Effekter av coronapandemin
på IT&Telekomföretagens
medlemmar

En medlemsenkät insamlad 18-28 januari 2021
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Sammanfattning
Jämfört med svaren i tidigare enkäter under 2020 är bilden
som vi nu får till oss av läget i branschen något mer positiv.
Utifrån de svarande företagen pekar intäkterna
fortfarande i en negativ riktning men inte i lika stor
utsträckning som tidigare. En majoritet av de medverkande
företagen, drygt 70 procent, har svarat att de inte har
permitterat personal och inte heller tror att de kommer att
behöva permittera. Om vi blickar framåt tror omkring 70
procent att de inte kommer att behöva varsla personal och
omkring 60 procent att de inte kommer att nyttja några av
de stödåtgärder som regeringen möjliggjort under året.
Trots att vissa siffror börjar vända uppåt är det omkring 20
procent som har svarat att de tror sig komma att använda
korttidspermittering under året och pandemin har bidragit
till att färre nya uppdrag och affärer har tillkommit.
Sammanfattningsvis är det överlag en något ljusare bild
som förmedlas och vi kan se tecken på att nedgången har
dämpats och på viss återhämtning.

Bakgrund,
metod &
fakta
Med anledning av den snabba händelseutvecklingen till följd av coronapandemin
och dess stora påverkan på näringslivet, har
IT&Telekomföretagen vid tre tillfällen under
2020 genomfört enkäter till medlemsföretagen för att få en bild över hur
branschen påverkats. Givet att pandemin
fortsatt pågår inledde vi året med en fjärde
enkät, med möjlighet att få svar om hur
helåret 2020 såg ut för medlemmarna och
hur man ser på 2021. Detta är därför en
sammanställning av den fjärde enkäten som
ägde rum i januari.

Syftet med enkäten är dels att samla in
den senaste informationen från våra
medlems-företag för att kunna informera
om läget i branschen och ge bästa möjliga
stöd till våra medlemmar, dels att informera
beslutsfattare om vilka åtgärder som krävs
för att stödja företagen i branschen.
Enkäten, som skickades ut till ca 1300
vd:ar och ekonomiansvariga hos medlemsföretagen, var öppen mellan den 18 och 28
januari 2021. Den genererade totalt 146 svar.
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Frågeställningar
Följande frågor ställdes till medlemmarna. Enkäten inleddes med tre frågor om
verksamhetsområde, huvudsakliga leveransform och antal anställda.
I vilken mån påverkade konsekvenserna kopplade till coronapandemin era intäkter under året
som gick, d.v.s. 2020?
De var oförändrade
De minskade med 1-9 procent
De minskade med 10-19 procent
De minskade med 20-49 procent
De minskade med 50-74 procent
De minskade med 75 procent eller mer
De ökade med 1-9 procent
De ökade med 10-19 procent
De ökade med 20-49 procent
De ökade med 50-74 procent
De ökade med 75 procent eller mer
Vet ej
Givet svaret på fråga 4, i vilken mån bedömer du att konsekvenserna kopplat till
coronapandemin kommer att påverka era intäkter under 2021?
De kommer att minska med 1-19 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 att öka 1-19 procent
De kommer att öka 20-49 procent
De kommer att öka 50-74 procent
De kommer att öka med 75 procent eller mer
De kommer att vara oförändrade
Vet ej
Hur många av medarbetarna på ditt företag arbetar fortsatt hemifrån?
Inga medarbetare arbetar hemifrån
Färre än 50 procent
Ca 50 procent
50-99 procent
Samtliga medarbetare arbetar hemifrån
Har ditt bolag permitterad personal i nuläget och i så fall på vilken nivå?
Ja, 20 procent
Ja, mellan 20-40 procent
Ja, mellan 40-60 procent
Ja, mer än 60 procent (jan-mars 2021)
Nej, inte ännu men vi tror att så kommer att behöva ske
Nej, och vi tror inte att det ska behöva ske.
Möjlighet till fritextsvar.
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Tror du att bolaget under 2021 kommer att behöva varsla personal med anledning av
coronakrisen?
Nej, inte aktuellt
Kanske
Ja, mycket troligt
Vilken eller vilka av följande åtgärder, som regeringen möjliggjort med anledning av
coronapandemin, använde ditt bolag 2020?
Lån
Anstånd med skatteinbetalning
Statliga lönesubventioner vid korttidspermittering
Nedsättning av arbetsgivaravgifter
Tillfällig hyresrabatt
Omställningsstöd
Inget av dessa
Vilken eller vilka av följande åtgärder, som regeringen möjliggjort med anledning av
coronapandemin, avser ditt bolag att använda sig av 2021?
Anstånd med skatteinbetalning (förlängt med ytterligare ett år)
Statliga lönesubventioner vid korttidspermittering (förlängt till 30 juni)
Tillfällig hyresrabatt (jan-mars 2021)
Omställningsstöd (förlängt jan-feb 2021)
Inget av dessa
Vet ej
Hur länge tror du att ditt bolag kan klara sig med befintliga och aviserade förlängningar av
stödåtgärder?
Högst ett par veckor
1-2 månader
3-4 månader
5-6 månader
Längre än 6 månader
Vet ej
Har er verksamhet på annat sätt påverkats av coronapandemin?
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 vidtagits, vilja att regeringen prioriterar
för att stödja näringslivet med anledning av coronapandemin?
Fritextsvar
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Resultat
Av de svarande var 79 procent företag med 1-50 anställda. Nedan redovisas resultaten
från enkäten fråga för fråga och där så är möjligt presenteras resultatet från tidigare
enkät i augusti i parentes.

