 

typ-1 fel (Andersen et al., 2022). En respondent uppgav att det är så krångligt att ta del av vissa 

stöd vilket resulterade i att företaget aktivt valde att inte söka stödet, då det inte var värt tiden. 
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En annan respondent framförde att företaget ej fick ta del utav hyresstödet då det var 

fastighetsägaren själv som sökte stödet. En påföljd blev därmed att respondenten själv hade 

svårt i att ha inflytande om att ta del av stödpaketet (se empirisk analys 5.4 & 5.8). Utfallet 

visade att syftet om effektivitet enligt FPR (2021) inte uppfyllts då vissa företag undivikit att 

söka stöden. Således är en implikation att agenten inte levt upp till principalens intressen på ett 

effektivt sätt genom att principalen inte kunnat maximera värdet för företaget. 

6.2 Stödpaketen ur perspektivet informationsasymmetri 
Det borde ligga i statens intresse att informera företag om vilka pandemistöd som går att söka. 

När staten lanserar stödpaket kan det råda informationsasymmetri mellan staten och företag där 

staten har ett informationsövertag. Staten har ett informationsövertag eftersom de själva har 

utformat stödpaketen och företagen är osäkra på hur de ska ta del av dessa. Det råder även en 

informationsasymmetri mellan staten och företag eftersom företag vet bäst vad de behöver 

under kristid medan staten har utformat stödpaketen utifrån vad de tror är bäst (se figur 1). 

När respondenterna besvarade fråga 5.4 om hur företag upplevde de att tillgängligheten av 

pandemistödet har varit uppgav en majoritet av företagen att det har varit krångligt att söka och 

mycket att fylla i (se empirisk analys 5.4). Akerlof (1970) menade på att om den ena parten har 

mindre kunskap än den andra så råder det informationsasymmetri. Ivanova et al. (2020) 

presenterade i sin artikel ett förhållande om informationsasymmetri mellan staten och 

medborgare. Artikeln framförde att teknologiska framsteg inom kommunikation och 

information bidrar till att reducera informationsasymmetri i samhället. Under Coronapandemin 

gick svenska myndigheter ut med information om stödpaketen på internet så att alla företagare 

kunde ta del av den. Samtliga respondenter framförde att information om pandemistöden har 

varit tillgänglig (se empirisk analys 5.4). Silva & Félix (2012) hävdade däremot att även om 

offentlig information finns tillgänglig exempelvis nyheter från myndigheter kan det ändå råda 

informationsasymmetri. Detta med anledning av att om ena parten inte har tillgång eller 

förståelse om hur de kan ta del av informationen bidrar det till informationsasymmetri. Detta 

innebar enligt Clarkson et al. (2007) att vissa parter blir så kallat information rich och andra 

information poor beroende på vilka som har information om stödpaketen. Silva & Félix (2012) 

betonade vidare vikten av att samhället får ta del av den tillgängliga informationen eftersom det 

är avgörande för hur individen och därmed företagen kommer agera kring pandemistöden. 

Alltså innebär det att även om informationen har funnits tillgängligt så att man har kunnat läsa 

den och ta del av den så har den varit svårtydlig och otillgänglig för vissa parter (se empirisk 
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analys 5.4). Utfallet är i strid med syftet där FPR (2021) presenterade att stödpaketen förändrats 

återkommande under pandemin vilket bidragit till ineffektivitet.  

Liu et al. (2021) argumenterade för ett dilemma om informationsasymmetri mellan staten och 

företagen där de framför vikten av tydlig kommunikation och konkreta riktlinjer i Kina vad 

gäller klimatomställningen. Vid jämförelse av deras studie uppgav företagen i Kristianstad att 

kommunikationen och konkreta riktlinjer om ansökningsprocessen inte har varit fallet gällande 

pandemistöden. Ett företag har tydligt uppgett att de inte valde att söka ett stöd eftersom de inte 

ansåg att det var värt att lägga den tid och möda som det tog att söka vissa stöd. Ett annat företag 

uppgav att ett fel i ansökan kunde leda till förödande effekter såsom förseningar eller uteblivet 

stöd (se empirisk analys 5.4).  

