
Nystartade företag andra kvartalet 
2020 
Under det andra kvartalet 2020 startade 16 212 nya företag jämfört med 15 558 företag 
motsvarande period 2019, en ökning med 4 procent, vilket kan jämföras med en ökning 
på 11 procent första kvartalet 2020.  

Perioden 2017 till 2019 präglades av minskningar i nyföretagandet, 2 till 3 procent per 
kvartal jämfört med motsvarande kvartal de föregående åren.    

Under första halvåret 2020 registrerades 36 890 nya företag jämfört med 34 158 företag 
första halvåret 2019, en ökning på 8 procent. 

Figur 1 Antal nystartade företag efter kvartal 

Figur 2 Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år 



Nystartade företag efter bransch 
Under det andra kvartalet ökade antalet nya företag med 15 procent i bygg och 
anläggning, med 18 procent inom detaljhandel utom med motorfordon, och med 13 
procent inom finans- försäkrings- och fastighetsverksamhet. Inom kultur, nöje och fritid 
minskade nyföretagandet med 24 procent och bland andra serviceföretag med 2 procent.    

Den största ökningen under kvartalet noterades inom reklam och marknadsföring med 
25 procent. Branschen stod för knappt 1,5 procent av samtliga nya företag. 

Sett över halvåret ökade antalet nya företag med 17 procent inom bygg och anläggning 
och med 12 procent inom såväl partihandel som detaljhandel.  

Inom restaurang-, catering- och barverksamhet minskade nyföretagandet med 6 procent. 
Inom finans- försäkrings- och fastighetsverksamhet ökade antalet nya företag med 10 
procent och inom juridisk och ekonomisk konsultverksamhet med 5 procent. 

Högst antal nya företag i förhållande till redan existerande företag återfanns under andra 
halvåret bland företag där uppgift om bransch var okänd, 15,8 nya företag per 100 
företag, följt av företag inom uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning samt 
andra kontorstjänster med 6,0 företag, samt företag i detaljhandeln med 5,7 nya företag 
per 100 redan existerande företag.  

Nystartade företag efter län 
I Stockholms län ökade antalet nya företag med 3 procent kvartal 2,  i Västra Götalands 
län med 6 procent och i Skåne län med 9 procent.  

Under det första halvåret uppgick motsvarande ökningar till 7 procent, 6 procent och 8 
procent. 

I förhållande till befintliga företag återfanns de högsta förnyelsetalen första halvåret 2020 
i Stockholms län med 4,4 nya företag per 100 befintliga företag, 4,3 nya företag per 100 
företag i Skåne län och 4,2 företag i Västmanlands län. 

I förhållande till befolkningsunderlag, personer 16 till 64 år i respektive län, startades 
flest företag första halvåret i Stockholms län med 7,3 nya företag per 1 000 personer 16 till 
64 år, följt av Gotlands län med 6,8 företag samt Skåne- respektive Jämtlands län med 6,1 
nya företag per 1 000 personer 16 till 64 år. 

Nystartade företag efter juridisk form 
Antalet nyetablerade aktiebolag ökade under andra kvartalet med 16 procent medan 
antalet nya handels- eller kommanditbolag minskade med 24 procent och antalet 
enskilda näringsidkare med 4 procent.  

Under första halvåret ökade antalet nystartade aktiebolag med 21 procent medan antalet 
enskilda näringsidkare minskade med 1 procent. 



Tabell 1 Nystartade företag efter branschgrupp 

Branschgrupp (SNI 2007) Kvartal 2 
2020 2020

Förändring 
Kvartal 2 

2020–2019 
Procent

Förändring 
2020–2019 

Procent

Kvartal 2 
2020 per 

100 
företag

2020 per 
100 företag

Jordbruk, skogsbruk och fiske SNI 01-03 507 1 100 24 21 0,2 0,5

Tillverkning och dylikt SNI 05-39 667 1 546 0 7 1,5 3,5

Bygg och anläggning SNI 41-43 1 816 3 979 15 17 1,9 4,2

Handel med samt reparation av motorfordon SNI 45 455 998 14 13 2,3 5,1

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon SNI 46 536 1 169 22 12 1,8 3,9

Detaljhandel utom med motorfordon SNI 47 1 367 2 872 18 12 2,7 5,7

Transport och magasinering SNI 49-53 489 1 073 10 11 1,8 4,0

Hotell- och logiverksamhet SNI 55 90 171 5 -13 2,1 4,0

Restaurang-, catering och barverksamhet SNI 56 599 1 253 -6 -6 2,5 5,3

Förlag, radio, TV, film och telekommunikation SNI 58-61 433 969 -1 4 2,2 4,9

Programmering och informationstjänster SNI 62-63 839 1 938 -4 6 2,3 5,2

Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet SNI 64-68 1 149 2 508 13 10 2,4 5,2

Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet SNI 69-70 1 562 3 796 -8 5 1,8 4,4

Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet och forskning SNI 71-72 652 1 523 8 18 1,7 4,0

Reklam och marknadsföring SNI 73 232 518 25 29 2,1 4,6
Annan specialiserad konsultverksamhet och veterinärtjänster 
SNI 74-75 568 1 318 -1 -2 1,7 3,9
Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning samt andra 
kontorstjänster SNI 77-82 904 2 133 -2 6 2,5 6,0

Utbildning SNI 85 574 1 408 3 10 2,1 5,1

Vård och omsorg SNI 86-88 561 1 297 11 11 1,6 3,7

Kultur, nöje och fritid SNI 90-93 761 1 987 -24 -10 1,3 3,4

Andra serviceföretag och personliga tjänster SNI 94-99 1 142 2 702 -2 3 2,2 5,2

Bransch ospecificerad 309 632 41 40 7,7 15,8

Samtliga 16 212 36 890 4 8 1,6 3,6



Tabell 2 Nystartade företag efter län 



Figur 3 Antal nystartade företag andra kvartalet 2020 efter juridisk form, procentuell förändring jämfört 
med motsvarande kvartal föregående år 

Definitioner och förklaringar 
Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive 
enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den ska inte omfatta 
ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller 
således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för 
att ta fram skattningarna av antalet nystartade företag följer en rekommendation från 
Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De 
redovisade data baseras således inte på rena registerutdrag. För ytterligare information 
om statistiken hänvisas till den kvalitetsdeklaration som finns tillgänglig på 
Tillväxtanalys webbplats tillvaxtanalys.se. Statistiken redovisas efter branschgrupp, 
juridisk form, län och kommun i Tillväxtanalys statistikportal. 

7 994 (-4 %)

460 (-24%)

7 758 (+16 %)

Enskild näringsidkare Handels- eller kommanditbolag Aktiebolag

https://www.tillvaxtanalys.se/statistik.html
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