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Nyföretagarbarometern Februari 
 

Under februari månad nyregistrerades 0,7 procent fler företag på Bolagsverket 

än i februari förra året visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum. 

Aktiebolagen ökade kraftigt, +18,6 procent, samtidigt som Handelsbolag, 

Kommanditbolag och Enskilda firmor backade rejält. 

Fler väljer Aktiebolag 
Hittills under 2020 har antalet nyregistrerade företag ökat med 1,9 procent, 

varav Aktiebolagen + 9,6 procent. 

– Det är sannolikt en effekt av det sänkta aktiekapitalskravet från 50.000 kronor 

till 25.000 kronor vid årsskiftet, fler väljer nu Aktiebolag säger Mats Evergren, 

marknadschef, NyföretagarCentrum Sverige. 

 

 

  



 

Nyföretagarbarometern Januari 
Nyföretagandet ökade med 3 procent under januari och den 

förväntade aktiebolagsboomen uteblev. Under januari registrerades 

7.285 nya företag på Bolagsverket jämfört med 7 076 under 2019. 
– Vid årsskiftet sänktes aktiekapitalet för nya aktiebolag från 50.000 kr till 25.000 

kr, många förväntade sig att det skulle bidra till fler nya aktiebolag. Antalet 

aktiebolag ökade bara med 2,7 procent under januari, säger Mats Evergren, 

marknadschef på NyföretagarCentrum. 

För helåret 2019 nyregistrerades 64.464 företag jämfört med 63.620 under 

2018 en uppgång med 1,3 procent. 

Antal nyregistrerade företag under januari 2020. 

 Januari  

Företagsform 2020 2019 Förändring 

Aktiebolag 5 787 5 637 2,7% 

Enskild firma 1 292 1 181 9,4% 

Handelsbolag 176 212 -17,0% 

Kommanditbolag 30 46 -34,8% 

 7 285 7 076 3,0% 

Källa Nyföretagarbarometern 

 

  



 

Nyföretagarbarometern november 

Fortsatt nedgång för nyföretagandet under november. Totalt – 10,4% 

AB: -9,2% 

Enskild firma: -14,5% 

Handelsbolag: -13,9% 

Kommanditbolag: +16,1% 

Totalt: -10,4% 

 

 

Nyföretagarbarometern oktober 

Nyföretagandet i Sverige minskade under oktober 2019 med -6,7%. Alla de fyra 

vanligaste företagsformerna tappade mark jämfört med samma period året 

innan. 

AB: – 2,8% 

Enskild: -13,3% 

Handelsbolag: -25,5% 

Kommanditbolag: -31,4% 

Totalt: – 6,7% 

 



 

Nyföretagarbarometern 1 jan – 30 september (Län) 

 

 

Nyföretagarbarometern september 

Kraftigt lyft för nyföretagandet under september 

Efter flera månaders nedgång vände nyföretagandet upp med +20,2 procent 

under september. 

 

  

 



 

Nyföretagarbarometern augusti 

Nyföretagandet minskade totalt med -3,3 procent under augusti visar ny statistik 

från Nyföretagarbarometern som publiceras av NyföretagarCentrum. Trots 

nedgången ökade antalet aktiebolag med 6 procent under månaden, det är 

framförallt den stora nedgången för enskilda firmor, -17 procent som bidrar till 

nedgången. Nyföretagandet ligger dock fortfarande på plus för årets första åtta 

månader med en ökning på 1,7 procent. Nyföretagarbarometern publiceras i 

samarbete med Bolagsverket. 

 

 

Nyföretagarbarometern juli 

 

 

  



 

Nyföretagarbarometern juni 

Efter fem månaders uppgång föll nyföretagandet kraftigt -24,5 procent under 

juni visar ny statistik från Nyföretagarbarometern som publiceras av 

NyföretagarCentrum. Under årets första sex månader har nyföretagandet trots 

raset i juni ökat med 3,1 procent. 

Antal nyregistrerade företag under juni 

Företagsform 2019 2018 Förändring 

Aktiebolag 2 700 3 474 -22,3% 

Enskild firma 828 1 213 -31,7% 

Handelsbolag 168 225 -25,3% 

Kommanditbolag 39 37 +5,4% 

Totalt 3 735 4 949 -24,5% 

 

Antal nyregistrerade företag under första halvåret 
2019 2018 Förändring 

34 052 33 029 +3,1% 

 

  



 

Nyföretagarbarometern Q1 2019 

 

2019 har börjat riktigt starkt, med en uppgång på 9,4 procent för årets första 

kvartal jämfört med samma period i fjol. Totalt registrerades 19.052 företag 

under kvartal 1 2019, jämfört med 17.421 kvartal 1 2018. Det är mycket 

glädjande att vi nu vänder upp igen, nyföretagandet är en viktigt motor 

för Sverige och vi behöver många fler nya företag, säger Harry Goldman, VD på 

NyföretagarCentrum Sverige. 

 



 

Nyföretagarbarometern ALLA LÄN Q1 2019: 
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