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Uppdatering av rankingen 

Varför görs uppdateringen?
Syftet med enkätundersökningen och 

rankingen är att låta företagare ge sin bild 

av hur de tycker företagsklimatet är i den 

egna kommunen. Vilka frågor som är mest 

relevanta förändras över tid. Den 

uppdatering som görs innebär att enkäten 

och rankingen riktas tydligare mot 

områden som kommunen kan påverka.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Varför uppdateras enkäten och rankingen?Syftet med enkätundersökningen och rankingen är att låta företagare ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet är i den egna kommunen. Vilka frågor som ska ingå är en avvägning av flera aspekter.För att säkerställa att enkätfrågorna och ranking är relevanta har uppdateringen skett i flera steg. Vi har genomfört en separat enkätundersökning och därefter fokusgrupper med företagare. När det gäller rankingen har vi använt experter på statistik och nationalekonomi.Den uppdatering som görs innebär att enkäten och rankingen riktas tydligare mot områden som kommunen kan påverka. Många kommuner har under flera år jobbat aktivt med insatser för att stärka företagsklimatet i kommunen. Dessa positiva förändringar innebär att fokuset i enkäten och rankingen behöver följa efter. Syftet med uppdateringen är också att inkludera frågor som har fått större betydelse för det lokala företagsklimatet.Vilka konsekvenser får uppdateringen?Uppdateringen av enkätfrågorna kommer att innebära att vissa tidsserier bryts. På de enkätfrågor där det sker mindre förändringar av formuleringen kommer tidsserierna att bestå. För de nya frågorna kommer nya tidsserier påbörjas.Vi har analyserat effekterna av den nya rankingsammansättningen. Slutsatsen är att uppdateringen får vissa konsekvenser men att de är betydligt mindre än de förändringar i rankingen som sker mellan två år.



Rankingens olika delar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kommunalskatt = den totala kommunalskatten, dvs. primärkommunalskatt plus landstingsskatt. Kyrkoavgift och begravningsavgift är exkluderad. Entreprenader = andelen av den kommunala verksamheten som genom upphandling eller direktupphandling köps in från privata företag, föreningar och stiftelser, mätt i kronor av kommunens totala omsättning. Företagsamhet = Som företagsam räknas individer som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Faktorn visar andelen företagsamma av den arbetsföra befolkningen (16-74 år) samt bland de unga (16-34 år). Statistiken hämtas från UC AB Jobb i kommunen = Faktorn visar andelen förvärvsarbetande personer i åldern 16-74 år av dagbefolkningen. Har kommunen ett bra företagsklimat är det lättare att starta och driva företag. Det skapar fler företag och i sin tur fler arbetstillfällen. Marknadsförsörjning = hur stor andel av kommuninvånarnas inkomster som kommer från företag, föreningar och stiftelser.



Rankingens olika delar 2020

Sammanfattande omdöme av 
företagsklimatet i kommunen

1   Kommunens service och bemötande vid                            
handläggning av företagsärenden 

2  Tillgång till kompetens
3a Attityder från kommunpolitiker
3b Attityder från tjänstemän
4a Upphandling
4b Konkurrens från kommunen
4c Brott och otrygghet
5a Vägnät, tåg och flyg
5b Mobilnät och bredband
5c Information till företagen
5d Dialog med kommunens beslutsfattare

1    Marknadsförsörjning 2019
2 Kommunalskatt 2020 
3 Entreprenader 2018
4 Jobb i kommunen 2018
5 Företagsamhet 2019

Tillämpning av lagar och regler
Attityder från allmänheten
Attityder från media
Attityder från skolan

Andel i arbete
Företagande
Nyföretagsamhet

Frågor som tagits bort Statistik som tagits bort

Presentatör
Presentationsanteckningar
Varje ”hus” väger 1/3 i sammanvägningen av rankingen.I gula ”huset” väger varje delområde 1/6 av 1/3. I gula ”huset” väger 3a resp 3b vardera 1/2 av 1/6 av 1/3.I gula ”huset” väger 4a, 4b resp 4c vardera 1/3 av 1/6 av 1/3.I gula ”huset” väger 5a, 5b, 5c resp 5d vardera 1/4 av 1/6 av 1/3.I orange ”huset” väger varje delområde 1/5 av 1/6.Röd text = ny fråga eller ny formulering.



