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Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre 

förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder fler än 70 000 företagare, vilket ger oss en 

stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi 

våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är en medlemsägd, 

medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 19 

regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.  

 

www.foretagarna.se | info@foretagarna.se | 08-406 17 00  
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Inledning 

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. 

Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst 

under det gångna året. 

All tillväxt skapas lokalt. Det är de enskilda entreprenörerna initiativkraft som 

tillsammans med de anställdas arbete lägger grunden för vårt gemensamma 

välstånd. Framgångsrika företag och företagare är en förutsättning för lokal 

utveckling. 

Det genomförs ett antal olika rankingar av kommuners näringsliv. Fokus i dessa 

undersökningar ligger ofta på vad politiken åstadkommer för företagen. I Årets 

Företagarkommun vänds det resonemanget. Vi försöker istället belysa vad 

företagen åstadkommer för kommunen och dess invånare i form av tillväxt. 

Under ett enskilt år betyder företagens prestationer och konjunkturutvecklingen 

mer för den lokala tillväxten än regelverk och skatter. 

Eftersom Årets Företagarkommun mäter tillväxten under ett enskilt år kan en 

kommun få en låg placering ett år, och en mycket hög placering nästa år. Detta är 

naturligt då det är tillväxttakten vi mäter –hur mycket företagen i kommunen har 

utvecklats under det senaste året. De som har ökat mest får en hög placering, och 

de som har ökat minst får en låg placering, oavsett på vilken nivå företagandet 

ligger. Vi rankar alltså inte hur mycket företagen omsätter eller hur mycket de går 

med vinst, utan hur mycket mer de omsätter eller går med vinst jämfört med året 

innan. Det gör företagen själva till den viktigaste tillväxtfaktorn på kort sikt, inte 

regler eller skatter.  

Årets Företagarkommun är alltså inte en ranking om var företagsklimatet är bäst. 

Den visar istället var företagandet har utvecklats mest under det gångna året, 

vilket i många fall kan vara från låga nivåer. Tillväxt är utveckling, och vi vill 

genom denna undersökning belysa de kommuner vars företag vuxit snabbast. 

Sammanfattning i korthet 

Årets Företagarkommun… 

 

Årets Företagarkommun är inte… 

… är baserad på UC-data för aktiebolag som 

lämnat bokslut två år i rad. 

… en urvalsundersökning. 

… mäter förbättringar och försämringar 

jämfört med tidigare år. (D.v.s. tillväxt från 

år till år) 

… en undersökning av företagsklimat 

eller av var företagen är störst eller mest 

lönsamma. 

… är en utmärkelse till företagen i den 

kommun som uppvisar störst förbättring. 

… en utmärkelse till kommunalpolitiker. 

 



   

 
 

 2011 4 

Så är Årets Företagarkommun uppbyggd 

Årets Företagarkommun bygger på sex variabler. Fyra av dessa är relaterade till 

företagens omsättning och resultat. De övriga två avser antalet aktiebolag och 

deras kreditvärdighet. Årstillväxten av dessa variabler rankas därefter från högst 

till lägst. Dessa rankingpoäng summeras sedan i ett ovägt index. Ju lägre 

sammanlagda poäng desto högre placering får kommunen. Variablerna hämtas 

från företagens bokslut. Vi har använt 2010 års bokslut och jämfört med år 2009.  

Omsättning. Denna uppgift hämtas från företagens bokslut. 

Omsättningstillväxten mäts på två sätt. Dels tittar vi på hur stor andel av 

företagen i kommunen som ökat omsättningen under det senaste året. Dels mäter 

vi hur den genomsnittliga omsättningen har utvecklats. Enkelt uttryckt visar 

första delen hur det går för de mindre företagen, medan de större företagen har 

större betydelse för tillväxten av den genomsnittliga omsättningen. Samma 

resonemang gäller för resultatkategorierna. 

Resultat. Denna information hämtas också från företagens bokslut. Tillväxten 

mäts på samma sätt som omsättningen. Dels hur stor andel av företagen som ökat 

sitt resultat och dels tillväxten av det genomsnittliga resultatet. Det är dock 

problematiskt att mäta utvecklingen av genomsnittsresultatet i de fall där 

genomsnittet går från vinst till förlust och vice versa. Av den anledningen mäts 

utvecklingen av genomsnittsresultatet i nominella termer (kronor) och inte i 

procentenheter. 

Antal företag. Denna information hämtas från UC:s databas. Tillväxten mäts 

här i form av nettotillskottet av nyregistrerade aktiebolag (d v s efter korrigering 

för konkurser, avregistreringar och likvideringar) i relation till kommunens totala 

bolagsstock. 