Vidare framförde företagare att ansökningsprocessen har varit så pass knepig att de har anlitat 

konsulter och revisorer att utföra processen (se empirisk analys 5.7). Detta kan kopplas till att 

företagare i sammanhanget är information poor enligt Clarkson et al. (2007) och att revisorer 

är information rich. Detta kan leda till att parten information poor går miste om pandemistöd, 

då denna inte på ett effektivt vis har kunnat söka stödet fastän de har samma information från 

staten. I empirin framgick det att en hyresvärd till ett företag undvek att ansöka om ett hyresstöd, 

då parten ansåg att det var för krångligt att söka. Kommunen själva har även hänvisat till att 

just hyresstödet har varit särskilt krångligt för företagen att ta del av vilket indikerar på en 

informationsasymmetri (se empirisk analys 5.4).  

Vining & Weimer (1988) argumenterade för att staten eller diverse organisationer borde 

implementera consumer education. Uttrycket innebär enligt Vinning & Weimer (1998) att 

staten eller organisationer borde framföra viktig samhällsinformation till konsumenterna. I 

avseende om hur företagen har fått information om vilka företagsstöd som går att söka har det 

varit delade perspektiv men gemensamt är att i samtliga fall har det grundat sig i egen 

informationsanskaffning (se empirisk analys 5.6). Vissa företag uppgav att de fått söka upp 

fakta på egen hand i bland annat sociala medier medan andra har kunnat ta hjälp av bransch- 

och arbetsgivarorganisationer och ett fåtal har tagit del av informationen centralt (se empirisk 

analys 5.7). Således uppgav företagen att det inte är staten själva som framfört informationen 

även om den har publicerats offentligt. Utfallet visade på brister från staten där privata aktörer 

har fått agera på egen hand för att sprida informationen. Vining & Weimer (1988) menade på 

att publik information kan spridas vidare när en person tagit del av detta och därmed bidra till 
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minskad informationsasymmetri. Visserligen har informationen spridits men företagen uppgav 

själva, som tidigare nämnt att den varit svårtydlig vilket indikerar på att staten i grunden inte 

har informerat tillräckligt tydligt för att samtliga aktörer ska förstå stödpaketen. Som stöd för 

sina uttalanden uppgav exempelvis ett företag att myndigheternas handläggare inte hade 

kompetensen att svara om de frågor som ställdes (se empirisk analys 5.7). Utfallet om 

pandemistöden var i strid med hur FPR (2021) uttryckte att stödpaketen skulle vara utformade 

där de påpekade att gemene man skulle förstå och kunna ta del av av dessa. FPR (2021) 

betonade ytterligare att smidig enkel utformning är av vikt för att stöden ska anses vara 

effektiva. 

6.3 Stödpaketen ur perspektivet public interest theory 
Det finns incitament för staten att lägga sig i och reglera marknaden enligt public interest 

theory. Syftet är enligt teorin att stabilisera marknaden och främja samhällets intressen. För att 

stabilisera marknaden och främja samhällets intressen under Coronapandemin har staten gått ut 

med olika stödpaket riktade till företag.  

Posner (1974) beskrev marknaden som känslig och ömtålig och argumenterade för att 

regleringar kan minska ineffektivitet på marknaden. Som exempel på regleringar för att minska 

ineffektivitet på marknaden angav Stiglitz (1985) stöd, skatter och minimilöner. OECD (2020a) 

framförde just i sin simulering hur statliga åtgärder är av särskild vikt under Coronapandemin. 

Bland annat diskuterade de att utan statliga åtgärder hade 30% av bolagen fått likviditetsbrist 

inom två månader. Med statens insats om tillfälligt sänkta sociala avgifter i pandemins början 

kan det således tolkas som att åtgärden har varit effektiv. Samtliga respondenter uppgav att de 

tagit del utav ett eller fler pandemistöd i händelse av Coronapandemin och att det hjälpt till med 

likviditeten (se empirisk analys 5.2). Utfallet får stöd i den studie Li et al. (2019) presenterade 

där det framgick att statliga avregleringar bidrar till den sociala välfärden vilket fallet var med 

tillfälligt sänkta sociala avgifter. Således kan utfallet indikerat på att statens syfte uppfyllts om 

att stödpaketen skulle minimera de ekonomiska konsekversna pandemin medfört 

(Regeringskansliet, 2020a). 

Enligt en del företag har stöden huvudsakligen hanterats effektivt i pandemins inledande skede.  

