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Chefer om rådande tider 
under Corona-pandemin

Kontakt på Novus: Helena Björck & Siobhán Hogan

Datum: 17 04 2020
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BAKGRUND

Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av Bisnode.
Syftet med undersökningen är att undersöka 
hur chefer och privata företag agerar och 
prioriterar under den rådande Corona-
pandemin. 

MÅLGRUPP
Högre chefer eller mellanchefer med minst 10 
anställda i privat sektor

GENOMFÖRANDE

Novus har genomfört 500 intervjuer. Det finns 
inget som tyder på att bortfallet skulle 
snedvrida resultatet, utan undersökningen är 
åsiktsmässigt representativ för den grupp som 
skulle undersökas, och de slutsatser som 
presenteras i undersökningen gäller för 
målgruppen i undersökningen. 

En Novus undersökning är en garant för att 
undersökningen är relevant och rättvisande för 
hela gruppen som skall undersökas. 

Undersökningen är genomförd via webb-
intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade 
Sverigepanel som ger representativa resultat.

RESULTAT

Resultaten levereras i en diagramrapport. 
Markerade signifikanta skillnader i rapporten är 
jämfört mot totalen (kön, ålder, befattning, 
antal anställda samt arbetsområde mm). 

FELMARGINAL

Vid 500 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 3,5%
Vid utfall 50/50: +/- 4,3%

Ålder:
21-68 år

Antal intervjuer:
500
Fältperiod:
3-14  april 2020

Deltagarfrekvens:
72%

+/-

Bakgrund & Genomförande



3 © Novus 2020. All rights reserved. www.novus.se3

Resultat
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Anpassa företagets kostnader, regelbundet följa hälsostatus 
bland medarbetare och säkerställa att interna system och 
processer fungerar för medarbetares hemarbete är top tre 
viktigaste prioriteringarna hos företag  

FRÅGA: 1. Corona-pandemin har medfört stora förändringar för enskilda människor, företag och samhället i stort. Vilka, skulle du säga, är 
ditt företags tre viktigaste prioriteringar just nu? (Max tre svar)

46%

40%

28%

27%

24%

24%

11%

9%

6%

6%

16%

3%

1%

Anpassa företagets kostnader

Regelbundet följa hälsostatus bland medarbetare

Säkerställa att interna system och processer fungerar för medarbetares hemarbete.

Behålla existerande kunder

Säkerställa leveransförmågan hos våra leverantörer

Uppsägning/permittering av personal

Säkerställa inbetalningar från kunder

Se över investeringsplaner

Fokusera på att hitta nya kunder

Se över marknadsplan

Vår verksamhet löper i princip på som vanligt

Annat

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Totalt (n=500)

Anpassa företagets kostnader (46%)

• Befattning: Företagsledning (58%)

Regelbundet följa hälsostatus bland medarbetare (40%)

• Befattning: Mellanchef (45%)

Säkerställa att interna system och processer fungerar för 
medarbetares hemarbete (28%)

• 1 001 anställda eller fler (36%)

• Verksamhet utanför Sverige (35%)

Behålla existerande kunder (27%)

• Befattning: Företagsledning (34%)

Säkerställa leveransförmågan hos våra leverantörer (24%)

• Jobbar inom Försäljning (30%)

• Jobbar inom Produktion (31%)

• Bor i större städer och kommuner nära större stad (30%)

• Verksamhet utanför Sverige (28%)

Uppsägning/permittering av personal (24%)

• Jobbar inom Produktion (32%)

Exempel på Annat:
• Säkerställa vår leverans till kunder,
• Hålla personalen frisk och säker
• Säkerställa att vi har personal för driften
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29%

25%

17%

14%

31%

17%

Vi är extra uppmärksamma på bolag med relativt låg
kreditvärdighet

Vi kontaktar kunder med ev. betalningssvårigheter

Vi ser över kreditvillkor (ex förlängd kredittid)

Vi följer betalningsindex och betalningsanmärkningar
noggrant

Inget av ovanstående

Vet ej

BAS: Totalt (n=500)

FRÅGA: 2. Vad, om något, av följande gör ni för att försöka minska kreditrisker och 
problem relaterade till kundernas betalningsförmåga?

