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Sveriges småföretagare ser ljust på
framtiden
Antalet företag i landet har ökat med nästan 12 procent de senaste fem åren
och företagarna tror på goda affärer under 2015. Det visar Vismas
småföretagarindex som presenteras inför Nyföretagarveckan som startar i
dag.
– Detta är positiva signaler och politikerna har ett utmärkt läge för att
stimulera till ännu mer nyföretagande. Varje åtgärd som gör det lättare för
småföretag att anställa påverkar landets ekonomi, säger Rolf Dahlberg, vd för
Visma Spcs.

Indexet väger samman tillväxten i antal företag med företagens
inköpsprognoser och deras förväntningar på affärsåret 2015.
Antalet företag ökar i hela landet
Landets samtliga län har haft en tillväxt av nya företag de senaste fem åren.
Det totala antalet företag har ökat med 12 procent. Den största ökningen har
skett på Gotland, där antalet nyregistrerade företag ökat med 17 procent
under perioden 2010 till 2014. Lägst tillväxt hade Dalarna och Gävleborg
med en ökning på 7 procent vardera.
Vismas småföretagarindex visar också att det finns en stark tilltro till att
2015 blir ett bra år. Sju av tio företagare, 70 procent, tror att året blir ett
bättre år för deras företag än 2014. Fyra av tio, 39 procent, räknar dessutom
med ökade inköp det kommande halvåret, medan endast 10 procent tror på
minskade inköp.
– Det är glädjande att företagarnas framtidstro är så stor och med ett ännu
bättre företagsklimat i Sverige skulle fler få chansen att förverkliga sina
drömmar. Man får inte glömma att de nya företagen i många fall är
framtidens arbetsgivare, säger Rolf Dahlberg.
Mest optimism i Jämtlands län
Allra mest positivt ser det ut i Jämtlands län som också toppar Vismas
småföretagarindex. Här låg tillväxten av nya företag på 10 procent de senaste
fem åren. Samtidigt tror tre av fyra företagare i Jämtlands län, 73 procent, på
ett bättre affärsår 2015 än 2014 och drygt hälften av länets företagare, 55
procent, tror att de kommer öka sin inköp under de kommande sex
månaderna. På andra plats ligger Halland, följt av Örebro län.
Sist i länsrankingen hamnar Östergötland. Där låg tillväxten i antal företag på
8 procent 2010 till 2014, samtidigt som bara tre av tio företagare, 32 procent,
tror på ökade inköp. Trots det tror drygt hälften, 57 procent, av företagarna i
länet att 2015 kommer att bli ett bättre affärsår än 2014.
Vismas småföretagarindex väger samman förändringen av antalet företag under
perioden 2010–2014 med företagarnas prognos om inköp och företagarnas syn
på 2015 jämfört med 2014. Förändringen av antal företag har hämtats från
Bolagsverkets statistik. Företagarnas prognos om inköp under de kommande sex
månaderna bygger på Vismas Affärsbarometer som besvarades av 850 små och
medelstora svenska företag mellan 2 och 10 mars 2015. Företagarnas syn på

2015 jämfört med 2014 bygger på en undersökning av Visma som besvarades av
1 000 företag mellan den 15 och 23 december 2014.
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Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara,
outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar
samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och
automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor.
340 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och
ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 6 400 anställda
och omsatte 7 100 miljoner norska kronor 2014.
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