
                                                         
 

 

Småföretagsbarometern produceras av Swedbank och Sparbankerna i samarbete med Företagarna. 
Undersökningen omfattar drygt 4 264 företag i Sverige med 1- 49 anställda. Intervjuerna 
är genomförda av TNS Sifo.  
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26 november 2013 
 
Bred återhämtning i småföretagskonjunkturen   
 
Tillväxten i de små företagen har tagit rejäl fart under det senaste året, efter den djupa 
avmattningen under hösten 2012.  Det visar höstens småföretagsbarometer, som 
Företagarna och Swedbank presenterar idag. Den samlade konjunkturindikatorn steg till 54 
från 31 i våras och förväntas stiga till 85 under det närmaste året. Både industrins och 
tjänstesektorn upplever att konjunkturen förbättrats. För industrins del sker uppgången från 
en låg nivå, medan tjänsteföretagen går från hygglig till bra tillväxt. Tjänsteföretagen visar 
den starkaste konjunkturen och blir allt viktigare för den svenska ekonomin.  
 
– Hur det går för de små företagen är också av betydelse för att få ned arbetslösheten, säger 
Jörgen Kennemar ekonom på Swedbank. Småföretagen har ökat sin sysselsättning under 
det senaste året – trots fjolårets avmattning. Vart femte företag har ökat antal anställda. Fler 
företag räknar med att öka antalet anställda under det närmaste året, där vart fjärde företag 
planerar att nyanställa och endast 8 procent planerar neddragningar.  
 
– En annan positiv siffra ur rapporten är att hela 65 procent av småföretagen anger att de ser 
expansionsutsikter. Småföretagsbarometern visar att det finns en tillväxtvilja och 
tillväxtpotential. Den visar också att småföretagen ser ljuset i konjunktur- och finansoron. 
Men för att det inte ska stanna vid ett ljus i horisonten behövs åtgärder för att skapa bättre 
tillväxtförutsättningar, påpekar Lars Jagrén chefsekonom på Företagarna.   
 
Det största tillväxthindret är de höga arbetskraftskostnaderna (anges av mer än vart femte 
småföretag). Ett annat stort problem är bristen på arbetskraft. Det anges av 18 procent som 
det största tillväxthindret, vilket visar att det finns matchningsproblem på arbetsmarknaden 
och i utbildningssystemet.  
 
 
Ta del av hela Småföretagsbarometern i bifogad fil samt på 
www.swedbank.se/samhallsekonomi eller på 
www.foretagarna.se 
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