Tre av tio är extra uppmärksamma på 
bolag med relativt låg kreditvärdighet 
för att minska kreditrisker och problem  

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Vi är extra uppmärksamma på bolag med relativt låg kreditvärdighet (29%)

• Man (33%)

• Befattning: Högre chef (38%)

Vi kontaktar kunder med ev. betalningssvårigheter (25%)

• Befattning: Företagsledning (39%)

Vi ser över kreditvillkor (ex förlängd kredittid) (17%)

• Verksamhet utanför Sverige (20%)

• Bor i Storstäder och storstadsnära kommuner (20%)

Vi följer betalningsindex och betalningsanmärkningar noggrant (14%)

• Befattning: Företagsledning (21%)
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Nära sex av tio chefer 
uppfattar att Corona-
pandemin har 
förändrat deras sätt att 
arbeta med försäljning 
rent generellt sett

FRÅGA: 3. I vilken utsträckning uppfattar du att Corona-
pandemin har förändrat ert sätt att arbeta med försäljning 
rent generellt sett?

6

27%

31%

13%

13%

6%

7%

3%

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I varken stor eller liten utsträckning

I ganska liten utsträckning

I mycket liten utsträckning

Vi har ingen försäljning

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Totalt (n=500)

Mycket + ganska stor utsträckning (57%) 

• Viktigaste prioriteringar just nu: Uppsägning/permittering av 
personal (81%)

• Verksamhet utanför Sverige (64%)

• Jobbar inom Försäljning (76%)

Ganska + mycket liten utsträckning (20%)

• Man (23%)

20%

57%
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Arbetar med försäljning

Försöka öka merförsäljning till befintliga kunder 
samt använda andra försäljningskanaler än brukar 
är de viktigaste säljåtgärderna som har vidtagits 

FRÅGA: 4. Mot bakgrund av Corona-krisen, vilken/vilka av följande är de viktigaste säljåtgärderna som ni har vidtagit? (Max tre svar)

30%

29%

23%

10%

7%

3%

23%

11%

Försöker öka vår merförsäljning till befintliga kunder

Använder andra försäljningskanaler än vi brukar

Skiftat fokus på vad vi prioriterar att sälja

Undersöker i högre grad potentiella kunders
betalningsförmåga /kreditvärdighet

Erbjuder fri tillgång/användning av tjänster/ produkter
under en tidsbegränsad period

Annat

Inte vidtagit några säljåtgärder

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Samtliga som arbetar 
med försäljning (n=464)

Försöker öka vår merförsäljning till befintliga kunder (30%)

• 31-100 anställda (41%)

• Viktigaste prioriteringar just nu: Uppsägning/permittering av 
personal (43%)

• Jobbar inom Försäljning (41%)

Använder andra försäljningskanaler än vi brukar (29%)

• Verksamhet utanför Sverige  (33%)

• Jobbar inom Försäljning (39%)

Skiftat fokus på vad vi prioriterar att sälja (23%)

• -44 år (28%)

• Jobbar inom Försäljning (30%)

• Bor i storstäder och storstadsnära kommuner (28%)

Erbjuder fri tillgång/användning av tjänster/ produkter under en 
tidsbegränsad period (7%)

• 1 001 anställda eller fler (10%)

• Viktigaste prioriteringar just nu: Uppsägning/permittering av 
personal (11%)

Inte vidtagit några säljåtgärder (23%)

• Bor i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (31%)

Exempel på Annat:
• Håller kontakten för att stämma av hur våra kunder 

klarar krisen
• Virtuella kundmöten pga reseförbud.
• Ställer om och hittar ny typ av kund och nya typer av 

tjänster
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En av tre uppger att 
Corona-pandemin har 
förändrat deras 
marknadsföring för att 
nå ut till nya kunder i 
stor utsträckning 

FRÅGA: 5. I vilken utsträckning har Corona-pandemin 
förändrat er marknadsföring för att nå ut till nya kunder?

8

13%

20%

17%

17%

18%

7%

9%

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I varken stor eller liten utsträckning

I ganska liten utsträckning

I mycket liten utsträckning

Vi arbetar inte med att nå ut till nya
kunder

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Totalt (n=500)

Mycket + ganska stor utsträckning (33%)

• Viktigaste prioriteringar just nu: Uppsägning/permittering av 
personal (48%)

• Jobbar inom Försäljning (52%)

• Bor i storstäder och storstadsnära kommuner (38%)

Ganska + mycket liten utsträckning (34%)

• 101- 1 000 anställda (41%)

Vi arbetar inte med att nå ut till nya kunder (7%)

• Jobbar inom Produktion (11%)

34%

33%
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Corona-pandemin har förändrat marknadsföringen för att nå ut till nya kunder

Drygt en av fem har skickat nyhetsbrev om hur de 
som företag kan lösa/lindra Coronarelaterade 
problem 

FRÅGA: 6. Vilken/vilka av följande förändringar i sättet att nå nya kunder har ni gjort mot bakgrund av Corona-pandemin?