I vilken mån påverkade konsekvenserna kopplade till coronapandemin era
intäkter under året som gick, d.v.s. 2020?
Med facit i hand svarade 61 procent att intäkterna minskat, där den största gruppen
svarade att minskningen varit 1-9 procent. Det är en något bättre bild än vad som gavs i
augustienkäten då 71 procent trodde att de skulle ha minskade intäkter. 16 procent (22
procent) svarade att intäkterna varit oförändrade och 18 procent att de ökat.
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(NY) Givet svaret på frågan ovan, i vilken mån bedömer du att konsekvenserna
kopplat till coronapandemin kommer att påverka era intäkter under 2021?
Den största delen av de svarande, 30 procent, bedömer att intäkterna kommer att minska
med 1-19 procent och 21 procent att intäkterna kommer att öka med 1-19 procent under
2021. I jämförelse med 2020 är det tecken på att nedgången har dämpats och viss
återhämtning.
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(NY) Hur många av medarbetarna på ditt företag arbetar fortsatt hemifrån?
Frågan var ny i denna enkät då vi ville få en bild av hur det ser ut bland våra medlemmar
beträffande hemarbete. Det visade sig att nästan hälften, 45 procent, uppger att 50-99
procent av personalen arbetar hemifrån och hela 27 procent att samtliga så gör.
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Har ditt bolag permitterad personal i nuläget och i så fall på vilken nivå?
Här råder det ingen tvekan om att den absoluta majoriteten på 73 procent (55 procent)
för närvarande inte har någon permitterad personal och tror heller inte att de ska behöva
permittera personal. Det är en mycket positiv utveckling givet situationen i augusti, för
att inte jämföra med april då 44 procent svarade detsamma.
Av de som har permitterad personal i nuläget svarar 7 procent (24 procent) att det är på
nivån 40-60 procent, vilket är en tydlig minskning. Dock är gruppen som svarar att de
ännu inte nyttjat permitteringsmöjligheten ännu men tror att så kommer att behöva ske
något större än i augusti, nu 11 procent (6 procent).

Bland fritextsvaren till svarsalternativet kan nämnas:
- Ej permitterat men uppsägningar mellan 20-30 procent.
- För oss som konsultbolag fungerar inte permitteringsreglerna.
- Vi har flera arbetsgrupper med olika permitteringsgrad. Säljande resurser har generellt
högre grad av permittering än supporterande.
- Vi kommer lyfta permitteringarna 1 april enligt plan. Stödet i sig har räddat oss från att
säga upp många personer. Vi har dock behövt säga upp minst 3 personer p.g.a. läget.
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Tror du att bolaget under 2021 kommer att behöva varsla personal med anledning av
coronapandemin?
Även här ser det något mer positivt ut än i augusti. Nu svarar 69 procent (64 procent) att
varsel inte är aktuellt. I april var den siffran 34 procent.

Vilken eller vilka av följande åtgärder, som regeringen möjliggjort med
anledning av coronapandemin, använde ditt bolag 2020?
På helåret 2020 svarar 67 procent (78 procent) att de nyttjat nedsättningen av
arbetsgivaravgiften. 41 procent (42 procent) uppger att de nyttjat statliga
lönesubventioner vid korttidspermittering och 18 procent (18 procent) anstånd med
skatteinbetalning.
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(NY) Vilken eller vilka av följande åtgärder, som regeringen möjliggjort med
anledning av coronapandemin, avser ditt bolag att använda sig av 2021?
En ny framåtblickande fråga för att få en bild av hur medlemmarna ser på nyttjandet av
åtgärderna detta år. Hela 63 procent uppger att de inte avser nyttja några av åtgärderna.
Den åtgärd som sannolikt kommer att nyttjas mest av branschen är statliga
lönesubventioner vid korttidsarbete, 18 procent av de svarande. 14 procent vet inte i
nuläget.