Rankingutveckling 
Älvkarleby kommun
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Diagrammet visar kommunens rankingutveckling 2008-2020.



Alla kommuner i Uppsalaregionen



Alla kommuner i Uppsala län

Kommun Ranking 2020 Förändring från 2019
Knivsta 62 33
Älvkarleby 95 75
Tierp 138 36
Enköping 148 43
Håbo 206 31
Norrtälje 209 13
Uppsala 212 17
Heby 248 22
Östhammar 270 11



Enkätfråga 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Förändring

Sammanfattande omdöme 154 86 146 220 168 115 130 88 136 233 225 151 83 68

Vägnät, tåg- och flygförbindelser 15 31 24 32 37 53 53 7 20 15 17 3 5 2

Negativ påverkan av 
brottslighet/otrygghet* - - - - - - - - - - - - 21

Kommunens information till 
företagen* - - - - - - - - - - - - 22

Konkurrens från kommunens 
verksamheter 72 43 141 142 116 55 83 81 181 166 166 172 35 137

Dialog med kommunens 
beslutsfattare* - - - - - - - - - - - - 42

Kommunens service och 
bemötande*** 64 52 120 157 161 93 160 69 151 194 178 167 59 108

Medarbetare med relevant 
kompetens 125 216 213 228 196 121 235 52 53 242 164 30 63 33

Tjänstemännens attityder 89 62 152 175 165 143 163 69 84 190 186 179 74 105

Kommunpolitikers attityder 156 121 209 241 228 178 149 108 127 257 201 185 115 70

Kommunens upphandling* - - - - - - - - - - - - 166

Mobilnät och bredband** 49 141 162 150 176 175 197 179 191 168 160 194 218 24

Alla enkätfrågor
Älvkarleby kommun

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tabellen visar rankingutveckling för övriga enkätfrågor i rankingen 2008-2020. Enkätfrågorna visas i fallande ordning efter 2020 års resultat, med bästa gren överst och sämsta underst.* Ny rankinggrundad fråga ** Tidigare Tele- och IT-nät *** Tidigare Service till företag 



Faktor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Förändring

Entreprenader 71 81 72 52 61 68 66 67 64 55 41 45 42 3

Marknadsförsörjning 131 122 95 92 102 131 132 149 149 139 151 146 148 2

Kommunalskatt 247 233 227 225 211 215 201 248 276 264 265 265 261 4

Jobb i kommunen* - - - - - - - - - - - - 261

Företagsamhet** - - - - - - - - - - - - 283

Alla statistikfaktorer
Älvkarleby kommun

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här kan du se hur kommunen har placerat sig i de delrankingar som baseras på statistik från SCB och UC.  Tabellen visar ranking för de sex statistikfaktorerna i fallande ordning 2008-2020.*Ny rankinggrundad statiskt, tidigare andel i arbete)**Ny rankinggrundad statistik, tidigare nyföretagsamhet) Kommunalskatt = den totala kommunalskatten, dvs. primärkommunalskatt plus landstingsskatt. Kyrkoavgift och begravningsavgift är exkluderad. Entreprenader = andelen av den kommunala verksamheten som genom upphandling eller direktupphandling köps in från privata företag, föreningar och stiftelser, mätt i kronor av kommunens totala omsättning. Företagande = antalet arbetsställen med minst en anställd per 1 000 invånare. Jobb i kommunen = Faktorn visar andelen förvärvsarbetande personer i åldern 16-74 år av dagbefolkningen 2018. Har kommunen ett bra företagsklimat är det lättare att starta och driva företag. Det skapar fler företag och i sin tur fler arbetstillfällen. Marknadsförsörjning = hur stor andel av kommuninvånarnas inkomster som kommer från företag, föreningar och stiftelser.Företagsamhet = Som företagsam räknas individer som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Faktorn visar andelen företagsamma av den arbetsföra befolkningen (16-74 år) samt bland de unga (16-34 år). Statistiken gäller 2019 och hämtas från UC AB
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