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Bakgrund 

Med anledning av den snabba händelseutvecklingen till följd av Coronaepidemin följer 
Innovationsföretagen nu kontinuerligt upp effekterna för våra medlemmar. Dels för att 
kunna informera om läget i branschen och kunna ge bästa möjliga stöd till 
medlemsföretagen dels för att informera politikerna om vilka åtgärder som krävs för att 
stödja företagen i branschen.  

 

Metod och fakta 

Enkäten, som mejlades ut till drygt 550 vd:ar, divisionschefer och andra beslutsfattare hos 
Innovationsföretagens medlemmar, var öppen mellan den 25 och 26 mars. Den genererade 
119 svar från företag som tillsammans sysselsätter cirka 26 000 medarbetare i Sverige. De 
svarande representerar 30 industrikonsulter och techföretag, 35 arkitektföretag och 60 
teknikkonsultföretag (bygg och anläggning). 

 

Frågeställningar 

Nedan redovisas frågeställningarna i enkäten. 

Två frågor om verksamhetsområde och antal anställda. 

Har ditt företag påverkats av den pågående Coronakrisen? 

Har ni pga Coronakrisen: 

• Tappat befintliga uppdrag? 

• Fått befintliga uppdrag uppskjutna? 

• Tappat i orderingång? 

• Fått en högre sjukfrånvaro? 

• Fått en högre VAB-frånvaro? 
Ungefär hur mycket har det påverkat? Svara i siffror så gott du kan. 

• Hur många personer har varslats/sagts upp? (Antal personer)      

• Planerar ni att varsla/säga upp personal? Hur många i så fall?      

• Hur många personer har permitterats? (Antal personer)      

• Planerar ni att permittera personal? Hur många i så fall? 
Frågor om likviditet: 

• Har ni svårare att få betalt av era kunder pga Coronakrisen? 

• Bedömer ni att risken för brist på likviditet har ökat i ert företag på grund av 
Coronakrisen? 

• Har ni sökt krediter från er bank med anledning av Coronakrisen? 

• Om ni sökt krediter. Har ni fått ansökan beviljad? 

• Om ni sökt krediter. Har ni fått ansökan avslagen? 

• Om ni sökt krediter. Väntar ni fortfarande på beslut? 
Förväntar du att effekterna av Coronakrisen på ditt företags verksamhet kommer att öka? 

Öppen textfråga. 



Sid 3 
 

Resultat 

Nedan redovisas resultaten från enkäten, fråga för fråga. Även skillnaden mellan mätningen 
16-17 mars och mätningen 25-27 mars visas. I slutet sammanfattas och analyseras enkäten. 
 

1. Har ditt företag påverkats av den pågående Coronakrisen? 

De allra flesta (93,3 %) företagen upplever att de påverkats av den pågående 
Coronaepidemin. Än så länge handlar det om i begränsad omfattning. Men andelen företag 
som påverkas och effekterna i sig ökar. Framförallt är företagen också varse om att 
Coronakrisens påverkan ännu är i sin linda. Effekterna kommer att tillta och svårigheterna bli 
större. 

  

 

Andelen företag som påverkats har ökat mellan de båda undersökningarna som genomförts. 
Den 16-17 mars uppgav 84,1 % av företagen att de påverkats. Den 25-26 mars var 
motsvarande siffra 93,3 %. 

 
 

Det är små skillnader mellan de olika verksamhetsområdena. Bland arkitektföretagen har 
94,4 % av företagen påverkats. Motsvarande siffra för industrikonsulterna är 94,1 % och för 
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teknikkonsulterna 91,8 %. Bland industrikonsulterna har dock flest svarat att de påverkats i 
mycket stor eller betydande omfattning; 47,1 %. Motsvarande siffra för arkitekterna är 
33,3 % och för teknikkonsulterna 20,4 %. 

 

2. Hur har ditt företag påverkats? 

Företagen tillfrågades om de påverkats på olika sätt och hur mycket (i procent eller antal) 
enligt frågorna nedan. 

2.1. Har ni tappat befintliga uppdrag? 

56,5 % av företagen har tappat befintliga uppdrag. Än så länge dock i relativt små volymer. 
Högst andel förlorade uppdrag redovisar industrikonsulterna, där tre av fyra (75 %) företag 
förlorat uppdrag. Motsvarande siffra för arkitekterna är 54,5 % och för teknikkonsulterna 
44,2 %. 

