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Stockholm, 7 maj 2020 

 

Bakgrund 
Med anledning av den snabba händelseutvecklingen till följd av coronapandemin och dess 
stora påverkan på näringslivet, har IT&Telekomföretagen skickat ut en enkät till 
medlemsföretagen. Syfte är dels att kunna informera om läget i branschen och ge bästa 
möjliga stöd till våra medlemmar, dels för att informera beslutsfattare om vilka åtgärder som 
krävs för att stödja företagen i branschen.  

Metod och fakta 
Enkäten, som skickades ut till ca 1400 VDar, HR-chefer/ansvarig och försäljningschefer hos 
IT&Telekomföretagens medlemmar, var öppen mellan den 23 april och den 29 april 2020. 
Den genererade totalt 243 svar.  

Frågeställningar 
Följande frågor ställdes till medlemmarna. 

Tre frågor om verksamhetsområde, huvudsakliga leveransform och antal anställda. 

I vilken mån bedömer du att konsekvenserna kopplat till Coronakrisen kommer 
att påverka era intäkter under året (2020)?  

• De kommer att vara oförändrade 
• De kommer att minska med 1-9 procent 
• De kommer att minska med 10-19 procent 
• De kommer att minska med 20-49 procent 
• De kommer att minska med 50-74 procent 
• De kommer att minska med 75 procent eller mer 
• De kommer öka 
• Vet ej 

Hur länge tror du att ditt bolag kan klara sig utan kapitaltillskott om nuvarande situation 
fortsätter och inga nya stödåtgärder sjösätts? 

• Högst ett par veckor 
• 1-2 månader 
• 3-4 månader 
• 5-6 månader 
• Längre än 6 månader 
• Vet ej 

Tror du att bolaget under 2020 kommer att behöva varsla personal med anledning av 
Corona-viruset?  

• Nej, inte aktuellt  
• Ja, kanske  
• Ja, mycket troligt   

 



Har bolaget permitterat personal?  

• Ja, färre än 20 procent 
• Ja, mellan 20 och 40 procent  
• Ja, mellan 40 och 60 procent 
• Ja, mer än 60 procent (fr.o.m. 1 maj 2020) 
• Nej, inte ännu men vi tror att så kommer att behöva ske 
• Nej, och vi tror inte att det ska behöva ske 
• Kommentar till ovanstående – Fritextfråga 

 

Vilken eller vilka av följande åtgärder som regeringen möjliggjort med anledning av 
Coronakrisen använder ditt bolag?  

• Lån 
• Anstånd med skatteinbetalning 
• Statliga lönesubventioner vid korttidspermittering 
• Nedsättning av arbetsgivaravgifter 
• Tillfällig hyresrabatt 
• Ingen av dessa 

 
Har er verksamhet på annat sätt påverkats av Coronakrisen?  

• Ja, vissa befintliga uppdrag har blivit inställda eller uppskjutna 
• Ja, få nya uppdrag och affärer  
• Ja, det är svårare att få betalt av kunder 
• Ja, på annat sätt - Fritextsvar  
• Nej  

 
Vilka åtgärder skulle ditt bolag, utöver de som redan aviserats, vilja att regeringen 
prioriterar för att stödja näringslivet med anledning av Coronakrisen?  

• Fritextfråga 

 

  



Resultat 

Nedan redovisas resultaten från enkäten, fråga för fråga.  

I vilken mån bedömer du att konsekvenserna kopplat till Coronakrisen kommer 
att påverka era intäkter under året (2020)?  

Majoriteteten av de svarande företagen bedömer att Coronakrisen kommer att påverka 
intäkterna under 2020 i en negativ riktning. 28% svarar att de bedömer att krisen kommer 
att påverka intäkterna negativt mellan 20-49%. Nästan lika många, 25%, svarar att men tror 
att intäkterna kommer att minska med 10-19%. Endast 11% svarar att man bedömer att 
intäkterna kommer att vara oförändrade.  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Hur länge tror du att ditt bolag kan klara sig utan kapitaltillskott om nuvarande situation 
fortsätter och inga nya stödåtgärder sjösätts? 

En majoritet av de medverkande företagen, 53 %, tror sig klara sig längre än 6 månader. 35% 
bedömer tiden till mellan 3-6 månader och en liten andel, 7 %, svarade 1-2 månader.  

 

 
 

Tror du att bolaget under 2020 kommer att behöva varsla personal med anledning av 
Corona-viruset?  

I undersökningen uppger 34% att varsel inte kommer att bli aktuellt, 38% är osäkra och 29% 
anser att varsel, pga coronakrisen, kan komma att bli mycket troligt.  

 



 
Har bolaget permitterat personal?  

