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Pressmeddelande 5 januari 2021 
 
2020 – ett rekordår för nyföretagandet! 
Nyföretagandet ökade med 14 procent i landet under 2020 visar Nyföretagarbarometern och 
det blev en aktiebolagsboom, + 24,4 procent. Nästan 8 av 10 nyregistrerade företag är nu 
aktiebolag. Under året registrerades 73.463 nya företag på Bolagsverket jämfört med 64 464 
under 2019. Det är nytt rekord för Nyföretagarbarometern som redovisat siffror från 
Bolagsverket sen 1991. 
 
Även i de fyra kommuner som ingår i NyföretagarCentrum Västra Östergötland ökar antalet 
företagsstarter under 2020. Ökningen är något högre än i riket: 16% jämfört med 14%. 2020 
startades 280 företag i de fyra kommunerna jämfört med 241 föregående år.  
 
Liksom i riket är det aktiebolagsstarterna som står för ökningen, +28,1%, medan övriga 
bolagsformer minskar. Nästan 8 av 10 startade företag var även här aktiebolag under 2020. 
Samtliga fyra kommuner har fler företagsstarter 2020 jämfört med 2019. Störst är ökningen i 
Ödeshög som nästan fördubblar antalet företagsstarter jämfört med föregående år och går 
från 20 till 37 starter.  
 
NyföretagarCentrum Västra Östergötland innefattar kommunerna Boxholm, Motala, 
Vadstena samt Ödeshög som tillsammans har cirka 62 000 invånare. Under 2020 fick 175 
kunder stöd i samband med sin företagsstart och antalet besök hos NyföretagarCentrum 
uppgick till nästan 450 stycken. Under 2020 startades 70 företag via NyföretagarCentrum 
Västra Östergötland vilket motsvarar cirka 25% av starterna på Bolagsverket. Hälften av de 
företag som startades via NyföretagarCentrum startades av kvinnor. En tredjedel av 
företagsstarterna gjordes av en utrikes född person. 
 
 
Statistiken ovan avser de fyra vanligaste företagsformerna registrerade hos Bolagsverket: aktiebolag, 
enskild näringsidkare, handelsbolag samt kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är 
registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
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. Under 2020 
har 17 500 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 7 500 företag startats. 
Efter tre år är 84% av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; 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. 
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För mer information kontakta: 
Kristin Ericsson, Verksamhetsledare, NyföretagarCentrum Västra Östergötland,  
0703-39 15 57, kristin.ericsson@nyforetagarcentrum.se 
 
 