Exempelvis framgick de att vissa stöd kan ha betalats ut så pass snabbt som 10–14 dagar (se 

empirisk analys, 5.9).  Ett flertal respondenter uppgav dock att vissa stöd har betalats ut för sent 

vilket gjorde att företagen riskerade att gå i konkurs om det inte hade vidtagit egna åtgärder för 
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att generera likviditet (se empirisk analys 5.5 & 5.9). Jansson et al. (2021) pekade på att 

konsekvenserna av strikt handläggning har medfört att de planerade utbetalningarna blivit 

försenade och kan påverka företagen negativt. Genom olika handläggningsrutiner hos 

myndigheterna skapades därför en osäkerhet hos företagen där de inte vet när utbetalningen 

sker. Vidare bidrog även utfallet till ineffektivitet eftersom stöden inte betalats ut i rätt tid (FPR, 

2021). Vissa av respondenterna har uppgett i intervjuer att det kan ha gått upp till mellan 6–14 

månader innan de har fått sina utbetalningar och uttryckt oro om när de skulle få ta del av stöden 

(se empirisk analys 5.9). Jansson et al. (2021) framförde att handläggningen hanterats i strid 

med syftet om stödpaketen som just var att de skulle betalas ut snabbt till mottagarna. FPR 

(2021) belyste också kritik mot handläggningstiden. De uttryckte att långsam handläggning har 

bidragit till osäkerhet för företagen och att de var kritiska till att kontrollerna inte avvaktats till 

efter utbetalningarna. Statens agerande i sammanhanget indikerar därmed på brister som 

bidragit till negativa konsekvenser för samhällsekonomin vilket inte var i linje med hur 

regeringen borde agerat enligt public interest theory 

Uche (2001) och Hantke-Domas (2013) argumenterde för att statliga regleringar är till för att 

gynna samhället, vilket även stärks av Stiglitzs (1985) påstående om att statliga ingripanden i 

form av skatter och bidrag kan gynna samhället i helhet. Visserligen uppgav företagen att de 

statliga åtgärderna har varit till nytta (se empirisk analys 5.3 & 5.5). Företagen har kunnat 

permittera i stället för att säga upp personal vilket gav stöd av den studie Liu et al. (2021) 

presenterade om att bidrag kan ge en positiv effekt på samhället och därmed den sociala 

välfärden. Å andra sidan uppgav även ett antal företag att de har tvingats till att säga upp 

personal, främst visstidsanställda på grund av pandemin men även behövt ändra affärsstrategi 

(se empirisk analys 5.1; 5.3; 5.10). Utfallet om att flera av företagen behövt vidta åtgärder i 

form av uppsägningar och förändra sina affärsstrategier under pandemin indikerar på att staten 

inte har lyckats med att agera i samhällets intresse. Staten borde i stället ha bidragit med de 

åtgärder som krävdes för att undvika uppsägningar eftersom utfallet har lett till arbetslöshet 

vilket inte maximerar den sociala välfärden enligt public interest theory.  

Den Hertog (1999) menade på att statlig reglering är en den metod som borde tillämpas för att 

fördela resurserna i samhället på ett effektivt sätt. Den Hertog (1999) menade vidare på att 

statlig reglering är ett användbart verktyg för att stabilisera marknaden i en obalanserad 

marknad, och därmed reducera risken för en form av marknadsmisslyckande. Ett flertal 

respondenter har uppgett att deras bransch missgynnats under pandemin där de uppger att staten 
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hade kunnat göra mer för dem. Ett flertal av de intervjuade företagen upplever även en slags 

frustration om att andra branscher har gynnats av pandemistöden där det exempelvis hänvisas 

till stora svenska aktörer (se empirisk analys 5.6). Utfallet indikerar på ett typ-1 fel enligt 

Andersen et al. (2022) där de även påpekade att utbetalningar har skett till företag som inte är i 

behov av stöd. Företagen får även backning i sina uttalanden av Knutsson (2022), som har tagit 

fram data om bland annat omställningsstödet och uppger att små företag inom hotell- och 

restaurangbranschen erhåller lägre stöd i relation till sina fasta kostnader jämfört med stora 

aktörer. Boter & Lundström (2021b) uppgav att en särskild problematik råder i att drygt en 

tredjedel av företagen lyfter att omställningsstödet varit avgörande för deras verksamhet. 80% 

inom hotell- och restaurangbranschen uppgav att stödpaketen i sig varit avgörande eller haft 

stor betydelse för verksamhetens överlevnad. Visserligen har staten agerat med åtgärder såsom 

stöd (Stiglitz, 1985) men i den obalanserade marknaden som rådde under pandemin har staten, 

utifrån svaren från respondenterna, inte fördelat resurserna på effektivt sätt. Detta ger en 

implikation om att staten kan ha bidragit till en ökad sannolikhet för en form av 

marknadsmisslyckande i stället för att reducera risken (den Hertog, 1999) eftersom företagen 

själva uppgav att deras egna åtgärder har räddat dem (se empirisk analys 5.5).  
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7. Slutsatser 

7.1 Slutsatser och diskussion 
Till följd av Coronapandemins plötsliga utlopp i omvärlden bildades en orosbild om framtiden. 

