
Undersøgelse i Erhverv Grenaa 
Hvordan er du og din virksomhed påvirket af Coronakrisen?

Go'morgen Erhverv Grenaa den 27.08.20



Agenda

• Undersøgelsen 

• Udvalgte resultater og citater

• Næste skridt

• Det videre arbejde

• Work Capacity 

• Vores indsatsområder

www.work-capacity.dk



Formålet med undersøgelsen  

• Erhverv Grenaa og Work Capacitys ønske:
At undersøge, hvordan virksomhederne i Erhverv Grenaa er påvirket af 
Coronakrisen.

- Med særligt fokus på videndeling og input til det videre arbejde 
med erhvervslivet.

www.work-capacity.dk



Undersøgelsen bygger på  

• Spørgeskema
• Udsendt 15. – 29. maj

• Heraf 30 besvarelser

• Interview 
• 8 interviews 2. – 11. juni

www.work-capacity.dk

• Temaer
• Omsætning

• Forventning til 2020

• Likviditet

• Nye el. ændrede arbejdsformer

• Medarbejdertrivsel

• Etc.



Respondentgruppen  

• Respondenter 
• 50% ejere

• 37% ledere

• 13% medarbejdere

• 83% af den samlede respondentgruppe har personaleansvar

• Brancher
• Respondenterne er repræsenteret bredt

www.work-capacity.dk



Resultater

60% 63%47%
Melder fald i omsætningen 
sammenlignet med samme 

periode sidste år

Forventer et positivt 
resultat for året 2020

Har likviditet til at 
fortsætte i over 6 måneder 

i nuværende situation

www.work-capacity.dk

”Efter bogen går det fra at være 
det bedste år til at være det 
værste år for os” 

”Vi er ikke den branche, der er hårdest ramt, men 
selvfølgelig har der været udfordringer. Det har 
også været en investering at bruge ledelsesmæs-
sige kræfter på at få det til at køre”.



Resultater

87% 30%27%
Har likviditet til at 

fortsætte under 6 måneder
Har ikke opsagt 
medarbejdere 

Vurderer, at der i mindre 
grad er risiko for at opsige 
medarbejdere senere på 

året
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”Lønkompensation er en hjælp, 
men alt bliver skubbet foran os” 

”Vores største opgave har været 
at sikre os, så vidt muligt, at 

medarbejderne var 
ubekymrede”

”Tiden er generelt præget af stor 
uvished”



Resultater

73% 67%80%
Har gjort brug af nye eller 
ændrede arbejdsformer

Kunne forestille sig at 
benytte de nye 

arbejdsformer fremadrettet 

Har lavet trivselstiltag eller 
planlægger at gøre det.
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”Vi fornemmer, at effektiviteten har været højere for dem, 
der har arbejdet hjemme. Medarbejderne er mere 
dedikerede til at passe deres opgaver”. 

”Fremadrettet bliver det et mix 
af Coronatid og fortid hos os”. 



Næste skridt 
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• Blikket er rettet mod forbedring af erhvervslivet 
på Djursland 

• Erhverv Grenaa og Work Capacity vil: 
• Bruge inputs fra undersøgelsen

• Kigge nærmere på erhvervslivets behov

• Arbejde videre med mulighederne for en analyse 
• På hvilke områder og hvordan kan vi forbedre erhvervslivet? 

• I dialog med virksomheder og Norddjurs Kommune  



Om os   

www.work-capacity.dk

Undersøgelser og 
trivselsmålinger

Arbejdsplads-
vurdering (APV)

Ledelsessparring og 
-rådgivning

Konsulentvirksomhed, der specialiserer sig i at sikre trivsel og et godt 
arbejdsmiljø i virksomheder med fokus på det hele menneske.

• Er du interesseret i at høre nærmere, er du altid velkommen til at tage 
fat i os. 



Tak for jeres opmærksomhed

Tlf. 24 67 80 24 
info@work-capacity.dk
www.work-capacity.dk 