Kreditvärdighet. Mäts som andel företag som fått en förbättrad 

kreditvärdighet av UC under det gångna året. 
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Så gjordes undersökningen 

Årets Företagarkommun väljs ut gemensamt av Företagarna och UC. Information 

från UC:s databas används för att välja ut den kommun som utses till Årets 

Företagarkommun. För att avgöra vilken kommun som har de företag som 

utvecklats bäst under perioden 2009 till 2010 har vi granskat företagens bokslut 

från 2010. 

De företag som ingår i undersökningen är: 

o Aktiebolag  

o Bolag med en omsättning på minst 100 000 kronor och max en miljard 

o Bolag vars besöksadress funnits i kommunen under de senaste två 

bokslutsåren 

o Endast bolag i kommuner som har 50 eller fler bolag som uppfyller kraven 

ovan. I år uteslöts två kommuner på grund av detta krav, Bjurholm och 

Skinnskatteberg. 

Vi har även tagit fram en ranking för uthållig tillväxt1, där vi använt oss av data 

för de fem senaste mätningarna. Det är en sak att ha en hög tillväxttakt under ett 

enstaka år, det är en helt annan sak att ha hög tillväxttakt under flera år. 

Nationell utveckling 

Efter den djupa lågkonjunktur som slog till med stor kraft från hösten 2008 och 

fortsatte under stora delar av 2009, kännetecknas 2010 generellt sett av 

återhämtning och tillväxt. Medan endast 29 kommuner i förra årets 

undersökning hade en bolagsstock där med än hälften redovisade en ökning av 

omsättningen, är det hela 275 kommuner som gör det för år 2010.  

Resultatnivån har också förbättrats hämtat sig kraftigt sedan förra årets 

undersökning.  247 av 287 kommuner har en bolagsstock där fler än hälften 

redovisar ett förbättrat resultat jämfört med året innan. Bokslutsåret 2009 var 

antalet 74 kommuner. 

255 kommuner har fått se den lokala aktiebolagsstocken öka under år 2009, en 

viss uppgång från 236 året innan. 

Kreditvärdigheten har stärkts betydligt i konjunkturuppgångens spår. En mycket 

stor majoritet (273) av rikets kommuner uppvisar en bolagsstock där fler än 

hälften av bolagen har förbättrad kreditvärdighet. I 2010 års undersökning var 

                                                        
1 Se Uthållig tillväxtranking 2010. www.uc.se eller www.foretagarna.se  

http://www.uc.se/
http://www.foretagarna.se/
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det ingen kommun som redovisade en bolagsstock där mer än hälften av bolagen 

fått förbättrad kreditvärdighet.  

 

 

Tabell 1. Utveckling av parametrarna 

 2007 

Bokslut 

2006 

2008 

Bokslut 

2007 

2009 

Bokslut 

2008 

2010 

Bokslut 

2009 

2011 

Bokslut 

2010 

Antal kommuner där mer än 

hälften av företagen redovisar ökad 

omsättning 

285 288 283 29 275 

Antal kommuner där mer än 

hälften av företagen redovisar ökat 

resultat 

266 254 45 74 247 

Antal kommuner med ett ökat antal 

aktiebolag 

240 267 254 236 255 

Antal kommuner där mer än 

hälften av företagen fått förbättrad 

kreditvärdighet 

285 288 32 0 273 
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Länsutveckling 

Ranking. Sammantaget hamnar Östergötland på plats 14 av rikets 21 län. I fjol 

hamnade länet på en 5:e plats. 

Omsättning. 56 procent av Östergötlands aktiebolag redovisar en ökad 

omsättning samtidigt som den genomsnittliga omsättningen ökat med 7 

procent. Länet rankas på en niondeplats i omsättningskategorin. Det är 

handeln som uppvisar den starkaste tillväxten i länet, där 58 procent redovisar 

en ökad omsättning.  

Resultat. 54 procent av Östergötlands bolag ökar resultatet samtidigt som 

genomsnittsresultatet ökar med drygt 35 000 kronor. Sammantaget rankas 

Östergötland på 19:e plats i resultatkategorin. Tillverkningsindustrin redovisar 

bäst resultat, 57 procent av sektorn redovisar ökat resultat. 

Nettoförändring av bolagsstocken. I slutet av 2009 fanns det 11 349 

aktiebolag i länet, en uppgång med 4 procent från förra året. Med den 

tillväxten rankas Östergötland på 15:e plats av landets 21 län. 

Kreditvärdighet. 57 procent av bolagen i Östergötland har fått en förbättrad 

kreditvärdighet – den tolfte högsta andelen i riket. 

