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Rivstart för nyföretagandet i januari
Nyföretagandet fortsätter att öka. I januari startades 7 366 nya företag, vilket
är den näst bästa nyföretagarmånaden de senaste tjugo åren och en ökning
med 14,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Det visar färsk
statistik som Visma sammanställt från Bolagsverket.
– Januari brukar traditionellt sett vara en stark nyföretagarmånad då många
väljer att starta sitt företag. Det är positivt för landet i sin helhet att den här
trenden håller i sig, säger Rolf Dahlberg, vd för programvaruföretaget Visma
Spcs.
Nära rekord

Under årets första månad registrerades 7 366 nya företag i landet jämfört
med 6 455 i januari 2014, en ökning med 14,1 procent. De senaste tjugo åren
hamnar januari 2015 därmed på andra plats sett till antal startade bolag.
Rekordet sattes i januari 2011 med 7 724 nya företag, en direkt effekt av att
revisionsplikten för mindre bolag togs bort.
Nyregistreringarna ökar för samtliga företagsformer. Den vanligaste formen
är aktiebolag, med hela 73 procent av de nya företagen, på andra plats
kommer enskild firma med 22 procent.
Kronobergs län ökade mest
Nyföretagandet ökade i januari i samtliga län utom fyra. Den största ökningen
svarade Kronobergs län för, med 46,3 procent, medan Gotland stod för den
största minskningen, 35,7 procent. Även i de tre storstäderna ökade
nyföretagandet, allra mest i Stockholm med 17,5 procent.
Under hela 2014 registrerades en ökning av nyföretagandet med tre procent.
Framför allt var det en stark höst som gav årsöverskottet.
– Fler företag betyder fler jobb för landet i stort, och man ska inte
underskatta de små företagens inverkan på sysselsättningen. Under de
senaste 20 åren har omkring 600 000 arbetstillfällen skapats i nya företag,
varav merparten är just småföretag, säger Rolf Dahlberg.
Om statistiken
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.
Nyföretagandets tio i topp senaste 20 åren
1. Januari 2011

7 724

2. Januari 2015

7 366

3. Januari 2012

7 256

4. Februari 2011

7 130

5. December 2010

7 079

6. Mars 2011

7 063

7. September 1995 6 834
8. Oktober 1995

6 752

9. September 1997 6 519
10. Januari 2013

6 491

Bilaga: Länsvis statistik över nyföretagandet i januari 2015.
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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 6 100 anställda
och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.
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