För att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna som pandemin orsakat beslutade den 

svenska regeringen att införa ett krispaket, även känt som pandemistödet. Krispaket i modern 

tid är inget nytt för Sverige utan har även tillämpats under finanskrisen under 2008 även om 

dessa skiljde sig något åt. Att hantera en ekonomisk kris är således något staten borde ha 

kunskap om sedan tidigare. Syftet med denna studie var att undersöka hur företag i Kristianstad 

som blivit negativt påverkade Coronapandemin upplevt att stödpaketen fungerat i praktiken och 

jämföra hur väl deras svar gick hängde samma med syftet om stödpaketen. Med hjälp av de 

intervjuer som genomförts var avsikten att skapa empiriskt underlag för att förstå hur staten kan 

effektivisera stödpaketens utformning i framtiden och därmed bidra med kunskap. Regeringen 

framförde att syftet med stödpaketen var att mildra de negativa konsekvenserna som 

Coronaviruset medfört hos jobb och företag. Oberoende myndighetsrapporter har även 

verifierat syftet där det framgår att stödpaketen ska förhindra konkurser och undvika 

arbetslöshet. Samtidigt har de poängterat att snabba utbetalningar är av vikt för att stöden ska 

anses vara effektiva.  

Utifrån studiens illustration av den teoretiska referensramen utgick agentteorin från att staten, 

det vill säga agenten, borde ha incitament att agera i företagens, det vill säga principalens bästa 

intresse eftersom de önskar få behålla sin maktposition. Ett av studiens fynd var att det har rått 

en intressekonflikt mellan agent och principal under Coronapandemin. Ett flertal respondenter 

uppgav att de utsatta branscherna missgynnats och menade på att de statliga åtgärderna riktade 

mot företag varit för snäva och för små även om stöden varit till hjälp. En fundering var därmed 

huruvida stödpaketen mildrat de ekonomiska konsekvenserna eller inte. Således indikerade 

stödpaketen och dess hantering av staten på ett dilemma. Agenten agerade inte i principalens 

bästa intresse genom att de belopp som betalades ut inte levt upp till förväntningarna. En 

anledning kan varit att agenten inte haft tillräcklig information om företagens förväntningar och 

önskemål. De strikta kraven från staten bidrog även till att företag inte valt att söka stöden 

eftersom kostnaden var större än vinningen. Således drabbades företag negativt ekonomiskt där 

agenten inte har agerat i principalens intresse. Utfallet indikerar på att stödpaketen inte 

nödvändigtvis varit lyckade ur företagens perspektiv. En slutsats om hur företagen upplevde att 

stödpaketen fungerat i praktiken med utgångspunkt i agentteorin är således att staten borde ha 
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vidtagit fler åtgärder. Dels i form av att visa större hänsyn till de utsatta branscherna i beloppen 

som betalats ut men även i form av mildare krav i ansökningsprocessen. 

Ur perspektivet om informationsasymmetri från studiens teoretiska referensram ansågs staten 

besitta mer information än vad som nått ut till företagen. Samtliga företag uppgav att 

informationen om pandemistöden fanns tillgängligt men med stöd i teorin är det möjligt att 

konstatera att det ändå kan rått informationsasymmetri. Ett andra fynd i studien var att det rått 

informationsasymmetri mellan staten och företagare eftersom det funnits svårigheter för 

företagaren att förstå ansökningsprocessen. Tidigare teoretisk forskning har pekat på att 

teknologiska framsteg inom kommunikation och information har bidragit till att reducera 

informationsasymmetri. Även om staten gick ut med information på internet upplevde 

respondenterna att stödpaketen varit otillgängliga och svårtydliga. En konsekvens var därmed 

att företag behövde anlita externa konsulter och revisorer som hjälpt företagen att hantera 