Hur länge tror du att ditt bolag kan klara sig med befintliga och aviserade
förlängningar av stödåtgärder?
Glädjande nog uppger fortsatt en klar majoritet på 76 procent (63 procent) att de kommer
att klara sig längre än 6 månader. De som svarat vet ej har dock ökat till 16 procent (6
procent).
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Har er verksamhet på annat sätt påverkats av coronapandemin?
Även om hela 57 procent uppger att vissa befintliga uppdrag har blivit inställda eller
uppskjutna var det 67 procent som uppgav detsamma i augusti. 39 procent uppger att
få nya uppdrag och affärer tillkommit under coronapandemin. Vad gäller svårigheten att
få betalt av kunder har den siffran minskat från 15 till 8 procent jämfört med augusti.

Bland fritextsvaren till svarsalternativet att verksamheten har påverkats på annat sätt
kan nämnas:
- Coronapandemin har skapat nya marknader för våra tjänster. Vi har blivit mer digitala,
vilket innebär lägre kostnader.
- Sverige borde titta mer hur våra grannar hanterat krisen. Det får inte ligga prestige i en
hantering av en pandemi, här handlar det inte om att någon gjort fel, utan hur vi kan
göra det ännu bättre.
- Genom att inte vara fysiskt närvarande i våra kunders verksamheter är det svårare att
sälja in nya uppdrag.
- Inga intäkter från vissa marknader, svårt att komma i mål med kontrakt för nya kunder i
dessa marknader. Vi ser också att etableringsfas med nya kunder blir svårhanterad.
- Operativa delar och löpande affärer opåverkade. Det strategiska utvecklingsarbetet
lider på grund av "mötes"restriktioner och kommer förmodligen att få negativa
konsekvenser. Oklart hur allvarliga. I bästa fall skjuts utvecklingen på bara framtiden,
värsta fall får vi en stagnation.
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-

Lättare att rekrytera.
Det kommer inte in utländsk arbetskraft.
Det är svårare att rekrytera bra personal eftersom få med jobb vill/vågar byta jobb.
Vi har inte kunnat fullfölja rättsliga åtgärder i utlandet.
Omställning mot digital marknadsföring, digitala möten och digital arbetsledning.
Vi behöver ta hänsyn till svårigheten att samla anställda i grupp, vilket påverkar såväl
sociala aktiviteter för att stärka sammanhållning och trivsel, som möjligheter att på ett
bra sätt introducera nya anställda i verksamheten och till personalen.
- Några kunder har bromsat tillfälligt för att sedan återigen fortsätta med
digitaliseringsarbete.

Vilka åtgärder skulle ditt bolag, utöver de som redan vidtagits, vilja att regeringen
prioriterar för att stödja näringslivet med anledning av coronapandemin?
Bland fritextsvaren kan nämnas:
- Fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter (absolut flest svar, likt i augusti).
- Att permitteringsreglerna varit utformade på ett sätt som fungerar även för
konsultbolag som inte kan permittera alla medarbetare på samma nivå.
- Snabbare hantering av ny period för korttidsarbete. Det var i december 2020 vi behövde
stöd men vi kan inte ansöka förrän i slutet av februari 2021 - hur rimmar det med att
man vill värna näringslivet och små bolag.
- Ta över sjuklönekostnaden.
- Någon form av förbättrat nystartsstöd, typ skattebefrielse.
- Driv på digitaliseringen.
- Effektivisera vaccineringen.
- Hitta stöd som inte slår skevt. Nu ser man istället bolag som kan klara sig fint på egen
hand mjölka stödpengar. Medan bolag som vårt, i tillväxt och som får en effekt av lång
tids arbete detta år inte kan visa på sämre resultat och då inte kan ta del av stöden.
Hitta ett sätt där alla bolagen antingen kan få samma stöd istället för skev konkurrenssituation i form av att dåliga bolag räddas och bra bolag får klara sig själva. Jag är inte
emot att vi hjälps åt i en kris, men jag är emot det utbredda fusket jag tycker mig se där
alla vill roffa åt sig så mycket som möjligt utan att egentligen vara i behov av stödet.
- Regeringen bör sätta större press på större hyresvärdar och fastighetsägare som har
hyresgäster inom tjänstesektorn. Det har varit helt omöjligt att få en enda krona i
hyresrabatt.
- Att permitteringsreglerna borde göras mer flexibla och inte kopplas till kollektivavtal.
- Slutligen pekar flera av de svarande på att stöd till de mest utsatta branscherna, inom
t.ex. hotell och restaurang, behöver prioriteras.
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