Årets Företagarkommun. Av länets 13 kommuner rankas fem på den övre 

halvan i årets undersökning. Boxholms kommun, som rankades lägst förra året, 

rankas högst och landar på plats 31 i riket. Lägst rankas Ödeshög kommun på 

plats 287.  Länets största kommun, Linköping, rankas på plats 129. 

 

 

  

LÄN Antal AB

Förändr 

AB

Ökat 

oms

Ökat 

res

Förändr 

oms Förändr res

Ökad 

kreditv

Rank 

2011

Rank 

AB

Rank 

oms

Rank 

res

Rank 

kreditv

HALLANDS 10 493 6% 57% 55% 7% 946 337 57% 1 3 5 1 6

BLEKINGE 3 403 6% 57% 55% 7% 113 417 57% 2 5 2 8 9

JÖNKÖPINGS 10 929 4% 58% 57% 7% 436 647 55% 3 14 1 1 20

NORRBOTTENS 6 440 5% 57% 54% 6% 154 221 58% 4 8 3 11 2

VÄRMLANDS 7 548 3% 58% 56% 4% 257 488 58% 5 20 8 3 3

VÄSTRA GÖTALANDS 50 793 5% 57% 54% 5% 977 347 57% 6 7 10 5 15

STOCKHOLMS 96 989 6% 56% 55% 6% 643 930 56% 7 4 13 3 16

VÄSTERBOTTENS 7 623 4% 57% 53% 5% 338 647 58% 8 16 7 11 1

GOTLANDS 1 780 7% 61% 51% 4% 56 178 58% 9 2 6 20 5

DALARNAS 7 985 5% 57% 55% 6% -105 446 57% 10 10 4 14 13

GÄVLEBORGS 7 331 5% 57% 54% 4% 104 674 57% 11 9 11 11 7

UPPSALA 9 355 7% 55% 54% 2% 212 273 58% 12 1 20 14 4

KRONOBERGS 5 279 4% 57% 54% 5% 267 847 55% 13 12 11 9 18

ÖSTERGÖTLANDS 11 349 4% 56% 54% 7% 35 420 57% 14 15 9 19 12

SÖDERMANLANDS 7 033 4% 56% 54% 6% 213 321 55% 15 18 13 7 19

VÄSTMANLANDS 6 614 6% 55% 53% 2% 372 754 56% 16 6 20 10 17

JÄMTLANDS 4 126 5% 56% 52% 4% 192 251 57% 17 11 18 17 11

VÄSTERNORRLANDS 5 956 4% 56% 54% 6% 33 265 57% 18 19 13 16 10

KALMAR 6 513 4% 57% 53% 2% -255 080 57% 19 13 13 21 8

ÖREBRO 6 970 3% 56% 55% 2% 196 738 54% 20 21 19 6 21

SKÅNE 38 673 4% 56% 54% 5% 17 581 57% 21 17 17 17 14

Tillväxt Ranking
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Boxholms kommun 

Boxholms kommun hamnar på plats 31 i 

Årets Företagarkommun och är 

Östergötlands länsvinnare i Årets 

Företagarkommun 2010. I tre av de fyra 

kategorierna rankas kommunen på den 

övre halvan. Bäst lyckas man i kategorin 

resultat där man haft den femte högsta 

tillväxttakten i riket.  

Omsättning. 57 procent av kommunens 

aktiebolag redovisar en ökad omsättning 

samtidigt som genomsnittsomsättningen 

har ökat med hela 20 procent jämfört med 

föregående år. Sammantaget rankas 

Boxholm på plats 41 i 

omsättningskategorin. Branschmässigt är 

det främst byggindustrin som utmärker 

sig, där hela 82 procent av bolagen ökar 

sin omsättning. 

Resultat. 59 procent av Boxholms bolag 

ökar resultatet. Genomsnittsresultatet 

ökar samtidigt med drygt en miljon 

kronor. Sammantaget rankas kommunen 

på femte plats i resultatkategorin. Även 

här utmärker sig byggindustrin där 73 procent av bolagen redovisar ökat resultat. 

Nettoförändring av bolagsstocken. I slutet av 2010 fanns det 119 aktiebolag 

i kommunen, en nedgång med 6 procent – en tillväxttakt som ger plats 287 i 

kategorin. 

Kreditvärdighet. 57 procent av kommunens företag har fått en ökad 

kreditvärdighet, vilket ger plats 124 i kategorin. 

