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Demokratisk Erhvervs medlemmer under coronakrisen 
 

Tænketanken Demokratisk Erhverv har gennemført en rundspørge blandt sine med-
lemmer, der viser tegn på, at selvom medlemmerne er blevet påvirket af coronakrisen, 
har størstedelen klaret sig godt økonomisk og samtidig iværksat en række initiativer 
med henblik på at afbøde coronakrisens negative konsekvenser for samfundet.1 
 

Majoriteten klarer sig godt gennem krisen 

Størstedelen af Tænketanken Demokratisk Erhvervs medlemmer har økonomisk set klaret sig godt 

igennem coronakrisen.  

Over halvdelen af de adspurgte virksomheder vurderer, at virksomhedens økonomiske situation er 

uændret eller bedre end året før (se figur 1). Flere medlemmer er dog blevet påvirket negativt, idet 

9 ud af 24 (37,5 %) vurderer, at de økonomisk set er dårligere stillet end sidste år.  

Samtidig viser rundspørgen, at 5 ud af 24 af de adspurgte virksomheder har været nødsagede til at 

afskedige medarbejdere under coronakrisen (se figur 2), mens 3 ud af 24 virksomheder (12,5 %) 

har nedjusteret lønningerne, og 6 ud af 18 gjort brug af statens lønkompensationsordning. 

 

 

 

 

 

 
1 Rundspørgen består af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til Tænketanken Demokratisk Erhvervs 40 medlemsvirksomheder 
(brancheorganisationer og medlemmer uden virksomhedsdrift er frasorteret). 24 medlemmer besvarede spørgeskemaet (svarprocent = 
60 %), der var åbent for besvarelse i perioden 27. august til 18 september 2020.  

21%

38%

33%

8%

Bedre

Dårligere

Uændret

Ved Ikke

Figur 1. N=24. Figuren viser svar spørgsmålet:

”Hvordan vurderer du din virksomheds generelle

økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold

til samme tidspunkt året før?”
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Figur 2. N=24. Figuren viser svar på spørgsmålet:

”Har din virksomhed oplevet at måtte afskedige

medarbejdere som følge af coronakrisen?”
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Virksomhedernes investeringsniveau 
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Figur 3. N=24. Figuren viser svar på spørgsmålet:” 

Hvordan vurderer du, at din virksomheds investerings-

niveau bliver i år sammenlignet med sidste år?” 

 

Høje forventninger til investeringsniveau 
 
8 ud af 24 medlemmer (33,3 %) forventer et 
højere investeringsniveau i 2020 sammen-
lignet med 2019, mens kun 3 ud af 24 (12,5 
%) forventer et lavere investeringsniveau 
(se figur 3). 
 
Andelen af virksomheder, der forventer et 
lavere investeringsniveau, er markant la-
vere i denne undersøgelse end i en lig-
nende undersøgelse foretaget af Dansk In-
dustri i 2020. Her forventede næsten 50 % 
af de adspurgte virksomheder et lavere in-
vesteringsniveau i 2020 sammenlignet med 
2019.2 

 

 

 
Medlemmerne tager samfundsansvar 
 
18 ud af 24 adspurgte medlemsvirksomheder har iværksat initiativer for at afbøde de negative kon-
sekvenser af coronakrisen blandt de ansatte og i det omkringliggende samfund (se figur 4 for over-
sigt over initiativer). Initiativernes karakter spænder bredt. Nogle virksomheder har givet forskellige 
former for økonomisk støtte til deres kunder ved at reducere eller øge fleksibiliteten på betalinger. 
Andre har investeret i opkvalificering og mentale støtteordninger til hjemsendte medarbejdere, eller 
øget støttet til udsatte borgere i virksomhedens lokalmiljø.  
 
  

 
2 Dansk Industri (Juli 2020). Virksomhedernes investeringsforventninger styrtdykker. Man skal være opmærksom på, at antallet af re-
spondenter i Dansk Industris undersøgelse er væsentligt højere end i Tænketanken Demokratisk Erhvervs undersøgelse. Desuden er 
Dansk Industris undersøgelse foretaget i juni 2020, hvilket kan være årsagen til at forventningen til investeringsniveauet er lavere end i 
Demokratisk Erhvervs undersøgelse foretaget i september.  

Figur 4. Eksempler på samfundsnyttige initiativer iværksat af Tænketanken Demokratisk 

Erhvervs medlemmer 
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Eksempler på demokratiske virksomheders støtte til borgere og lokalsamfund 
 

 
NRGi: støtte til lokale andelshavere 
 
Det andelsejede energiselskab NRGi har 
iværksat flere initiativer til støtte for lokale 
erhvervsdrivende og andelshavere. 

 

 

 
 
NRGi’s netsselskab KONSTANT har givet gratis nettarif og abonnement i juni måned til 
andelshaverne, hvilket gav andelshaverne en samlet besparelse på 23 millioner kr. Her-
ved er NRGi med til at understøtte ca. 40.000 virksomheder i forsyningsområdet. Samtidig 
har NRGi prioriteret at give støtte til grønne projekter i lokalområdet, hvis gennemførelse 
har været udfordret af coronakrisen. 
 
  

 

 
 
 

 
Cheval Blanc: Uddannelse af hjemsendte 
medarbejdere 
 
Den medarbejderejede kantinevirksomhed 
Cheval Blanc, der driver 90 kantiner rundt om-
kring i Danmark, har benyttet coronakrisen til at 
sætte skub i et uddannelsesprogram af medar-
bejderne, mens de var hjemsendte.  
  

 
”Corona-nedlukningen var ikke sjov for os. I april alene faldt omsætningen til under halvdelen, og 
ca. 250 ud af 375 medarbejdere var hjemsendt med løn. Det var temmelig dyrt. Men den førte én 
god ting med sig - vi fik sat turbo på det interne uddannelsesprogram, vi i forvejen havde planlagt, 
og vi opdagede, at webinar-formen faktisk er brugbar i mange sammenhænge. På sigt vil det 
betyde, at vi kan uddanne flere medarbejdere for færre penge”. 

- Claus Tingstrøm, direktør, Cheval Blanc 
 