 

 

Andelen företag som tappat uppdrag mellan de båda undersökningarna har ökat väsentligt. 
Från 18,8 % i den första undersökningen till 54,5 % i denna.   
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2.2.  Har ni fått befintliga uppdrag uppskjutna? 
70,6 % av företagen har fått uppdrag uppskjutna. De flesta än så länge i relativt liten 
omfattning. Industrikonsulterna redovisar högst andel företag som fått uppdrag uppskjutna; 
77,4 %. Motsvarande siffror för arkitekt- och teknikkonsultföretagen är 73,5 % respektive 
63,6 %. 

  

 

Andelen företag som fått uppdrag uppskjutna har ökat sedan den första undersökningen, 
från 57,0 % till 70,6 % i den här undersökningen. 

 

 

2.2. Har ni tappat i orderingång? 
 

Nästan tre av fyra (72,7 %) av företagen har tappat i orderingång. Tappet börjar bli oroande. 
40 % av företagen har tappat mer än 10 % i orderingång. De som tappat mest är 
arkitektföretagen, där 85,3 % av företagen tappat i orderingång. 75,0 % av 
industrikonsulterna och 61,4 % av teknikkonsulterna har tappat i orderingång.  
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Det är en stor skillnad mellan de två undersökningarna. Andelen företag som tappat i 
orderingång ökade från 44,0 % till 72,7 % på tio dagar.  

 

 

2.3. Har ni fått en högre sjukfrånvaro? 
 

Fyra av fem (79,1 %) företag har fått en högre sjukfrånvaro till följd av Coronaepidemin. 
Arkitekterna är de företag som sett sjukskrivningarna öka mest; 88,2 % av företagen har sett 
en ökning. För industrikonsulterna och teknikkonsulterna har 75 % av företagen fått högre 
sjukfrånvaro. 
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Sjukfrånvaron har ökat mellan de båda undersökningarna. Andelen företag som har fått en 
ökad sjukfrånvaro har gått från 67,0 % till 79,1 %. Det är svårt att säga hur mycket den ökat. 
Men det handlar om betydande ökningar.  

 

 

2.4. Har ni fått en högre VAB-frånvaro? 
 

76,4 % av företagen har fått en högre VAB-frånvaro. Högst notering redovisar 
arkitektföretagen med 88,2 %. Motsvarande siffror för industrikonsulterna och 
teknikkonsulterna är 65,6 % respektive 75,0 %. 
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VAB-frånvaron ökade också mellan de båda undersökningarna. Från 57,0 % företag som 
uppgav att de ökat till 76,4 % i den här undersökningen. 

 

 

2.5. Har ni sagt upp/varslat personal? 
 

Andelen företag som varslat anställda har ökat rejält mellan de båda undersökningarna. I 
den första undersökningen var det endast något enstaka företag som varslat. I den här har 
21,8 % av företagen tillsammans varslat uppåt 150 medarbetare. Två av fem (40 %) företag 
planerar att varsla medarbetare. Tillsammans rör det sig om 650-700 medarbetare enligt 
nuvarande planer.  

Det är relativt små skillnader mellan de olika verksamhetsområdena. 25,8 % av arkitekterna 
har varslat. Motsvarande siffra för industrikonsulterna är 20,7 % och för teknikkonsulterna 
20,0 %.  
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2.6. Har ni permitterat personal? 
 

28,7 % av företagen har permitterat personal. Tillsammans har de permitterat 725 
medarbetare. Det är knappt 3 % av den totala personalstyrkan som de berörda företagen 
representerar. Industrikonsulterna har permitterat i särklass mest; 67,9 % av företagen. 
Bland teknikkonsulterna har 19,2 % av företagen permitterat personal och bland 
arkitektföretagen är det 7,1 %. När det kommer till planer att permittera är det ganska jämnt 
mellan verksamhetsområdena. 45,2 % av arkitekterna, 51,7 % av industrikonsulterna och 
50,0 % av teknikkonsulterna planerar att permittera. I nuläget handlar det preliminärt om 
cirka 1000 medarbetare, eller knappt 4 % av den samlade personalstyrkan.  
 

 

 

3. Frågor om likviditetsproblem 

I den här undersökningen adderades några frågor om likviditetsproblem till följd av 
Coronakrisen. Än så länge är det relativt få företag som har svårt att få betalt av sina kunder. 
Men två av tre (64,9 %) företag bedömer att risken för likviditetsbrist har ökat till följd av 
epidemin. Relativt få företag, ett av sex (14,4 %) har sökt krediter från sin bank med 
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anledning av likviditetsbrist. Enligt diagrammen nedan verkar få företag ha fått besked ännu 
om de beviljas sökta krediter eller ej. Det är ju en osäkerhetsfaktor i sig.  
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4. Förväntar du dig att effekterna av Coronakrisen på ditt företags verksamhet 
kommer att öka? 