 

 

 

  

Fakta om Boxholm,

vinnarkommunen i Östergötland

Befolkning 5 221

Anställda 1 520

Företagare 273

Omsättningsmässigt

största aktiebolag*

1. Swisslog-accalon AB

2. Boxholm stål AB

3. Boxholm mejeri AB

År Placering

2011 31

2010 287

2009 232

2008 22

2007 219

2006 283

* avser de bolag vars bokslut 

undersökningen har tillgång till
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Linköpings kommun 

Länets största kommun, Linköping, 

hamnar på plats 129 i Årets 

Företagarkommun. I två av de fyra 

kategorierna rankas kommunen bland 

den övre halvan. Bäst lyckas man i 

omsättningskategorin där man haft den 

59:e högsta tillväxttakten i riket.  

Omsättning. 58 procent av 

kommunens aktiebolag redovisar en 

ökad omsättning samtidigt som 

genomsnittsomsättningen har ökat 

med 7 procent jämfört med föregående 

år. Sammantaget rankas Linköping på 

plats 59 i omsättningskategorin. 

Branschmässigt är det främst handeln 

som utmärker sig, där 60 procent av 

bolagen ökar sin omsättning. 

Resultat. 56 procent av Linköpings 

bolag ökar resultatet. 

Genomsnittsresultatet minskar 

samtidigt med nära 200 000 kronor. 

Sammantaget rankas kommunen på 

plats 178 i resultatkategorin. 

Branschmässigt är det återigen handeln som redovisar bäst resultat, 60 procent 

av bolagen redovisar ökat resultat. 

Nettoförändring av bolagsstocken. I slutet av 2010 fanns det 3 940 

aktiebolag i kommunen, en uppgång med 4 procent – en tillväxttakt som ger 

plats 166 i kategorin. 

Kreditvärdighet. 57 procent av kommunens företag har fått en ökad 

kreditvärdighet, vilket ger plats 128 i kategorin. 

 

  

Fakta om Linköping,

största kommunen i Östergötland

Befolkning 146 416

Anställda 66 176

Företagare 4 913

Omsättningsmässigt

största aktiebolag*

1. Securitas direct sverige AB

2. Stora enso bioenergi AB

3. Academic work sweden AB

År Placering

2011 129

2010 70

2009 149

2008 6

2007 42

2006 119

* avser de bolag vars bokslut 

undersökningen har tillgång till
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Övriga kommuner 

Omsättning. Det är Åtvidabergs kommun som rankas högst i länet när det 

gäller omsättningsutvecklingen. 63 procent av Åtvidabergs bolag har ökat 

omsättningen under det senaste året – den tolfte högsta tillväxttakten i riket. 

Resultat. Efter Boxholm är det Åtvidaberg som visar bäst utveckling av 

resultatet i länet. 55 procent redovisade ett ökat resultat samtidigt som det 

genomsnittliga resultatet ökade med drygt 135 000 kronor. Kommunen landar 

därmed på plats 121 i riket.  

Nettoförändring av bolagsstocken. I Ydre kommun har bolagsstocken ökat 

med 19 procent, vilket är högst både i länet och i riket.  

Kreditvärdighet. I Kinda kommun har 62 procent av företagen fått en ökad 

kreditvärdighet vilket är högst i länet och ger plats 11 i riket. 

 

LÄN

Antal 

AB

Förändr 

AB

Ökat 

oms

Ökat 

res

Förändr 

oms Förändr res

Ökad 

kreditv

Rank 

2010

Rank 

2009

Rank 

AB

Rank 

kreditv

Rank 

oms

Rank 

res

BOXHOLM 119 -6% 57% 59% 20% 1 071 981 57% 31 287 287 124 41 5

ÅTVIDABERG 310 -1% 63% 55% 9% 136 506 61% 44 161 277 18 12 121

KINDA 279 10% 44% 51% 13% 140 274 62% 81 140 8 11 167 218

NORRKÖPING 3478 5% 57% 52% 8% 324 907 56% 88 37 108 163 70 141

LINKÖPING 3940 4% 58% 56% 7% -191 149 57% 129 70 166 128 59 178

YDRE 126 19% 55% 51% 3% 186 297 57% 162 262 1 129 226 198

VADSTENA 290 4% 52% 48% 4% 190 684 61% 217 118 170 14 246 217

SÖDERKÖPING 369 3% 53% 53% 5% -279 826 59% 232 146 202 38 210 265

MJÖLBY 674 2% 51% 52% 1% 263 328 59% 243 240 235 59 274 165

MOTALA 1043 5% 53% 54% 5% -402 867 55% 255 156 118 194 226 238

VALDEMARSVIK 227 2% 53% 52% -2% 374 261 56% 266 227 232 186 273 143

FINSPÅNG 383 2% 56% 52% 2% -11 549 57% 267 169 224 146 223 253

ÖDESHÖG 111 -8% 48% 48% 3% -19 485 53% 287 106 288 237 266 279

Tillväxt Ranking


