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Pressmeddelande 12 april 2021 
 

Ödeshög högst rankad i länet i Nyföretagarbarometern 2020 
 
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 Ödeshög som hamnar på plats 
43 och därmed klättrar 162 platser jämfört med året innan.  
 
Antalet nystartade företag 2020 ökar jämfört med 2019 i samtliga fyra kommuner som ingår i 
NyföretagarCentrum Västra Östergötlands verksamhetsområde. Totalt startades 280 företag under 2020 att 
jämföra med 241 starter 2019 – en ökning på 16,2%. Störst i antal sett är ökningen i Ödeshög som går från 
20 nystartade företag 2019 till 37 starter år 2020. Motsvarande siffror för Boxholm var 17 till 22, Motala 182 
till 191 samt för Vadstena 22 till 30. Totalt startas därmed 39 företag fler 2020 jämfört med 2019 i de fyra 
kommunerna. I riket startades 73 461 nya företag under 2020 vilket var en ökning med 14%. 
 
- Självklart är det väldigt roligt att samtliga fyra kommuner inom vårt verksamhetsområde har fler startade 

företag 2020 än 2019. Att Ödeshög dessutom är högst rankad i länet i årets Nyföretagarbarometer är 
mycket bra och något att glädjas extra över säger Kristin Ericsson, verksamhetsledare på 
NyföretagarCentrum Västra Östergötland.  

 
Trots att antalet nystartade företag ökar går det både uppåt och nedåt för kommunerna i 
Nyföretagarbarometerns ranking av nyregistrerade företag per 1 000 invånare. Tre av kommunerna klättrar i 
rankingen medan en går bakåt. Ödeshög är som redan nämnts den kommun som rankas högst i länet på 
plats 43. Även Boxholm och Vadstena klättrar. Den förstnämnda från rankingplats 255 till 224 och den 
senare från plats 264 till 226. Trots fler företagsstarter under 2020 jämfört med 2019 faller Motala tyvärr ner i 
ranking och går från plats 169 till 202. 

 
- Att nyföretagandet ökar under ett år som 2020 är väldigt positivt. Vi vet att vi har en påverkan från den 

pågående pandemin både på företagandet och förstås även på nyföretagandet. Vi vet att ett antal av 
våra kunder avvaktat med sin företagsstart just på grund av pandemin. Men samtidigt har man planerat 
och förberett sig inför att starta. Detta gör det hela mycket spännande dels då 2020 ju innebar en ökning 
trots detta, och dels då 2021 hittills ser bra ut sett till nyföretagandet i riket, menar Kristin Ericsson. 

 
Ser man till hela länet har flertalet av de mindre kommunerna klättrat i rankingen medan Linköping, Mjölby 
och Åtvidaberg liksom Motala faller i rankingen. Även Norrköping backar, men endast med två 
rankingplatser. Övriga kommuner får högre ranking än föregående år i årets Nyföretagarbarometer. 
 
 
NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner och 2020 
startades 8 000 nya företag efter rådgivning på NyföretagarCentrum. 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 & 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 