ansökningsprocessen och tolka informationen. Ett företag framförde att de kontaktade 

myndigheterna vid frågor om ansökningsprocessen till pandemistöden. Myndigheternas 

handläggare hade vid tillfället inte besuttit rätt kompetens för att kunna svara på företagets 

frågor vilket visar på bristande informationsspridning. Således indikerade utfallet på 

ineffektivitet i stödpaketen vilket var i strid med syftet. Vidare upplevde företagen i Kristianstad 

att det saknats konkreta riktlinjer om hur ansökningsprocessen går till. Till följd av en försvårad 

ansökningsprocess valde ett företag aktivt att inte söka och har därmed uteblivit pandemistöd 

under en period.  En slutsats om hur företagen upplevt att stödpaketen fungerat i praktiken med 

utgångspunkt informationsasymmetri är således att staten borde ha kommunicerat tydligare om 

kraven i ansökningsprocessen. Dessutom borde staten bistått med praktisk stöttning om 

stödpaketen för att dessa skulle kunnat ansets vara effektiva. 

Med utgångspunkt i public interest theory anses staten ha incitament att stötta företagen i 

kristider. Samtliga intervjuade företag uppgav att de har tagit del av ett eller fler pandemistöd 

till följd av pandemin vilket direkt bidragit till en ökad likviditet i företagen. Medan samtliga 

företag angav att de har tagit del av pandemistöd framför en majoritet att det har tagit lång tid 

innan stöden har betalats ut även om vissa perioder haft kortare handläggningstid. För vissa 

stöd fick företag vänta mellan 6–14 månader tills de fick stödet utbetalt. Ett flertal företag 

berättade att de tvingats vidta egna åtgärder för att undvika konkurs i väntan på pandemistöd. 

Utfallet visade på att företagen är missnöjda med hur staten hanterat handläggningen vilket 

bidragit till osäkerhet och oro. Företagens åsikter var i linje med vad tidigare rapporter pekat på 
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där handläggningstiden ansetts leda till att pandemistöden blir ineffektiva. Utfallet har därmed 

varit i strid med ett syfte om att stödpaketen skulle underlätta för företagen. Statens agerande i 

sammanhanget har visat på brister som bidragit till negativa effekter för samhällsekonomin. 

Företagen har å andra sidan framhävt en viss eloge till staten där de kunnat permittera i stället 

för att säga upp personal. I praktiken visade sig utfallet däremot leda till andra brister. En 

konsekvens av stödens utformning gjorde att företag tvingades att säga upp visstidsanställda 

vilket bidrog till en ökad arbetslöshet under pandemin. Med hänsyn till teorin kan scenariot 

beskrivas att den sociala välfärden inte maximerats. En annan aspekt som lyfts fram av 

respondenterna är att staten har misslyckats i att fördela resurserna på effektivt sätt. Företagen 

upplevde att de missgynnats och att staten hade kunnat göra mer för dem vilket även tidigare 

rapporter ger stöd i. En slutsats om hur företagen upplevde att stödpaketen fungerat i praktiken 

med utgångspunkt i public interest theory är att staten borde agerat snabbare vid utbetalningen 

för att förhindra ineffektivitet eftersom vissa stöd kunde ta upp till 14 månader att betalas ut. 

Vidare hade staten kunnat vidta fler åtgärder i att anpassa stödpaketen till företagen för att 

undvika uppsägningar vilket hade resulterat i mindre negativa ekonomiska konsekvenserna för 

samhällsekonomin 

Sammanfattningsvis kan de tre slutsatserna summeras till att det finns en samhörighet bland 

företagen i Kristianstad om stödpaketen och hur de har fungerat i praktiken.  Företagen 

upplevde inte att syftet med stödpaketen har uppfyllts. För det första har stödåtgärderna har 

varit för små och de utsatta branscherna inte fått den hjälp de varit i behov av. För det andra har 

ansökningsprocessen varit omständlig och det borde funnits praktisk stöttning samt vägledning 

under stödperioderna. För det tredje borde handläggningstiden för pandemistödet varit mer 

effektiv genom snabbare utbetalningar till företagen under samtliga stödperioder. På så vis kan 

företagen undvika exempelvis uppsägningar. 

7.2 Studiens bidrag 
Denna studie har bidragit med kunskap i händelse av framtida samhällskriser som kräver 

särskilda stöd till företag. Detta gör studien genom att identifiera brister i pandemistöden ur 

företagsperspektiv för att minska informationsasymmetrin mellan myndigheter och företag. 

