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Nya heta län klättrar i Framväxtligan
De två hetaste länen i landet är liksom tidigare Stockholm och Halland,
medan Jönköpings och Kronobergs län svarar för de största uppryckningarna
de senaste sex månaderna. Det visar Vismas framväxtliga, som rankar landets
alla län utifrån nyföretagande, arbetslöshet och lediga jobb – tre faktorer
som är av stor betydelse för den framtida tillväxten.
– Ett ökat nyföretagande skapar goda förutsättningar för lägre arbetslöshet i
framtiden, eftersom dagens nyföretagare är morgondagens arbetsgivare.
Samtidigt är förhållandevis låg arbetslöshet och många lediga jobb redan i
utgångsläget en bra förutsättning för en positiv utveckling, säger Rolf
Dahlberg, vd för Visma Spcs.

Både topp och botten i söder
Med nästan 18 nya företag och drygt 11 lediga jobb per 1 000 invånare samt
en arbetslöshet på 4,9 procent placerar sig Stockholms län på första plats i
Framväxtligan. Andraplatsen intas precis som förra gången av Halland.
Jönköpings län har ryckt upp sig från nionde till tredje plats med Västra
Götaland strax därefter. I botten av listan ligger Gävleborg, Västernorrland
och Blekinge kvar på behörigt avstånd från Norrbotten, som är nästa län
nerifrån räknat.
Det högsta nyföretagandet i landet under 2011 hade Stockholms län med
17,8 nystartade företag per 1 000 invånare, en minskning från 19,8 jämfört
med den föregående tolvmånadersperioden (maj 2010-maj 2011).
Stockholms län toppade den listan även förra gången och svarar för vart
tredje nystartat företag i landet.
Den lägsta arbetslösheten fanns vid årsskiftet i Uppsala län, där 4,5 procent
var öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd den 31
december 2011.
Det största antalet lediga jobb hade Kalmar län, där det gick drygt 15 lediga
jobb på 1 000 invånare i december. Även Kronobergs län har många lediga
jobb, samtidigt som de båda Smålandslänen ligger långt ner i statistiken över
nyföretagande.
Tre viktiga faktorer
Vismas framväxtliga rankar landets alla län utifrån framtida tillväxtpotential,
baserat på antagandet att ett högt nyföretagande kombinerat med låg
arbetslöshet och många lediga jobb utgör en bra grund för tillväxt i länet.
Placeringen i Framväxtligan är en sammanvägning av länets rankning för
samtliga dessa tre ingående faktorer.
Andelen arbetslösa och antalet lediga jobb per län har hämtats från
Arbetsförmedlingens statistik för maj 2011. Antalet nystartade företag har
hämtats från Bolagsverkets statistik över nyregistrerade aktiebolag,
handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare under perioden
maj 2010 till maj 2011. Befolkningsstatistiken har hämtats från Statistiska
centralbyrån.

Bilagor:
• Lista över alla länens placeringar i Framväxtligan och var de ligger när det
gäller nyföretagande, arbetslöshet och lediga jobb.
• Karta med heta och svala län markerade.
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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 drygt 1 400 i Sverige.
2010 uppgick omsättningen till 4 168 miljoner norska kronor.
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