
 

 

Nystartade företag tredje kvartalet 

2020 

Under det tredje kvartalet 2020 startade 18 105 nya företag jämfört med 16 344 företag 

motsvarande period 2019, en ökning med 11 procent. Under de tre första kvartalen ökade 

nyföretagandet med 9 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 tredje kvartalet ökade antalet nya företag med 19 procent i bygg och anläggning 

och med 35 procent inom detaljhandeln. I detaljhandel ingår internethandel. 

Internethandeln ökade med 55 procent och övrig detaljhandel med 18 procent. I finans- 

försäkrings- och fastighetsverksamhet ökade nyföretagandet med 18 procent medan 

nyföretagandet minskade med 21 procent i kultur, nöje och fritid. 

Sett över de tre första kvartalen ökade nyföretagandet med 18 procent inom bygg och 

anläggning. I detaljhandeln ökade antalet nya företag med 19 procent. Internethandeln 

ökade med 38 procent och övrig detaljhandel med 5 procent. 

I restaurang-, catering och barverksamhet minskade nyföretagandet med 2 procent. Inom 

finans- försäkrings- och fastighetsverksamhet ökade antalet nya företag med 12 procent 

och i juridisk och ekonomisk konsultverksamhet med 4 procent. 

Tabell 1 Nystartade företag efter branschgrupp 

 
* Antal nystartade företag per 100 befintliga företag föregående år (förnyelsetal) 

  



 

 

Antalet nya företag i förhållande till befintliga företag, förnyelsetalet, uppgick under de 

tre första kvartalen till 9,0 företag per 100 befintliga företag såväl i detaljhandeln som i 

uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning samt andra kontorstjänster. I andra 

serviceföretag och personliga tjänster var förnyelsetalet 8,1 och inom utbildning 8,0 

företag. De lägsta förnyelsetalen förelåg inom jordbruk, skogsbruk och fiske med 0,7 

företag och i kultur, nöje och fritid med 4,9 företag. 

Nystartade företag efter län 

I Stockholms län ökade antalet nya företag med 11 procent under tredje kvartalet, i 

Västra Götalands län med 9 procent och i Skåne län med 12 procent.  

Under de tre första kvartalen uppgick motsvarande ökningar till 8 procent, 7 procent och 

9 procent. 

Tabell 2 Nystartade företag efter län 

 
* Antal nystartade företag per 100 befintliga företag föregående år (förnyelsetal) 

 **Antal nystartade företag per 1000 invånare 16 - 64 år föregående år (etableringsfrekvens) 

  



 

 

Förnyelsetalet uppgick i Stockholms län till 6,6 företag per 100 befintliga företag, till 5,7 i 

Västra Götalands län och till 6,3 i Skåne län. I Västmanlands län uppgick förnyelsetalet 

under de tre första kvartalen till 6,4 företag. De lägsta förnyelsetalen återfanns i 

Västerbottens län och Jämtlands län med 3,1 företag respektive 3,2 företag. 

I förhållande till befolkningen, etableringsfrekvensen, var nyföretagandet högst i 

Stockholms län med 10,9 företag per 1 000 personer. I Gotlands län uppgick 

etableringsfrekvensen till 9,4 företag och i Jämtlands län till 9,2 företag. I Västra 

Götalands län var etableringsfrekvensen 8,5 och i Skåne län 9,1. De lägsta frekvenserna 

återfanns i Blekinge län och i Västerbottens län med 6,6 företag per 1 000 personer. 

Nystartade företag efter juridisk form 

Antalet nystartade aktiebolag ökade under tredje kvartalet med 27 procent medan antalet 

nya handels- eller kommanditbolag minskade med 23 procent. Antalet enskilda 

näringsidkare ökade med 1 procent.  

Under årets första nio månader ökade antalet nystartade aktiebolag med 23 procent.  

Antalet nya handels- eller kommanditbolag minskade med 23 procent och antalet 

enskilda näringsidkare var oförändrat. 

Den största ökningen bland aktiebolag under januari till september inträffade inom andra 

serviceföretag och personliga tjänster. 62 procent. Bland de största branschgrupperna 

ökade antalet nya aktiebolag i bygg och anläggning med 31 procent, med 17 procent i 

juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet samt med 13 procent i finans-, försäkrings- 

och fastighetsverksamhet. 

Figur 3 Antal nystartade företag tredje kvartalet 2020 efter juridisk form, procentuell förändring jämfört 

med motsvarande kvartal föregående år 

 



 

 

Definitioner och förklaringar 
Statistiken omfattar nystartade företag, inklusive enskilda näringsidkare som inte har 

namnskyddad firmabeteckning. Den omfattar inte företag som registrerats på grund av 

ägarbyten och ombildningar. Metodiken för att bestämma ombildningar bygger på 

Eurostats rekommendationer och uppgifterna baseras på bearbetade data från SCB:s 

företagsregister (FDB). Vi redovisar statistiken efter branschgrupp, juridisk form, län och 

kommun. 

Bolagsverket redovisar statistik om nyregistrerade firmor och bolag, inklusive 

ombildningar. 
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