
SMÅFÖRETAGARINDEX: 
ÄLVSBYNS KOMMUN
Så ser småföretagens förutsättningar ut i 
kommunen år 2021



VAD ÄR SMÅFÖRETAGARINDEX?

• Visar förutsättningarna för små och medelstora företag.

• 290 kommuner rankas utifrån nio dimensioner, till exempel 
antal företagsamma per capita och överlevnadsgrad.

• Samtliga kommuner i toppen ligger i Stockholms län: Solna, 
Täby och Stockholms kommun.



“Med rätt fokus och 
målstyrning kan en 

kommunledning som förstår 
vikten och behovet av 

småföretagare utveckla 
förutsättningarna i sitt lokala 

och regionala näringsliv.”



/29019
(+168)

Älvsbyn ger småföretag goda förutsättningar, 
och med positiv utveckling



BÄTTRE LÄGE ÄN MÅNGA ANDRA 
I NORRBOTTEN
• I hela Norrbottens län är Älvsbyn rankad som nummer 1 av 14 

kommuner.

• Älvsbyn har bättre förutsättningar än samtliga 
grannkommuner: Boden (163), Jokkmokk (160), Luleå (149), 
Piteå (83) och Arvidsjaur (40).

Kommun Totalplacering Förändring

1. Älvsbyn 19/290 +168

2. Arvidsjaur 40/290 +186

3. Arjeplog 78/290 −8

⋮

12. Pajala 278/290 +5

13. Överkalix 279/290 −47

14. Haparanda 289/290 −21

https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7C%C3%84lvsbyns%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CArvidsjaurs%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CArjeplogs%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CPajala%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7C%C3%96verkalix%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CHaparanda%20kommun.pdf


BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR 
LIKNANDE KOMMUNER
• Älvsbyn är enligt SKR:s definition en av 35 

lågpendlingskommuner nära större städer .

• Bland dessa rankar Älvsbyn som 1 av 35.

• Generellt har mindre tätbefolkade delar av landet har svårare 
villkor för små företag.

• Landsbygdskommuner med stark turism klarar sig relativt väl

Kommun Totalplacering Förändring

1. Älvsbyn 19/290 +168

2. Enköping 45/290 +9

3. Herrljunga 55/290 +32

⋮

33. Kristinehamn 264/290 −40

34. Vindeln 273/290 −1

35. Sandviken 282/290 −18

https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7C%C3%84lvsbyns%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CEnk%C3%B6pings%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CHerrljunga%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CKristinehamns%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CVindelns%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CSandvikens%20kommun.pdf


UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

• SmåföretagarIndex bygger på nio olika dimensioner av 
företagande, som tillsammans ger en helhetsbild av de lokala 
förutsättningarna.

• Älvsbyn ligger kännbart bättre till än snittet i sex av dem och 
sämre i tre.

• Skolsystemet, överlevnadsgraden bland nya företag och 
kapitalförsörjningen drar upp kommunens betyg, medan 
kommunens välfärdsåtagande, den lokala marknaden och 
demografin är relativa svagheter.



GRANNARNAS STYRKOR OCH 
SVAGHETER

Älvsbyn Arvidsjaur Jokkmokk Luleå Piteå

https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CArvidsjaurs%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CJokkmokks%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CLule%C3%A5%20kommun.pdf
https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CPite%C3%A5%20kommun.pdf


GRANNARNAS STYRKOR OCH 
SVAGHETER

Älvsbyn Boden

https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex%7CBodens%20kommun.pdf


BÄTTRE RANKING ÄN I FJOL

• Älvsbyn går från plats 187 till 19 i årets SmåföretagarIndex.

• Totalt har tre dimensioner betydligt bättre betyg än förra året. 
Området där förutsättningarna förbättrats mest är 
överlevnadsgraden bland nya företag.

• Grafen intill visar utvecklingen dimension för dimension


