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60 000 nya företag väntas i ny prognos för
2010
Intresset för att starta eget fortsätter att öka. Innan året är slut kan nära 60
000 nya företag ha startats i landet, en ökning med 9,5 procent jämfört med i
fjol. Det visar en prognos som tagits fram av programföretaget Visma Spcs.
– Det här är goda nyheter både för landet och för det framtida företagandet.
Om prognosen håller innebär det att nyföretagandet kommer upp i nivå med
utvecklingen före finanskrisen, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.
Ett halvår med ökningar
Krisen som slog till hösten 2008 märktes genom att nyföretagandet minskade
fram till hösten 2009. Därefter började registreringen av nya företag öka igen.

I prognosen antas månadsutvecklingen för 2010 följa utvecklingen under
2009, men på en nivå som är beräknad som ett genomsnitt för
nyföretagandet under första kvartalet 2010.
– Vi har en stadig ökning av antalet nya kunder bland företag med upp till 20
anställda, den stora målgrupp där vi har vår huvudsakliga marknad. Det tolkar
jag som att fler väljer att starta eget. Den utvecklingen känns nu stabil, säger
Rolf Dahlberg.
På väg mot ett bra år
En fortsatt tillväxt på 9,5 procent skulle innebära att 59 800 nya företag
startas under 2010. Det är i så fall drygt 5 000 fler än 2009 och till och med
några fler än 2008.
– Det fanns dock ett par riktigt dåliga månader 2009 och om dessa blir bättre
i år kan ökningen bli större än i prognosen. I så fall närmar vi oss de positiva
talen från 2007, när 62 500 företag startades, säger Lars Fredell,
informationschef hos Visma Spcs och ansvarig för prognosen.
– Just nu är vi inne i de kritiska månaderna. I april och maj förra året rasade
nyföretagandet ihop fullständigt med nedgångar på cirka 30 procent per
månad. Därför kommer årets nyföretagarvecka den här veckan särskilt lägligt
i år, säger Lars Fredell.
Länkar till mer information:
• Statistik och grafik till prognosen hittar du på
www.mynewsdesk.com/se/pressroom/visma
• Årets nyföretagarvecka 26-29 april, där Visma är en av deltagarna, finns på
www.vecka17.se
• Följ vår kampanj för fler nya företag och möt småföretagare på
www.nustartarviomsverige.se
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Visma ger små och stora företag, handel, offentlig verksamhet, organisationer
och föreningar effektiva lösningar för ekonomisk administration och
verksamhetsstyrning. Vismakoncernen har 3.500 anställda i Norge, Sverige,

Finland, Danmark, Holland och Rumänien. I Sverige sysselsätts 1.000
personer.
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