Företagen har fått framföra subjektiva åsikter på ett djupare plan än exempelvis en enkät vilket 

tidigare rapporter i Sverige fokuserat på. Respondenterna i studien har pekat på att myndigheter 

inte vet vilka stödåtgärder som passar de utsatta företagen bäst.   
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Studien har bidragit med kunskap om hur stödpaketen i Coronapandemin kan kopplas till de 

olika teorierna som presenterats i sammanfattningen av den teoretiska referensramen. Studien 

har exempelvis kopplat stödpaketen till att visa hur ett agent- och principalförhållande under 

pandemin skulle kunna se ut mellan staten och företagen, hur stödpaketen kan ha bidragit till 

en informationsasymmetri och varför stöden kan ha varit ineffektiva med hänsyn till public 

interest theory. 

Studien även bidrar med kunskap till att motverka ineffektivitet i administrationen av 

stödpaketen. Detta har gjorts genom att belysa de svagheter som pandemistöden har enligt 

företag i Kristianstad. Statens bakomliggande tanke med stödpaketen var att underlätta för 

företagen under Coronapandemin där företagen i stället upplevde att deras egna åtgärder räddat 

dem i slutändan. Med denna information kan framtida stödpaket utformas på ett effektivare vis 

för att bidra med ett större värde exempelvis genom tydligare kommunikation mellan företagen 

och staten om krav och förväntningar.  

Ur ett etiskt perspektiv har studien bidragit till att eventuella framtida stöd riktade till företag 

allokeras på ett mer effektivt och rättvist sätt för att bättre gynna de företag som verkar i de 

mest utsatta branscherna. Exempelvis visar studien på att vissa företag inte tog del av stöden 

för att det var krångligt att söka. Ett flertal respondenter ansåg även att deras bransch blev 

missgynnad under pandemin och att staten inte tog hänsyn till att vissa var mer utsatta än andra. 

Slutligen har det även rått ett etiskt dilemma i huruvida handläggningstiden fungerat i praktiken 

där vissa upplever att stöden betalats ut onormalt sent, upp till 14 månader vilket visade på en 

problematik i rutinerna hos myndigheterna.  

Studien har täckt ett kunskapsgap eftersom tidigare forskning inom ämnet har bedrivits med en 

kvantitativ metod. Denna studie har utgått från en kvalitativ metod vilket har tillåtit 

respondenterna att ge sina subjektiva åsikter om pandemistödet. Detta har möjliggjort djupare 

slutsatser än den kvantitativa studien eftersom företagen kan beskriva varför de upplever just 

som de gör.  

7.3 Självkritik 
Studien som handlar om företagares åsikter kring pandemistöden har nästan helt exkluderat 

företag som har gått i konkurs. Detta har lett till ett bortfall av åsikter som kan vara av värde 

för att besvara forskningsfrågan eftersom denna grupp kan kunnat anses vara den mest utsatta 



 Berg & Siterius 
 

54 

 

under pandemin. Ett annat bortfall i urvalet var nattklubbsbranschen och transportbranschen 

som båda lidit av stora ekonomiska förluster till följd av Coronapandemin. Anledningen till 

detta bortfall är att tillfrågade företag i denna bransch inte har svarat på förfrågningar om att 

intervjuas. 

Samtliga av studiens intervjuade personerna har ledande befattningar i företag i branscher som 

har lidit av ekonomiska förluster till följd av Coronapandemin. De företag som har verkat under 

pandemin, men som inte har ansetts vara särskilt utsatta har därmed blivit exkluderade från 

studien. I studien har kommunen även inkluderats vilket inte är ett företag i sig. Syftet med att 

tillämpa kommunen i den empiriska analysen var att ge stöd i företagens synpunkter från en 

ytterligare oberoende källa. Vidare kan det nämnas att denna studie endast hade 10 

intervjupersoner. Antalet kan kritiseras eftersom det anses vara ett litet urval som därmed inte 

representerar hela populationens åsikter. Den primära faktorn till att studiens urval var litet var 

den tidsram som uppsatsen är avsatt till är begränsad. Däremot ansågs studien uppnå en 

teoretisk mättnad efter intervjuerna genomfördes eftersom ett upprepande mönster 

återspeglades i svaren.  