22%

21%

19%

15%

13%

12%

8%

4%

2%

1%

0%

4%

30%

11%

Skickar nyhetsbrev om hur vi som företag kan lösa/lindra Coronarelaterade problem

Lyft fram Corona-anpassade erbjudande i våra egna kommunikationsplattformar

Annonser i sociala medier

Arrangerar seminarier på internet

Fler mailutskick om våra erbjudanden

Tillfälligt sänkt priserna /infört rabatter på våra erbjudanden

Gör kundanalyser av existerande kundbas för att hitta nya potentiella kunder

Köper sökordsbaserad annonsering

Använder displayannonsering

Annonserar i TV

Annonserar i radio

Annat

Har inte gjort någon förändring i sättet att nå nya kunder

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Corona-pandemin har 
förändrat marknadsföringen för 
att nå ut till nya kunder  (n=335)

Skickar nyhetsbrev om hur vi som företag kan lösa/lindra 
Coronarelaterade problem (22%)

• 55+ år (30%)

• Bor i storstäder och storstadsnära kommuner (27%)

Lyft fram Corona-anpassade erbjudande i våra egna 
kommunikationsplattformar (21%)

• Bor i storstäder och storstadsnära kommuner (29%)

Annonser i sociala medier (19%)

• Jobbar inom Försäljning (31%)

Arrangerar seminarier på internet (15%)

• Man (18%)

Fler mailutskick om våra erbjudanden (13%)

• Viktigaste prioriteringar just nu: Uppsägning/permittering av 
personal (21%)

Tillfälligt sänkt priserna /infört rabatter på våra erbjudanden (12%)

• Kvinna (19%)

• Viktigaste prioriteringar just nu: Uppsägning/permittering av 
personal (23%)

• Arbetar inom Försäljning (18%)

Exempel på Annat:
• Minskat marknadsföringskostnader. Ställt in 

evenemang
• Ställer om annonsering mot PR projekt som visar vad vi 

gör för samhället just nu.
• Hänvisning till vår Webshop
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26%

22%

46%

6%

Våra beslutsunderlag har blivit mer baserat på
erfarenhet och magkänsla

Våra beslutsunderlag har blivit mer datadrivna

Vi gör ungefär som vanligt

Vet ej

BAS: Totalt (n=500)

FRÅGA: 7. Om du tänker på hur ni fattar beslut nu under den krissituation som orsakats 
av Corona-pandemin, vilket påstående stämmer bäst in på era beslutsunderlag? 

Nästan hälften uppger att de gör 
ungefär som vanligt vad gäller 
beslutfattande under den rådande 
Corona-pandemin 

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Våra beslutsunderlag har blivit mer baserat på erfarenhet och 
magkänsla (26%)

• Befattning: Högre chef (40%)

Våra beslutsunderlag har blivit mer datadrivna (22%)

• 101- 1 000 anställda (32%)

• Viktigaste prioriteringar just nu: Uppsägning/permittering av 
personal (34%)
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Kort 
sammanfattning Utifrån resultatet kan vi konstatera följande:

• De tre viktigaste prioriteringarna hos privata företag nu är att anpassa företagets kostnader, 
regelbundet följa hälsostatus bland medarbetare och säkerställa att interna system och processer 
fungerar för medarbetares hemarbete

• För att minska kreditrisker och problem relaterade till kundernas betalnings förmåga menar tre av 
tio att de är extra uppmärksamma på bolag med relativt låg kreditvärdighet 

• Nära sex av tio chefer uppfattar att Corona-pandemin har förändrat deras sätt att arbeta med 
försäljning rent generellt sett.  Detta gäller i än högre grad företag med verksamhet utanför Sverige 
(64%) och de som jobbar inom försäljning (76%)

• Målgruppen menar att de viktigaste säljåtgärderna som har tagits är att försöka öka 
merförsäljning till befintliga kunder samt använda andra försäljningskanaler än vad man brukar

• En av tre uppger att Corona-pandemin har förändrat deras marknadsföring för att nå ut till nya 
kunder i stor utsträckning 

• Bland de som har förändrat marknadsföringen för att nå ut till nya kunder så har drygt en av fem 
skickat nyhetsbrev om hur de som företag kan lösa/lindra Coronarelaterade problem

• Nästan hälften uppger att de fortfarande gör ungefär som vanligt vad gäller beslutfattande under 
den rådande Corona-pandemin 
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Bakgrundsfrågor
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FRÅGA: Har ni verksamhet utanför Sverige? FRÅGA: Till sist, inom vilket område arbetar du?

