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Minskat nyföretagande i augusti
Efter en ovanligt stark inledning på sommaren kom nyföretagandet av sig
under augusti. Totalt registrerades 90 färre bolag i augusti i år jämfört med
samma månad förra året, en minskning med 1,8 procent. Det visar statistik
från Bolagsverket som Visma sammanställt.
– Till skillnad från förra månadens rekordökning tappar nu nyföretagandet i
stora delar av landet. Det är synd, eftersom fler företag behövs i alla delar av
landet, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.
I augusti registrerades 4 914 nya bolag i hela landet. Det ska jämföras med 5
004 nya bolag under samma månad i fjol. Sedan årsskiftet har nyföretagandet

dock ökat med 2,2 procent.
Minskning i 14 av 21 län
Nyföretagandet minskade i hela 14 av 21 län under augusti månad. Största
minskningen hade Östergötland med minus 19,7 procent. Bland de sju län där
nyföretagandet ökar syns de största ökningarna i Jönköpings län och
Gävleborg med plus 20,4 respektive 18,3 procent.
De tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö svarar tillsammans för
en dryg tredjedel av nyregistreringarna i landet. I såväl Göteborg som Malmö
minskar dock nyföretagandet med 8,0 respektive 11,8 procent. I Stockholm
sker en blygsam ökning av nyregistrerade bolag med 2,6 procent.
Om nyregistreringarna
I nyföretagandet räknas de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag,
enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Många enskilda
näringsidkare är enbart registrerade hos Skatteverket och finns då inte med i
Bolagsverkets statistik.
Bilaga:
– Länsvis statistik för augusti och årets första åtta månader
För mer information, kontakta
Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs, 070-872 72 32

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.
400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och
ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 6 700 anställda
och omsatte 7 100 miljoner norska kronor 2014.
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