NULÄGE
Så slår coronakrisen mot företag och jobb.
Hur ser situationen ut för Värmdös företag, vilka behov har dem
och hur ser arbetslösheten ut i Värmdö?
Nulägesbild baseras på företagsbesök/intervjuer, data från UC, Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv och Stockholm Archipelago
samt enkätsvar från 114 Värmdöföretag med deras sammanlagt 1612 anställda under september-oktober 2020

Arbetstillfällen
Uppskattad förändring i antal
anställda på ett års sikt
• Hälften (56 %) prognostiserar en
oförändrad utveckling av antal
anställda. En tredjedel (35 %)
uppskattar en ökning av antal
anställda. En tiondel (9 %) tror att de
kommer minska i antal anställda.

Uppskattad förändring
antal anställda på ett års sikt
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• Värmdös näringsliv består till
48 % av enmansföretagare
(närmare 80% är mikroföretag). I
enkätresultatet kan vi se att det är
främst mikro- och småföretag som
prognostiserar en ökning av antal
anställda. Företag som prognostiserar
en minskning av antal anställda är
främst företag med 10-49 anställda.
Enkätsvar från 114 Värmdöföretag under September-oktober 2020

Arbetstillfällen
Minskning/ökning antal anställda
fördelat över branscher

Minskning/ökning av antal anställda
fördelat över branscher
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• Näringar som tror på en minskning
av antal anställda är bl.a. inom:
o Kultur, nöje & fritid
o Hotell & Restaurangverksamhet
o Transport & magasinering
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• De näringar som tror på en positiv
utveckling av antal anställda är bl.a:
o Bygg
o Hotell & Restaurangverksamhet
o Handel
o Övriga näringar
Minskar

Ökar
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Förändring i årlig omsättning

Omsättning
Förändring i omsättning 2020
• 40% har en minskad omsättning med
anledning av corona, varav 24% har
en negativ förändring över 20%.

32%
24%

• 32% av företagen har en oförändrad
omsättning och 28% ser en ökad
efterfrågan på sina varor/tjänster.
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40% beräknar negativ förändring
i årlig omsättning

• I Stockholms län visar trenden på en
tydlig minskning av försäljningsvolym/
produktion vilket även gäller för en
del Värmdöföretag.
Positivt

Oförändrat

Negativt mindre än 20%
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Negativt över 20%

Omsättning
Förändring årlig omsättning
fördelat branscher

Förändring årlig omsättning fördelat branscher
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• Näringar med minskad omsättning är
främst inom:
o
o
o
o

Kultur, Nöje & Fritid
Hotell & Restaurang
Tillverkning
Bygg
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• I byggbranschen ser vi företag som har
ökad omsättning men även företag som
är negativt påverkade.
• Ett antal företag har under
sommarmånaderna haft en ökad
omsättning jämfört med tidigare år men
prognostiserar trots det en negativ årlig
omsättning 2020.
• Näringar med positiv utveckling är bl.a:
o Bygg
o Handel
o Hotell- & Restaurang
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Tillväxt
Hinder för tillväxt

Hinder för tillväxt

De tre största tillväxthindren är:
1. Lagar & regler (26%)
2. Tillgång till lämplig arbetskraft &
kompetens (20%)
3. Brist på tid för strategiska frågor &
utveckling (18%)

Nationellt ser vi samma
tillväxthinder, men med följande
rangordning (Källa: Tillväxtverket)

Infrastrukur
8%
Tillgång till lokaler och
mark
13%

Tillgång på kapital
12%

Lagar & regler
26%
Lämplig arbetskraft &
kompetens
20%
Tid för företagets
strategiska frågor och
utveckling
18%

1. Tillgång till lämplig arbetskraft &
kompetens
2. Lagar & Regler
3. Brist på tid för strategiska frågor &
utveckling

Tillgång till offentlig
service
3%
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ARBETSLÖSHET
Värmdö

Arbetslösheten
ökar i Värmdö

• Total arbetslöshet: 5,5 %.
Ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol
på 2 procentenheter.

• Antal: 1 264 personer (av 22 982 invånare i
åldern 16-64 år) är inskrivna som
arbetssökande. 483 fler än september i fjol.
• Utlandsfödda: 12, 8 %. Motsvarande 437 av
3 414 personer. 2,1 procentenheter fler än
vid samma tidpunkt i fjol.

• Ungdomar: 7,9 % av 18-24-åringarna
inskrivna som arbetssökande. Motsvarande
170 personer. Ökning med 3,2
procentenheter

Statistik från 201012 Källa: Arbetsförmedlingen

NULÄGESBILD
Stockholms län

Stockholms
Län

Förändring/Utveckling de senaste 6 månaderna. Minskning i
• Försäljning & Produktion
• Antal anställda
• Investeringar

Stockholms
Län

Ökning av antal:
• Företag i rekonstruktion
• Varslade om uppsägning
• Inskrivna arbetslösa

Återstart Värmdö syftar till att hitta insatser, Värmdö kommun kan göra,
för att säkra arbetstillfällen, skapa sysselsättning och hållbar tillväxt.
Värmdös företag lyfter behov av stöd främst inom följande områden:

Kommunalt stöd

Nationellt stöd

Kompetensförsörjning

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Lättnader i restriktioner

Upphandling

Lagar & regler

Information och rådgivning

TA GÄRNA KONTAKT MED OSS PÅ
NÄRINGSLIVS- OCH HÅLLBARHETSAVDELNINGEN
MED INPUT KRING BEHOV OCH MÖJLIGA INSATSER
foretag@varmdo.se
På www.varmdo.se/foretag hittar du
samlad information för dig som företagare i Värmdö