25 %

24 %

11 %

6 %

34 %

Produktion

Försäljning

IT

Marknad/marknadsföring

Annat

57 %

43 %

Ja

Nej

Bakgrund

BAS: Totalt (n=500)
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ANTAL ANSTÄLLDA

ÅLDERKÖN

BEFATTNING

56 %

20 %

24 %

Mellanchef

Högre chef

Företagsledning

10 %

8 %

5 %

5 %

11 %

18 %

9 %

33 %

10-20 anställda

21-30 anställda

31-40 anställda

41-50 anställda

50-100 anställda

101-500 anställda

501- 1 000 anställda

1 001 anställda eller fler

34 %

34 %

33 %

-44 år

45-54 år

55+ år

Bakgrund

68 32

BAS: Totalt (n=500)
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Novus Sverigepanel består av ungefär 

40 000 paneldeltagare. Panelen är 
slumpmässigt rekryterad (man kan inte 
anmäla sig själv för att tjäna pengar eller för 
att man vill påverka opinionen) och är 
riksrepresentativ avseende ålder, kön och 
region i åldersspannet 18–79 år. Eventuella 
skevheter i panelstruktur avhjälps genom att 
ett riksrepresentativt urval dras från panelen 
samt av att resultatet viktas. 

Vi vårdar vår panel väl genom s.k. 
panelmanagement. Det innebär bl.a. att vi 
ser till att man inte kan delta i för många 
undersökningar under en kort period, inte 
heller i flera liknande undersökningar. Vi har 
också ett system för belöningar till panelen. 

Undersökningsgenomförande
Ett urval ur panelen dras. Dessa får en 
inbjudan till undersökningen via e-post. 
Inbjudan innehåller information om hur lång 
tid undersökningen tar att besvara, sista 
svarsdatum samt en länk som man klickar på 
för att komma till frågeformuläret. Man kan 
besvara alla frågor på en gång alternativt 
göra paus och gå tillbaka till frågeformuläret 
vid ett senare tillfälle. 

När datainsamlingen är klar påbörjas 
databearbetningen. Därefter produceras 
tabeller och en rapport sammanställs.

Kort om Novus
Sverigepanel

Fråga gärna efter mer 
information kring vårt 
panelmanagement!
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Kort om kvalitet i webbpaneler

Några viktiga checkpoints när man genomför 
webbundersökningar i paneler:

• Panelen ska vara slumpmässigt rekryterad 
för att kunna spegla verkligheten.

• Undersökningsföretaget ska alltid kunna 
redovisa deltagarfrekvens för varje enskild 
undersökning.

• Panelisterna ska inte vara proffstyckare, 
dvs. få för många undersökningar. Får man 
fler än två per månad finns risken att man 
blir proffstyckare och svarar på 
undersökningen av fel skäl.

• Panelen ska skötas med ett bra 
panelmangement avseende belöningar, 
validering av svar osv.

• Tid för fältarbetet (genomförandet av 
intervjuer) ska alltid redovisas och helst 
innehålla både vardagar och helgdagar.

Novus Sverigepanel håller hög kvalitet. Vi 
genomför kontinuerligt kvalitetskontroller 
och valideringar av både panelen och de svar 
som paneldeltagarna ger. 

I jämförande studier (andra webbpaneler) har 
vi konstaterat att panelisterna i Novus panel 
tar längre tid på sig för att svara på frågor och 
att det finns en logik i svaren (exempel: om 
man tycker om glass och choklad, då tycker 
man också om chokladglass). I de 
självrekryterade panelerna ser vi inte denna 
logik i samma utsträckning. 

Vi ser också att våra panelister har ett mer 
”svensson-beteende” än självrekryterade 
paneler, där man i är bl.a. väldigt internetaktiv.

Novus panelister får i snitt 12 undersökningar 
per år, vilket är betydligt färre undersökningar 
än i många andra paneler, och ger en högre 
kvalitet i genomförandet. En annan mycket 
viktig kvalitetsaspekt är att ange 
deltagarfrekvens (svarsfrekvens) vilket är ett 
krav enligt samtliga branschorganisationer.
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Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är Novus som 
undersökningsföretag ansvariga för att våra undersökningar tolkas rätt 
vid första publicering.

För att säkerställa att våra undersökningar presenteras på ett korrekt 
sätt ber vi alltid att få se den text som skrivs med syfte att publiceras 
där Novus undersökningar omnämns.

Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga siffror och 
tolkningar som har publicerats.

Novus varumärke är en garant för att en 
undersökning har gått rätt till och att slutsatserna 
kring densamma är korrekta utifrån målet med 
undersökningen.

Publiceringsregler
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Vi på Novus älskar frågor

Kontakter på Novus

Senior konsult
Helena Björck

Mobil: 0720700418

E-post: helena.bjorck@novus.se

Projektledare
Siobhán Hogan

Mobil: 0702175230

E-post: siobhan.hogan@novus.se


