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När pandemin slog till med full kraft i mars 
2020 vidtog regeringen en rad åtgärder för att 
motverka nedgången i produktion och syssel-
sättning. Den enskilt största stödåtgärden till 
näringslivet var inrättandet av stöd till korttids-
arbete. Stödet innebar att anställda gick ner i 
arbetstid under en begränsad period samtidigt 
som staten gav ekonomiskt stöd.  

I mars 2020 beslutades om en tillfällig lag om 
stöd till korttidsarbete. Lagen har sedan änd-
rats och förlängts vid flera tillfällen. Tillväxtver-
ket fick ansvaret för utbetalning av stödet. 
 
Den här rapporten ger en sammanfattande bild 
av stödet 2020. Rapporten ger ett första under-
lag till en utvärdering och en ökad förståelse för 
hur stödet har använts. 

Samtliga siffror i rapporten är preliminära efter-
som stödet inte är färdighanterat. Tillväxtverket 
kommer att återkomma med en mer detaljerad 
uppföljning under 2022. Stödet vid korttids-
arbete kommer att utvärderas av bland annat 
kommittén för Översyn av stödet vid korttidsar-
bete, Coronakommissionen och Tillväxtanalys.

Bakgrund och sammanfattning

Under 2020 permitterades nästan 580 000 
anställda vid något tillfälle. Det motsvarar 
ungefär en femtedel av alla anställda i närings-
livet. Flera myndigheter och organisationer, till 
exempel Konjunkturinstitutet, Riksbanken och 
Svenskt Näringsliv har redan understrukit nyttan 
med korttidsstödet.

Drygt 90 000 ansökningar om stöd skickades 
in till Tillväxtverket mellan 6 april 2020 och sista 
december samma år. För att hantera mängden 
ansökningar har Tillväxtverket gått från cirka 
500 anställda till över 1 300 på ett år.

Stödet har fungerat väl för större företag med 
regelbunden produktion, låg personalomsätt-
ning och fasta anställningsvillkor. Exempelvis 
har tillverkningsindustrin utnyttjat stödet mest, 
med cirka 174 000 permitterade under 2020. 

Samtidigt indikerar utfallsdata att mindre före-
tag med få anställda, säsongsbetonade-, tids-
begränsade- eller behovsanställningar har haft 
svårare att använda stödet. 
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Nyckeltal för 2020

Drygt 90 000 ansökningar har kommit in

74 900 företag har tagit del av stödet  

Nästan 580 000 anställda omfattas av stödet  

32 miljarder kronor i totalt nettobeviljat belopp har betalats ut 

Inkomna ansökningar fördelat per månad  

Diagrammet nedan visar antal inkomna ansökningar uppdelat per ansökningsmånad samt hur 
många av ansökningarna som beviljats. Majoriteten av ansökningarna (över 70 procent) kom in till 
Tillväxtverket de första månaderna.

De beviljade beloppen är från början preliminära och stäms av vid minst två tillfällen innan de av- 
slutas. I takt med att fler ärenden stäms av och avslutas kommer det faktiska utfallet att bli 
säkrare. Utfallsdata uppdateras dagligen.   

Inkomna ansökningar Beviljade ansökningar

Diagrammet visar ansökningar som kommit in under 2020 fördelat per månad, baserade på siffror från november 2021.
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Fördelning per län  
Tabellen representerar nettobeviljat belopp och bifallna ärenden per län. Nettobeviljat belopp är 
det preliminära belopp som företaget ansökte om vid första tillfället korrigerat för ändringsbeslut, 
avstämningar, återkrav och eventuellt en ny preliminär period. 

Mest stöd har beviljats till företag i Stockholms och Västra Götalands län. Det beror på länens stor-
lek men påverkas också av att varje ansökan registreras på ett arbetsställe och då har det betydelse 
var företagen har sitt huvudkontor. Av hela företagsstocken har ungefär 2,5 procent av företagen 
mer än ett arbetsställe.  

Län, arbetsställe
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppgift om län saknas
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Totalt

Nettobeviljat belopp
716

1 656
429

1 503
2 355

968
2 551
1 215

1 070
1 431
8 317

25 855
1 494

227
2 019
1 670
1 549
1 251

1 596
12 877
1 659
2 501

74 909

Tabellen visar nettobeviljat belopp i miljoner kronor och bifallna ärenden per län, baserat på siffror från november 2021. 

253
517
86

551
737
252

1 073
531

482
423

2 899
11 048

939
223
616
613
501
384
620

7 525
562
982

31 817

Bifallna ärenden
Miljoner kronor
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Permitterade per bransch
Under 2020 har totalt cirka 74 900 ärenden be-
viljats för nästan 580 000 permitterade för ett 
belopp om 32 miljarder kronor. Siffrorna är preli-
minära eftersom stödet inte är färdighanterat.

Diagrammen nedan visar antal permitterade per 
bransch i absoluta tal samt som andel av totalt 
antal anställda. Under 2020 nyttjade tillverk-
ningsindustrin stödet mest, med omkring 
174 000 permitterade – fler än de två näst 
största branscherna tillsammans. 

