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Starkt kvartal för nyföretagandet
Registreringen av nya företag ökade med 4,2 procent under första kvartalet
2015 jämfört med motsvarande period i fjol. Det visar statistik som Visma
sammanställt från Bolagsverket.

– Första kvartalet 2015 är det tredje starkaste på senare år så det är helt klart
en positiv signal. Nyföretagandet är viktigt inte minst eftersom fyra av fem
nya jobb skapas just hos de mindre företagen, säger Rolf Dahlberg, vd för
programvaruleverantören Visma Spcs.

17 810 nya företag i år
I mars registrerades 5 317 nya företag i landet. Det ska jämföras med 4 983
motsvarande månad förra året, en ökning för månaden med 6,7 procent.
Sedan början av året har 17 810 företag registrerats hos Bolagsverket. I fjol
var antalet 17 091. Hela första kvartalet slutade därmed på ett plus med 4,2
procent.
Regionala skillnader
Nyregistreringarna första kvartalet ökade i samtliga län utom fyra. Den
största ökningen svarade Kronoberg för med ett plus på hela 25,2 procent.
Den största kvartalsminskningen noteras på Gotland med minus 13,3 procent.

De tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö svarar tillsammans för
nästan en tredjedel av nyregistreringarna i landet. Även här ökade
nyföretagandet, allra mest i Stockholm med 10,0 procent.

Kvartalssiffrorna sedan rekordåret 2011, topp 5
1. 2011: 21 917
2. 2012: 19 411
3. 2015: 17 810
4. 2013: 17 445
5. 2014: 17 091

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 över nyföretagandet under mars och första kvartalet
2015.

Läs mer: Drömmer du om att starta eget företag?

För mer information, kontakta
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 070-520 01 30
Emma Cajnerud, pressansvarig Visma, 070-816 28 84

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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