En majoritet av de medverkande företagen säger sig redan ha permitterat personal 
alternativt tror sig behöva göra så längre fram. 12 % svarar att de permitterat mellan 20 och 
40% av sin totala personalstyrka. Nästa lika många, 11%, svarar att de permitterat mellan 40 
och 60%. 21% svarade också att man ännu inte nyttjat permitteringsmöjligheten, men att 
man tror att man kommer att behöva göra det längre fram.  
41% av de svarande uppger att man inte permitterat personal och att man heller inte tror att 
så ska behöva ske framgent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vilken eller vilka av följande åtgärder som regeringen möjliggjort med anledning av 
Coronakrisen använder ditt bolag?  

En majoritet, 83%, av de svarande företagen uppger att de använts sig av nedsättningen av 
arbetsgivaravgifter. 38% uppger att de nyttjat möjligheterna till korttidspermittering och 
13% anstånd med skatteinbetalning.  
Not: Enkäten skickades ut innan regeringens beslut om företagsstöd baserat på 
omsättningstapp presenterades (per den 30 april) och var därmed inte ett svarsalternativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Har er verksamhet på annat sätt påverkats av Coronakrisen?  

I enkäten rapporterade 66% att vissa befintliga uppdrag har blivit inställda eller uppskjutna 
och 61% att få nya uppdrag och affärer tillkommit under perioden. Cirka en fjärdedel 
rapporterar också problem med att få betalt av kund för utförda uppdrag. 

 

 
 
Bland fritextsvaren kan nämnas:  
- Beslutsprocessen hos nya kunder tar mycket längre tid.  
- Efterfrågan på våra tjänster har ökat men man märker en viss tvekan och oförmåga att ta 
de steg som måste tas, man avvaktar och hoppas att allt ska bli som förut om några veckor.  
- Vi är ett techstartup, det är otroligt svårt att ta in mer kapital från affärsänglar och 
riskkapitalister sedan krisen slog till.  
- Vi har själva blivit sjuka = kapacitetsbortfall 
- Många befintliga kunder inom industrin försöker förhandla ned våra priser kraftigt då vi 
befinner oss i ett skört läge.  
- De stora företagen kräver längre kredittid från småföretagen.  
- Försämrad effektivitet hos oss och våra kunder. Produktiviteten minskar pga hemarbete.  

 
Vilka åtgärder skulle ditt bolag, utöver de som redan aviserats, vilja att regeringen 
prioriterar för att stödja näringslivet med anledning av Coronakrisen?  

Nedan presenterat ett axplock av kommentarerna som lämnades i den sista (fritext) frågan.  

- Stöd räcker inte, samhället måste under kontrollerade former successivt återgår till "new 
normal"-tillstånd. 

- En större individuell prövning med större stöd istället för generella stöd som kommer fel 
bolag till godo. 



- Utöka innovationsbidrag via Vinnova, Tillväxtverket, Energimyndigheten etc. så att 
framtidsbolag kan hålla igång sin teknikutveckling. Och gör det SNABBT! 
- Se till att myndigheter och statliga bolag värnar ingångna avtal och planerade uppdrag. 
Men också att de tidigarelägger uppdrag. Samt att de inte kräver att fakturering får ske först 
vid slutleverans. 

- Stöd till företag som avser innovation, digitalisering, process och strukturförbättringar, 
effektiviseringar m.m. – i syfte att möjliggöra arbete för sådant som de normalt sett inte 
hinner med. Som alternativ till korttidsarbete kan då personalen jobba med att "fixa" inför 
framtiden så att bolaget är väl rustat när krisen vänder, istället för att bara skära 
lönekostnader och friställa engagerad och kunnig arbetskraft. 

- Ställa krav på hållbarhet i verksamheter när ekonomiska medel ges/lånas ut till industri och 
näringsliv. 

- Jämställ reglerna för korttidspermittering. Det är för lite flexibilitet i reglerna för oss utan 
kollektivavtal. 

- Finns en uppenbar risk med för mycket stöd. Måste finnas en rejäl drivkraft hos företagen 
att ta sig igenom detta. Borde finnas en företagsakut som kan hantera individuella 
situationer istället för breda åtgärder. 

- Att regeringen skjuter fram våra positioner som ”Nation inom digitalisering”; Sjösätta ett 
antal stora transformationsprogram som stimulerar IT-konsultbranschen och den 
spetskompetens som finns i Sverige till dess att det privata näringslivet kommer upp på 
fötterna igen under 2021-2022. Detta istället för att urholka våra resurser genom att 
permittera, vilket kanske vissa bolag felaktigt nyttjar istället för att satsa framåt - ladorna 
töms fort och utan någon transformation. 

 

Kontakt:  
Ellinor Bjennbacke, opinions- och utvecklingschef, IT&Telekomföretagen 
ellinor.bjennbacke@itot.se 

Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef, IT&Telekomföretagen 
christina.ramm-ericson@itot.se  
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