Det är 33 procent av antalet anställda inom hela 
tillverkningsindustrin. Därefter nyttjade handeln 
stödet mest.

Som andel av antal anställda var det branscher 
i servicesektorn som permitterade den största 
andelen anställda. Verksamheter inom kultur, 
nöje och fritid samt hotell- och restaurangverk-
samhet permitterade 45 respektive 39 procent 
av det totala antalet anställda i respektive 
bransch.

Antal permitterade per bransch Andel permitterade per bransch

Diagrammen visar stöd mätt i antal respektive andel permitterade per bransch (SNI) för stödet 2020, baserat på siffror från november 2021. 
Antal anställda per bransch är från första kvartalet 2020, hämtat från SCB.  
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Permitterade uppdelat på bransch över tid

Diagrammet visar antalet permitterade i tusental som fått stöd per dag. Antal branscher förutom de fyra största är samlade under övriga. Diagrammet 
täcker cirka 80 procent av samtliga individer som fick stöd, baserat på siffror från augusti 2021. 

Under perioden april till september 2020 skedde de flesta permitteringarna. Det speglar sannolikt 
konjunkturutvecklingen och den inledande ekonomiska osäkerheten som fanns i början av pande-
min. 

Samtidigt har förändringen över tid varierat mellan branscher. I jämförelse med april 2020 har till-
verkningsindustrin haft den största minskningen av antal permitterade fram till och med december 
2020.

Hotell och restaurang, kultur och nöje samt annan verksamhet har haft en jämnare användning av 
permitteringsstödet. Även det speglar sannolikt konjunkturutvecklingen som visar att återhämt-
ningen varit snabbast inom tillverkningsindustrin och långsammast inom tjänstesektorn.
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ANDEL KVINNOR ANDEL MÄN
Blekinge

Dalarna

Gotland

Gävleborg

Halland

Jämtland

Jönköping

Kalmar

Kronoborg

Norrbotten

Skåne

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

Totalt

32,4%

34,5%

43,8%

30,1%

38,9%

36,6%

31,0%

35,6%

30,4%

36,5%

37,8%

42,5%

29,0%

40,2%

36,4%

30,8%

31,1%

33,3%

35,3%

31,5%

32.3%

36,8%

Andel permitterade män och kvinnor per län och bransch

De flesta permitterade är män. Statistik från 
november 2021 visar att cirka 367 000 män 
och cirka 213 000 kvinnor varit permitterade i 
2020-stödet.

Tabellerna visar fördelningen av permitteringar 
mellan män och kvinnor per län samt bransch 
under 2020.

En del av förklaringen är sannolikt att andel 
män och kvinnor som permitterats reflekterar 
könsfördelningen bland de anställda i respektive 
bransch.

Män är överrepresenterade i branscher som per-
mitterat mer frekvent, som till exempel tillverk-
ningsindustrin. 

En annan förklaring till att fler män än kvinnor 
varit permitterade kan vara skillnader mellan 
män och kvinnors anställningsgrad och om 
en anställd är tillsvidareanställd eller tillfälligt 
anställd.

67,6%

65,5%

56,2%

69,9%

61,1%

63,4%

69,0%

64,4%

69,6%

63,5%

62,2%

57,5%

71,0%

59,8%

63,6%

69,2%

68,9%

66,7%

64,7%

68,5%

67,7%

63,2%

Tabellen visar andel kvinnor och män permitterade under 2020 per län, baserat på siffror från november 2021.
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A Jordbruk, skogsbruk och fiske

B Utvinning av mineral

C Tillverkning

D El, gas, värme och kyla

E Vattenförsörjning

F  Byggverksamhet

G Handel

H Transport och magasinering

I Hotell- och restaurang

J Kommunikation m.m.

K Finans- och försäkring

L Fastighetsverksamhet

M Juridik, ekonomi och teknik

N Uthyrning och fastighetsservice

O Offentlig förvaltning

P Utbildning

Q Vård och omsorg

R Kultur, nöje och fritid

S Annan serviceverksamhet

U Ambassader m.m.

Totalt       

25,3

26,5

23,3

 

21,2

11,3

43,8

30,2

47,2

30,0

39,0

41,0

40,5

47,8

56,6

77,5

38,7

64,3

36,8

24,7

24,4

24,4

25,5

25,5

9,9

45,0

21,8

50,7

29,1

50,3

40,5

43,8

40,5

58,8

74,1

79,2

58,5

58,5

48,3

74,7

73,5

76,7

 

78,8

88,7

56,2

69,8

52,8

70,0

61,0

59,0

59,5

52,2

43,4

22,5

61,3

35,7

63,2

75,3

75,6

75,6

74,5

74,5

90,1

55,0

78,2

49,3

70,9

49,7

59,5

56,2

59,5

41,2

25,9

20,8

41,5

41,5

51,7

KVINNOR MÄN

permitterade permitterade
Andel i procent (%) Andel i procent (%)

anställda anställda

Tabellen visar andel kvinnor och män permitterade under 2020 per bransch, baserat på siffror från november 2021, respektive andel kvinnor och män 
anställda i samma bransch. Några branscher är dolda på grund av sekretesskäl.  
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Jämförelse med antal varslade

Efterfrågan på korttidspermittering kan även 
jämföras mot andra offentliga data om arbets-
marknad och företagens ekonomi. I det här 
avsnittet redovisas relationen mellan antal per-
mitterade och varslade per bransch.

