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Pressmeddelande 19 mars 2019 
 

Vadstena högst rankad i länet i Nyföretagarbarometern 2018 
 
Varje år presenterar NyföretagarCentrum, i samarbete med Bolagsverket, Nyföretagarbarometern 
som är en ranking av antal nyregistrerade företag per 1000 invånare för landets samtliga 290 
kommuner. Högst rankad av Östergötlands samtliga 13 kommuner är Vadstena som hamnar på plats 
49 och därmed klättrar 31 platser jämför med året innan.  

 
Även Boxholm, som 2017 var jumbo bland Sveriges kommuner på plats 290, klättrar i ranking och hamnar 
2018 på plats 208. Motala och Ödeshög, där antalet företagsstarter minskade något 2018, tappar i ranking 
och landar på plats 172 (162) respektive 268 (229).  
 
Under 2018 startades dock nästan exakt lika många nya företag i de fyra kommuner som ingår i 
NyföretagarCentrum Västra Östergötland som under 2017. 261 företag mot 257 år 2017. Totalt sett en liten 
ökning på 1,5% när man tittar på företagsstarterna för de fyra kommunerna tillsammans. Sett till hur det såg 
ut i riket totalt, är även denna lilla ökning naturligtvis positiv, då andelen företagsstarter i riket under 2018 ju 
minskade med 6,6% jämfört med året före.  
 
Av de fyra kommuner som ingår i NyföretagarCentrum Västra Östergötlands verksamhetsområde ökar 
antalet starter i två kommuner, vilket också avspeglas i Nyföretagarbarometerns ranking, medan två går 
något nedåt. Störst ökning sett till antalet företag har skett i Boxholm där det startades 20 företag under 2018 
jämfört med sju företagsstarter under 2017. Även Vadstena ökar med ett företag, medan Motala minskar 
med sex och Ödeshög med fyra företag. Både ökningar och minskningar är små sett till antalet 
företagsstarter, med undantag för Boxholm där ökningen ju är stor. 
 
- Att nyföretagandet i riket och därmed även i många kommunerna gick nedåt under 2018 är naturligtvis 

mycket negativt och alarmerande. Just nu har vi en stark konjunktur och det är gott om jobb och i 
Sverige verkar många välja jobb framför eget företagande. Samtidigt är det ju så att vi i Sverige behöver 
fler som startar och driver eget. Att vi har en liten ökning inom vårt verksamhetsområde och att en av de 
kommuner som ingår i samarbetet med NyföretagarCentrum Västra Östergötland, är högst rankad i länet 
i årets Nyföretagarbarometer, är förstås ändå bra. Sannolikt kommer vi också att få se en fortsatt ökning 
under kommande år då konjunkturen nu börjar vika samtidigt som effekterna av Lalandia-etableringen 
kommer att påverka, säger Kristin Ericsson, verksamhetsledare på NyföretagarCentrum Västra 
Östergötland. 

 
 
NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner och 2018 
startades 6 700 nya företag efter rådgivning på NyföretagarCentrum. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva, under 
en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak 
näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs & Society. 
  
NyföretagarCentrum Västra Östergötlands verksamhetsområde innefattar kommunerna Boxholm, Motala, Vadstena 
samt Ödeshög. Statistiken ovan avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, 
handelsbolag samt kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i 
Bolagsverkets statistik. 
 
 
För mer information kontakta: 
Kristin Ericsson, Verksamhetsledare, NyföretagarCentrum Västra Östergötland,  
0703-39 15 57, kristin.ericsson@nyforetagarcentrum.se 