En kritik vi riktade till oss själva var att inte alla intervjuer utfördes som personintervjuer. Åtta 

av tio intervjuer gjordes som personintervjuer där vi åkte ut till företagen fysiskt. En intervju 

gjordes genom Microsoft Teams som en internet-intervju och en intervju gjordes via telefon. 

Dessa alternativa intervjumetoder kan ha påverkat empirin negativt eftersom de medförde vissa 

nackdelar som personliga intervjuer inte har. 

7.4 Förslag på framtida forskning 
Studien har fokuserat på att undersöka hur företagen i Kristianstad upplever att de ekonomiska 

stödpaketen fungerat i praktiken. Forskningen har gjorts i en småskalig utsträckning för att 

förstå företagens tankar på ett djupare plan jämfört med exempelvis en enkätstudie. Inom ramen 

för studiens ämnesområde har tankar utvecklats om vad som kan vara lämpligt att undersöka i 

framtiden. Ett förslag på framtida forskning skulle kunna vara att enbart intervjua företag som 

har gått i konkurs och som inte bedriver verksamhet idag. Samtliga respondenter i studien är 

fortfarande verksamma idag vilket innebär att vissa åsikter inte framkommit som kan vara av 

intresse. Genom att undersöka företag som gått i konkurs kan dessa aktörer exempelvis svara 

på frågor om handläggningstid för att se om statens åtgärder har varit för långsamma eller om 

andra faktorer orsakade konkurs. Vidare skulle de även kunna bidra med värdefull kunskap i 
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hur stödpaketen hade kunnat utformas för att bidra till ökad förståelse om hur staten skulle 

kunna agera i en framtida kris. 

Ett annat förslag på framtida forskning skulle kunna vara att genomföra studien på en liknande 

ort som är berömd för sin stadskärna eller dylikt. På så vis är det möjligt att undersöka om 

resultaten blir liknande mellan orterna och därmed framföra en jämförbar slutsats. Ett annat 

förslag skulle kunna vara att tillämpa studien på i en storstad, exempelvis Malmö, Göteborg 

eller Stockholm alternativt en mindre ort så som Hästveda eller Åkarp för att undersöka om 

invånarna är olika måna om sina lokala aktörer.   

Studien har kommit fram till att företag har haft problem med att ansöka om pandemistöd. Ett 

förslag på framtida forskning skulle kunna vara att ta reda på hur och varför problematiken 

uppstår. Vidare skulle en eventuell studie även kunna undersöka hur en optimal utformning av 

ansökningsprocessen skulle kunna se ut för att vid framtida kriser underlätta för de parter som 

ansöker om stöd.  

Det har framkommit i intervjuer att respondenter anser att större företag har en fördel när de 

ansöker om pandemistöd gentemot mindre företag. Ett förslag på framtida forskning skulle 

således kunna vara att reda ut om små och medelstora företag har missgynnats ekonomiskt 

jämfört med de större företagen under pandemin. Det vill säga om de större företagen har fått 

ta del av mer pandemistöd än de är berättigade till och om mindre företag har tagit del av för 

lite stöd. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 
Uppvärmningsfrågor: 

a) Vad fick dig att starta företag inom det du jobbar med nu? 

b) Hur länge har du varit i branschen? 

c) Hur många anställda är ni? 

1. Hur har ni hanterat pandemin för att få verksamheten att gå runt? 

2. Vilka stöd har ni tagit del av under pandemin? 

3. Hur upplever ni att pandemistödet underlättat vardagen under Coronapandemin och 

har ni drabbats av inkomstbortfall? 

4. Hur upplever ni att tillgägnligheten av pandemistödet har varit? 

5. Hur hade det sett ut för ert företag om ni inte hade fått några pandemistöd? 

6. Upplever ni att ert företag har fått tillräckligt med stöd under Coronapandemin? 

- Om inte, upplever ni att er bransch missgynats gentemot andra branscher? 

7. Hur har ni fått information om pandemistöden som getts ut under Coronapandemin? 

8. Hur hade staten kunnat utforma pandemistödet för att lättare hjälpa ert företag? 

9. Hur lång handläggningstid hade ert företag för att få pandemistödet ubetalt och hur 

fungerade återkopplingen från myndigheterna? 

10. Har ni behövt säga upp personal till följd av Coronapandemin 

- Om ja, hur många? 

- Om nej, har ni permitterat personal? 

  

 


