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Pressmeddelande 29 januari 2020 
 

Kraftig ökning av nystartade aktiebolag under 2010-talet 
 
Liksom i riket ökade andelen nystartade aktiebolag i de fyra kommunerna Boxholm, Motala, 
Vadstena och Ödeshög under 2010-talet. Detta som en följd av att aktiekapitalet halverades 
2010 – från 100 000 till 50 000 kronor. Det visar ny statistik från Bolagsverket som 
NyföretagarCentrum Västra Östergötland sammanställt.  
 
Under det senaste årtiondet registrerades totalt 2 525 nya företag på Bolagsverket i de fyra 
kommunerna som ingår i NyföretagarCentrum Västra Östergötlands verksamhetsområde. Det är en 
ökning på 3,4% jämfört med föregående årtionde då det startades 2 442 företag. Av de 2 525 företag 
som startades under 2010-talet var 1 688 aktiebolag vilket ska jämföras med de 920 aktiebolag som 
startades under 2000-talet. Ökningen av aktiebolagsstarter uppgår därmed till drygt 83%. 
 
- Det är mycket positivt att aktiebolagsstarterna ökar även i våra fyra kommuner som en följd av den 
förändring som gjordes 2010 då man ju halverade kravet på aktiekapital från 100 000 till 50 000 
kronor. Fr o m den 1 januari 2020 halveras kravet på aktiekapital återigen till 25 000 kronor, vilket 
sannolikt kommer få till följd att andelen nystartade aktiebolag kommer att öka ytterligare säger Kristin 
Ericsson, verksamhetsledare på NyföretagarCentrum Västra Östergötland. 
 
De fyra kommunerna i Västra Östergötland ligger dock på en betydligt lägre nivå än rikssnittet 
avseende nystartade företag vid en jämförelse mellan 2000- och 2010-talet. I riket uppgick ökningen 
under 2010-talet till drygt 18% avseende nystartade företag jämfört med 2000-talet. Sannolikt spelar 
flera olika saker in i denna skillnad. Dels handlar det om kommunernas storlek och förutsättningarna 
för att starta och driva företag lokalt. Men också om hur företagande och nyföretagande sett ut 
historiskt. Motala, som största kommun av de fyra, hade t ex tidigare flera stora industrier och gott om 
jobb vilket är en bidragande orsak till ett lågt nyföretagande. Att förändra detta tar naturligtvis tid. 
Samtidigt är Motala den kommun av de fyra som har en ökning avseende nyföretagande under det 
senaste decenniet. 1 768 företag startades under 2010-talet jämför med 1 656 under 2000-talet. En 
ökning på 6,8% för Motala.  
 
Nationellt hade man enligt Bolagsverkets statistik en liten ökning på 1,3% avseende nyföretagande 
under 2019 jämfört med föregående år. Samtidigt visar Bolagsverkets statistik för de båda åren att det 
totala antalet företagsstarter i Västra Östergötlands fyra kommuner gick ner från 261 till 241 mellan 
åren 2018 och 2019. Det som sticker ut mest i statistiken är den halvering av företagsstarter hos 
Bolagsverket som skett i Vadstena mellan båda dessa år – från 44 till 22 starter.  
 
Det är oklart vad nedgången i Vadstena på totalen beror på. Antalet starter varierar alltid över tid – 
inte minst i de mindre kommunerna. Historiskt har Vadstena under de senaste 20 åren, med något 
undantag, pendlat runt 40 årliga företagsstarter registrerade på Bolagsverket. Den starka konjunkturen 
är en orsak till att nyföretagandet under senare år legat lågt på nationell nivå. Då Vadstena har en låg 
arbetslöshet, en högre medelålder och en lägre andel utrikes födda än rikssnittet kan dessa faktorer 
spelat in och s a s ”förstärkt” minskningen av antalet nystartade företag i kommunen under förra året. 
En annan möjlig orsak är naturligtvis att en större andel än tidigare av dem som startat enskild firma i 
Vadstena valt att inte registrera sig på Bolagsverket avslutar Kristin Ericsson. 
 
NyföretagarCentrum Västra Östergötland har en mycket hög marknadsandel av det totala antalet 
starter på Bolagsverket i de fyra kommuner man är verksam inom. Detta sett till det nationella mål på 
10% som NyföretagarCentrum Sverige satt upp. 2019 låg marknadsandelen på cirka 30% för starter 
via NyföretagarCentrum Västra Östergötland.  
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_________________________________________________________________________________ 
 
NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Genom enskilda rådgivningar, 
seminarier/aktiviteter och mentorprogram stöttar man dem som vill starta eget med målet är att de 
företag som startas ska vara livskraftiga. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner och 2019 fick 
16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 6 500 företag startades. Efter 
tre år är 84 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 and Society. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
NyföretagarCentrum Västra Östergötland innefattar kommunerna Boxholm, Motala, Vadstena samt 
Ödeshög som tillsammans har cirka 62 000 invånare. Under 2019 fick 230 kunder stöd i samband 
med sin företagsstart och antalet besök hos NyföretagarCentrum uppgick till nästan 600 stycken.  
Antalet företagsstarter via NyföretagarCentrum Västra Östergötland ökade under 2019 - 80 företag 
startades via NyföretagarCentrum Västra Östergötland under det gångna året. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
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 
 
 
 
 