Diagrammet visar samvariationen mellan hur 
många som korttidspermitterades i respekti-
ve bransch under 2020 samt hur många som 
varslades om uppsägning enligt Arbetsförmed-
lingens statistik.

Diagrammet visar att i branscher där fler perso-
ner varslades blev även fler personer permitte-
rade. Den raka diagonala linjen (beräknad med 
OLS) visar det genomsnittliga sambandet för 
alla branscher.

Om alla branscher hade haft samma relation 
mellan antal varsel och permitteringar skulle alla 
prickar ha legat på den diagonala linjen.

Cirklarna som ligger över linjen har fler per-
mitterade per varslade än de som ligger under 
linjen.

Diagrammet visar relationen mellan antal varslade och permitterade per bransch under 2020, baserat på siffror från augusti 2021. Egen bearbetning 
av data från Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån. 

Att alla cirklar inte ligger på linjen indikerar att vissa branscher har större benägenhet att permittera 
personal i relation till antal varslade. Det kan finnas flera anledningar till den benägenheten. Det kan 
till exempel bero på stödets regelverk, hur företag och anställningsförhållanden ser ut i olika bran-
scher eller hur effekterna av pandemin har slagit mot olika delar av näringslivet. 
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Slutsatser
Stödet vid korttidsarbete var det enskilt största krisstödet till näringslivet under pandemin. Under 
2020 permitterades nästan 580 000 anställda vid något tillfälle. Det motsvarar nästan en femtedel 
av alla anställda i näringslivet och är mer än fyra gånger fler än de 123 000 som varslades under 
2020. 

Nyckeltal för 2020 visar att stödet har använts mest av större företag med regelbunden produktion, 
låg personalomsättning och fasta anställningsvillkor. Till exempel har tillverkningsindustrin utnyttjat 
stödet mest, med cirka 174 000 permitterade under 2020. Samtidigt har branscher inom service-
sektorn haft mest nytta av stödet sett till antal permitterade i relation till antal anställda, med verk-
samheter inom kultur, nöje och fritid samt hotell- och restaurangverksamhet i topp.

Permitteringsstödet användes som mest under perioden april till september, samtidigt som använ-
dandet över tid varierat mellan branscher. I tillverkningsindustrin gick efterfrågan av stödet kraftigt 
ned under slutet av 2020, vilket överensstämmer med att sektorn återhämtade sig snabbt under 
slutet av 2020. För sektorerna inom service, som varit mer drabbade av restriktioner under pande-
min, har efterfrågan på permitteringsstöd varit högre och jämnare under 2020. Det är även tydligt 
att branscher som varslat fler haft ett större antal permitterade under 2020.

Stödet har även varierat i användning mellan län. Mest stöd har beviljats till företag i Stockholms 
och Västra Götalands län. Det beror på länens storlek men påverkas också av att varje ansökan re-
gistreras på ett arbetsställe och då har det betydelse var företagen har sitt huvudkontor. Utfallsdata 
visar även på ett högre antal permitterade män än kvinnor. En del av förklaringen här är sannolikt 
att män är överrepresenterade i branscher som permitterat mer, som till exempel tillverkningsindu-
strin.

Stödets stora omfattning under krisen 2020 har troligtvis hjälpt till i att motverka en nedgång i 
produktion och sysselsättning. Tack vare korttidsstödet har svenska företag haft möjlighet att 
behålla sin främsta resurs – sina medarbetare och deras kompetens. Rimligen har stödet också 
bidragit till återhämtningen i stora delar av svenskt näringsliv, dels direkt till de företag som tagit 
del av stödet, dels indirekt till andra företag. En rad expertmyndigheter som Riksbanken, Konjunk-
turinstitutet och Svenskt Näringsliv har i analyser understrukit nyttan med stödet.
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Kunskap, nätverk och finansiering är våra viktigaste verktyg. Tillväxtverkets insatser skapar 
direkta resultat hos de företag och aktörer som vi samverkar med, men även förutsättningar 
för företag och regioner att möta framtidens utmaningar.

Tillväxtverkets publikationer kan laddas ner på tillväxtverket.se. Vill du beställa en tryckt 
publikation eller söker du en publikation som publicerades innan 2015 hänvisar vi till vår 
webbshop: publikationer.tillvaxtverket.se.

© Tillväxtverket - Stockholm, december 2021 
Digital, ISBN: 978-91-89255-56-2
Publikationsnummer: 0309

Har du frågor om den här publikationen, kontakta: Kristian Seth
Telefon, växel 08-681 91 00 

Vi stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft.

Tillväxtverket ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för företag 
i hela landet att vara konkurrenskraftiga. 

 
Det innebär att vi öppnar dörrar och river barriärer - för ett Sverige 

där fler företag vill, kan och vågar. 


