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Äldre går före yngre när företagare
anställer
Småföretagare anställer hellre äldre och erfarna personer än unga och
nyutbildade. Samtidigt tror de inte att det är bra för deras företag om de
anställda får jobba kvar till den föreslagna pensionsåldern på 69 år. Det visar
en enkätundersökning från Visma inför Nyföretagarveckan.
I undersökningen ställdes fem frågor till verksamma företagare. Avsikten var
att få en avstämning av attityder i ett antal aktuella ämnen inför
Nyföretagarveckan som pågår 22 till 26 april. Resultaten bygger på drygt 4
500 svar.

Svaren visar bland annat att diskussionerna om utbildning och
pensionsålder är viktiga för företagarna. Nästan tre av fyra företagare, 73
procent, väljer hellre en äldre och erfaren person än en ung och nyutbildad
när de funderar på att anställa.
Däremot är tanken på att de anställda ska kunna gå kvar till 69 års ålder
– det senaste förslaget om ny pensionsålder – inte så tilltalande. Mer än
hälften, 56 procent, svarar nej på den frågan.
Arbetsgivaravgifterna viktigast
När det gäller lagar och regler visar den här liksom flera andra
undersökningar att arbetsgivaravgifterna är den i särklass viktigaste frågan
som företagarna vill att politikerna tar tag i. Sju av tio, 69 procent, i den
här undersökningen väljer denna bland tre ofta diskuterade frågor.
En tidigare attitydundersökning från Visma visade att de som startat eget
överlag är nöjda. Två tredjedelar ansåg exempelvis att företagandet har höjt
deras livskvalitet. I den senaste enkäten angav sju av tio, 72 procent, att
möjligheten att få bestämma själv är det allra bästa med att vara egen
företagare.
Ledig tid kan det däremot vara mindre av för egenföretagarna. 83 procent av
de svarande i den här enkäten planerar ändå att göra en semesterresa – och
då helst till utlandet – under året.
Bilaga: Alla frågor och svar från undersökningen finns i det bifogade PDFdokumentet.
Nyföretagarveckan arrangeras av NyföretagarCentrum Sverige och är landets
största årliga nyföretagarkampanj. Aktiviteter ordnas på drygt 50 orter. Fokus
i år ligger på en bussturné med start i Skellefteå måndagen den 22 april och
avslutning i Uppsala fredagen den 26 april. NyföretagarCentrum har under 27
verksamhetsår bidragit till att 170 000 nya företag startats. Verksamheten
finansieras huvudsakligen av stöd från myndigheter, organisationer och
näringsliv. Visma är sedan många år en av NyföretagarCentrums
samarbetspartners. Läs mer på http://egetforetag.se/nyföretagarveckan.
För mer information, kontakta
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25

Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39

Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara,
outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster,
butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster.
Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat
och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas
produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner.
Koncernen har över 5 000 anställda, varav 1 500 i Sverige. 2012 uppgick
omsättningen till 5 749 miljoner norska kronor.
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