De flesta företagen förväntar sig att effekterna av Coronakrisen kommer att öka. Andelen 
företag som tror detta har också ökat mellan undersökningarna; från 88,0 % i den första 
undersökningen till 95,8 % i den här undersökningen. Detta ger också en tydlig känsla av att 
vi endast har sett början av de totala effekterna som Coronakrisen kommer att ha på 
branschen.  

 
 

 

5. Kommenterar från medlemmar 

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

• 75 % arbetar hemma, 25 % på kontoret. Detta går i huvudsak bra. 

• Inom en månad ser vi stor risk för väsentligt ökad sjukfrånvaro och VAB, vilket 
minskar faktureringen och gör det svårt att hålla leveranstidplaner. 

• Det är svårt att bedöma effekten på vår verksamhet idag.  Vi tror att effektiviteten 
går ner med fler sjuka/VAB och med många som arbetar på distans.   

• För vår verksamhet är det fortfarande i ett tidigt skede. Dock ser vi över möjligheten 
att korttidspermittera då vi är helt övertygade att detta kommer att påverka oss 
inom en snar framtid då telefonerna ringer avsevärt mindre kopplat till nya påtalade 
uppdrag. 

• Vi ser tendenser att uppdrag inte kan drivas fram enligt tidplan, då olika möten ställs 
in. 

• Krisen är fortfarande i sin linda men i takt med att omvärlden tappar fart så kommer 
vi att följa med. 

• I takt med att investeringsviljan går ned hos privata beställare så kommer även vår 
verksamhet att drabbas. Offentliga kunder påverkas inte i det korta loppet. 

• Ser en minskad orderingång, inga nya beslut som tas om nyinvesteringar. 

• Jag tror att vi inom en snar framtid kommer att få minskad orderingång, uppskjutna 
projekt och stoppade projekt. Dessutom kommer med all säkerhet sjukfrånvaron att 
öka. 

• Likviditetskris men framförallt oron med framtida inkomna jobb. 

• Kommer inte att söka lån då det är en massiv risk, går hellre i konkurs. Den så kallade 
"hjälpen" från staten är ingen hjälp. 
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• Att belåna företaget för att klara löpande kostnader (lön m m) är helt uteslutet då vi 
inte ens vet om vi kommer att finnas kvar inom 6, 12, 18 månader. Vi efterfrågar mer 
stöd (ej lån) genom exempelvis utebliven arbetsgivaravgift som konkret skulle kunna 
bidra till att vi håller nere våra kostnader på nivåer som åtminstone harmoniserar 
med (de fallande) intäkterna." 

• Vi har ansökt och fått beslut från banken att skjuta amorteringar tre månader för att 
bygga upp likviditeten. Detta gör vi för att skapa handlingsutrymme ifall 
orderingången går ner. 

• Lån är inte ett bra alternativ. Vi behöver hjälp med att behålla vår personal de 
närmaste månaderna. 

• Utdelningar i våra bolag skjuts fram i tiden för att ökad buffert i händelse av förvärrat 
läge.  

• Att låna skattepengarna för bättre likviditet enligt nytt tillfälligt system undantar inte 
styrelsen från ekonomiskt ansvar för skatteinbetalningar. Om jag har förstått det rätt 
bör detta uppmärksammas då detta kan innebära stora privata risker för ledamöter. 

• Inga nya uppdrag kommer in och befintliga uppdrag avslutas, i synnerhet hos större 
industrikunder. Detta är ett resultat av att de inte får ha tillfällig resursförstärkning 
då de permitterar egen personal. Korttidspermitteringen slår hårt mot oss som bidrar 
med resurser och kompetens hos andra företag. 

• Vi är inte betjänta av lån om inte marknaden vänder.  

• Vår marknad är offentliga beställare. Vi ser redan ett fokus på kommunal 
kärnverksamhet hos kommunala beställare vilket påverkar vår marknad. 

• Oro för kassaflöde efter sommaruppehållet. 

• Vi vill helst inte låna men om vi behöver det och inte får det kommer vi gå i konkurs. 

