
Q & A om Årets Företagarkommun 2015 (ÅFK) 
 

Fråga: Vad är ÅFK (Årets Företagarkommun)? 

Svar: ÅFK är en årlig undersökning som genomförs av Företagarna och UC. Den mäter hur 

företagen i samtliga svenska kommuner utvecklats under det senaste året. Den kommun där 

företagen utvecklats bäst vinner. Vi utser en kommun-vinnare för riket totalt och en 

kommun-vinnare för varje län. Vi utser också en uthållig-vinnare som vuxit bäst under de 

senaste fem åren. 

 

Fråga: Vilka faktorer är det som mäts?  

Svar: ÅFK väger ihop fyra variabler – hur omsättningen har utvecklats, hur resultatet 

förändrats, hur antalet aktiebolag ändrats samt hur kreditvärdigheten utvecklats. 

Faktorerna omsättning och resultat är delade i två delar – dels hur stor andel av företagen 

där omsättningen respektive resultatet förbättrats, dels hur stor förändringen varit i kronor. 

Årets undersökning bygger på 2014 års bokslut. 

 

För att inte mycket stora enskilda företag totalt ska styra hur det går för en kommun, är 

endast aktiebolag med en omsättning på 100 000 kr – 1 miljard kr med i underökningen.  

 

Kommunägda aktiebolag finns med i undersökningen (då UC tyvärr inte kan sålla bort dem). 

De visas som topp 3 i kommunrutan om de är bland de tre största aktiebolagen i kommunen. 

 

Fråga: Vad säger egentligen resultaten i ÅFK? 

Svar: ÅFK visar ”bara” hur företagandet utvecklats under det senaste året. Det säger därmed 

väldigt lite om företagarklimatet i kommunen i stort, eller hur kommunen utvecklats 

historiskt eller tillväxtmöjligheterna inför framtiden.  Undersökningen ska istället ses som en 

möjlighet att lyfta upp vikten av företagandet för tillväxt och välstånd. Den ger också 

möjlighet att lyfta företagarfrågor i kommuner som sällan hamnar högt i andra typer av 

rankingar. För mer långsiktiga tillväxtfrågor – se uthållig tillväxtranking. 

 

Fråga: Hur var utvecklingen i företagssverige generellt under 2014? 

Svar: Läget för de svenska småföretagen tycks vara relativt gott, baserat på att antalet 

aktiebolag har ökat med 5 procent under det gångna året.  Över hälften av företagen i 

undersökningen har ökat omsättningen under året och trenden är tämligen jämn över hela 

landet, men starkast Västmanland, samt i Halland, Stockholm, Jönköping och Blekinge.  

 

Den konjunkturella återhämtningen märks också i att det genomsnittliga resultatet för 

företagen. Andelen bolag som har ökat sitt resultat är mellan 50-60 procent vilket är en 

förbättring jämfört med förra året.   

 

Totalt har nära 60 procent fått en bättre kreditvärdering under 2014/15. Att 

kreditvärdigheten har fortsatt att förbättras kan delvis hänga samman med det unika 

ränteläget. 



Fråga: Det är stora svängningar i rankingen mellan olika år för många 

kommuner. Vad beror det på? 

Svar: ÅFK mäter förändringen ett enskilt år. Kommuner där företagandet utvecklats oerhört 

svagt ett år, hamnar därför ofta högt nästa år om t.ex. konjunkturen vänder upp. På 

motsvarande sätt kan kommuner där företagen vuxit mycket snabbt ett år, sällan upprepa 

tillväxten eftersom det uppstår t.ex. kapacitetsbrister etc. En ytterligare förklaring till stora 

svängningar är att små kommuner med större beroende av enskilda företag och branscher 

oftast svänger kraftigt beroende på den internationella konjunkturen. Exportberoende 

kommuner svänger ofta mer än de där hemmamarknaden är viktigaste marknaden för 

företagen.  

 

Fråga: Vad säger ÅFK om utvecklingen på längre sikt? 

Svar: ÅFK mäter bara utvecklingen under det senaste året. Vi har dock kompletterat den 

mätningen med en ”uthållig tillväxtranking” där vi tittar på vilka kommuner som vuxit 

snabbast de senaste fem åren. Det ger en bättre bild av tillväxthinder och möjligheter, och 

kan vara underlag för diskussioner om företagarklimatet på lokal nivå.  

 

Fråga: Vilka kommuner toppar den uthålliga tillväxtligan?  

Svar: Bäst utveckling (baserat på ÅFKs fyra variabler) uppvisar Umeå kommun i 

Västerbotten, näst bäst Öckerö i Västra Götaland och på tredje plats Knivsta kommun i 

Uppsala län. Sämst utveckling finner vi i Tibro i Västra Götaland, följt av Skara i samma län 

samt Ljusnarsberg i Örebro län.  

 

Fråga: Vilka slutsatser kan man göra på basis av ”uthållig tillväxt”? 

Svar: Företagstillväxt kan ske i alla typer av kommuner (de som ligger i topp är synnerligen 

olika) och över hela landet. Detta visar verkligen vikten av att jobba med företagarklimat och 

åtgärder på lokal nivå. 

 

Fråga: Finns det andra kommentarer?  

Svar: Koppla gärna samman ÅFK med Välfärdsskaparna där det på kommunnivå finns 

statistik om hur stor andel av kommunens totala kommunalskatteintäkter som småföretagen 

och deras anställda står för. Det är också bra att använda och 4av5 jobb-rapporten, som visar 

att småföretag är bäst att skapa jobb (i nästa alla kommuner) och Företagande i kommun-

rapporterna.  ÅFK, Uthållig tillväxtranking, Välfärdsskaparna, 4av5 jobb- och 

Företagande i kommun-rapporterna är en bra grund för kontakter med lokala beslutsfattare.   

 

 

 

 

 

 