• Vi lägger upp en strategi med succesiva varsel anpassade till minskade volymer i 
orderstocken (vilken förväntas minska drastiskt). För närvarande ca 2 månaders full 
beläggning.  

• Sannolikt kommer det bli svårare att skapa nya projekt eftersom kunder tvingas lägga 
kraft på att hantera den akuta Corona-situationen. 

• Att ta bort arbetsgivaravgiften några månader skulle ha störst påverkan för oss. Som 
konsultföretag vill och behöver vi behålla personal. 

• Uppskjutna eller uteblivna investeringar kommer med stor sannolikhet att öka under 
året till följd av den konjunkturnedgång som följer av krisen. Vi ser framför oss högre 
sjukfrånvaro och något lägre debiteringsgrader i närtid, och lägre orderingång på 
medellång sikt. 

• Har man upplevt fastighetskraschen på 90-talet så är man inte orolig. Bara det sätter 
fart lite snabbare denna gång. 
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Slutsatser 

Händelseutvecklingen går snabbt och mycket har hänt på bara tio dagar. Nästan alla företag 
känner av effekterna av Coronakrisen. Sammantaget är effekterna än så länge relativt 
begränsade i sin omfattning. Det talas fortfarande främst om negativ påverkan i 
produktionen då fler medarbetare är sjuka, vabbar eller arbetar hemifrån. Samtidigt påtalar 
flera företag just hur effektiviteten i distansarbete ökar.  

Sedan förra undersökningen, som genomfördes den 16-17 mars, har effekterna på 
uppdragssidan ökat. Andelen som tappat befintliga uppdrag har nästan tredubblats på tio 
dagar, från 18,8 % till 54,5 %. Andelen företag som har fått uppdrag uppskjutna ökade från 
57,0 % till 70,6 % och andelen företag som tappat i orderingång ökade från 44,0 % till 72,7 %. 
De flesta rapporterar om, i sammanhanget, begränsade bortfall; under 25 % minskning.  

Men, det är ändå väldigt många företag som märker av negativa effekter på uppdragssidan. 
Det finns sektorer som drabbats hårdare. Inte minst fordonssektorn, där tusentals konsulter 
skickats hem när all produktion lagts ned. Det är uppdrag som direkt sagts upp eller lagts på 
is. Till stor del på grund av en missuppfattning att konsulter måste skickas hem för att man 
ska kunna permittera den egna personalen. Det är förstås förödande för konsultföretagen.  

Även om de mesta effekterna än så länge i huvudsak märkts på produktionssidan, med den 
egna personalen, så har påverkan på uppdragen medfört varsel och permitteringar. Det 
indikerar att det går fort och föder den oroande tanken om hur det ska bli om detta är 
början. Än så länge verkar inte likviditeten vara ett stort problem. Men det blir det snart och 
snabbt, om uppdrag ställs in och skjuts upp samtidigt som nya uppdrag inte trillar in.  

Företagen verkar uppskatta möjligheten att permittera personal, för att under en tid minska 
kostnaderna. Många anser dock att arbetsgivaravgiften helt borde dras in under en period. 
Däremot är det inte många som ser något större värde i möjligheten att låna redan inbetalda 
skatter. Tvärtom är de tveksamma till det. Dels menar de att det är betydelselöst om inte 
marknaden vänder, dels är de dyra och svåra att betala tillbaka.  

Det viktiga för samhället i stort och för den här branschen, specifikt, är att staten ger så 
mycket stöd och möjligheter som möjligt för företagen att behålla sin personal. Direkta stöd 
anses mycket mer effektiva än lån och krediter till höga räntor. Det absolut viktigaste är dock 
att hålla så många hjul i samhället rullande som möjligt. De offentliga uppdragen behöver 
säkras. Man kan gärna planera för att tidigarelägga investeringar där. Vi får ställa hoppet till 
att spridningen av viruset fortsätter på ett kontrollerat sätt här i Sverige och att strängare 
restriktioner inte behöver införas. Samtidigt är ju en lång smittkurva problematisk ur 
ekonomisk synpunkt. Men, om peaken kommer innan sommaren kan kanske många 
verksamheter komma igång igen under eller efter sommaren. Sådant är svårt att råda över. 
Det gäller att se till att så många företag som möjligt överlever till dess och att så många 
medarbetare som möjligt har kvar sina jobb. Regeringen gör mycket – men det behövs mer. 

David Cramér 

Analyschef, Innovationsföretagen 

27 mars 2020                                                                               
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