
 
 
 
 

ENKÄTEN OM DET LOKALA FÖRETAGSKLIMATET 2021 
 

BLEKINGE 

Genomsnittet för Blekinges sammanfattande omdöme 2021 är 3.3. Det är precis samma snitt som 

2020, och det är också exakt samma värde som Sverigesnittet. 

 

Årets undersökning av det lokala företagsklimatet kan sammanfattas i två huvudpunkter. 

Företagsklimatet blir alltjämt bättre i Sveriges kommuner vart femte företag ger fortfarande inte 

kommunen godkänt. 

 

Det positiva först. Undersökningen ger ett tydligt besked om att det blir bättre. Exempel på det är att 

betyget på det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Sveriges kommuner ökar och är det 

högsta som uppmätts under de senaste 10 åren. 

 

Denna positiva utveckling är på sätt och vis paradoxal mot bakgrunden att många företag har ett tufft 

pandemiår bakom sig. Det kan sannolikt till delar förklaras av att kommunerna har intensifierat sin 

dialog med företagen under pandemin. De flesta kommuner har också vidtagit åtgärder för att hjälpa 

företagen att överleva. 

 

Den tydliga kopplingen mellan dialog och snabba, konkreta åtgärder är vad företagen önskar sig även 

under normala omständigheter. Det kan kommunerna lära av för framtiden, och innan man återgår till 

en situation sådan den var före pandemi och vaccinationsprogram, bör man ställa sig frågan om vilka 

åtgärder som skulle gynna företagsklimatet och därmed indirekt välfärden även under normala 

omständigheter. Flera åtgärder som införts under pandemin, såsom exempelvis efterhandsdebitering 

av kontrollavgifter, bör kunna permanentas. 

 

I Blekinge har 570 företag svarat på enkäten. I år har enkäten även ställts till alla ordinarie politiker 

som sitter i kommunfullmäktige, detta görs vartannat år. 

 

Jämförelsevis har länet ett gott företagsklimat och på länsnivå ser vi inga stora förändringar i år. 2 av 5 

kommuner ökar, 1 står still och 2 tappar.  

 

Sölvesborg 3,9 0,3 

Ronneby 3,4 0,1 

Olofström 3,3 +/-0 

Karlskrona 3,1 -0,1 

Karlshamn 3,0 -0,1 
 

Företagarnas betyg sätts på skalan: 1 = Dåligt 2 = Inte helt godtagbart 3 = Godtagbart 4 = Bra 5 = 

Mycket bra 6 = Utmärkt 

 

  



 
 
 
 
Sölvesborg 

Sölvesborg noterar för tredje året i rad länets högsta betyg på det sammanfattande omdömet. 

Kommunen ökar 0,3 upp till 3,9, vilket är den högsta notering som uppmätts i Blekinge sedan 

mätningarna startade. Kommunen har haft en positiv utveckling under flera år och i år når man över 

4,0 i tre enskilda kategorier. De kategorier där man utmärker sig mest jämfört med Sverigesnittet är 

Tjänstemännens attityder, Information till företagen och Dialogen med kommunens beslutsfattare.  

Sölvesborg förbättrar sig i samtliga kategorier sedan 2020, utom vad det gäller Brott och otrygghet, 

där man parkerar på en oförändrat låg nivå, hela 0,8 under Sverigesnittet. Faktum är att det bara är tre 

kommuner i hela landet som noterar ett sämre värde i denna kategori – så här finns en del att jobba 

med.  

Noterbart är att politikers betyg är markant mer positivt än företagarnas i samtliga kategorier utom just 

Brott och otrygghet – men samsynen om vilka frågor som är viktiga att prioritera är god mellan politiker 

och företagare. 

 

Ronneby 

Ronneby höjer sig från 2020, och noterar länets näst högsta betyg på det sammanfattande omdömet, 

3,4. Framför allt är det i kategorierna Information till företagen och Företagens engagemang som man 

går framåt. Även i kategorin Brott och otrygghet lyfter man sig 0,2, men tillhör trots detta fortfarande de 

kommuner i landet där oron för dessa frågor är störst – hela 0,7 under Sverigesnittet.  

Samsynen mellan politiker och företagare om vilka frågor som bör förbättras är förhållandevis god, 

men kan bli bättre.  

 

Olofström  

Oförändrat samlat omdöme på 3.3 och länets tredje placering. I år är det mycket små förändringar, 

både uppåt och nedåt. Förbättringar har skett i kategorierna Allmänhetens attityder och Konkurrens 

från kommunens verksamheter. Den kategori som får lägst betyg är liksom föregående år Vägnät, tåg- 

och flygförbindelser, där Olofström ligger hela 0.9 under Sverigesnittet.  

Slående god samsyn mellan företag och politiker – man delar bilden. 

 

Karlshamn 

Karlshamn tappar marginella 0,1 jämfört med 2020, och noterar ett samlat omdöme på 3,0. Var tredje 

svar på en fråga når inte upp i betyget ”Godtagbart”. I en kategori – Allmänhetens attityder – förbättrar 

sig Karlshamn. Fyra kategorier är oförändrade, i resten backar man. De kategorier i vilka man sticker 

ut mest negativt jämfört med Sverigesnittet är Konkurrens från kommunens verksamheter och 

Kommunpolitikers attityder. Samsynen mellan vilka frågor som politiker och företagare tycker är viktiga 

att prioritera är ganska låg – här kan dialogen bli bättre.  

En hög svarsfrekvens, 65% av de tillfrågade företagen, visar på ett stort engagemang för frågorna. 

 

Karlskrona 

Sjunker knappa 0,1 sedan 2020, till 3,1 i sammanfattande omdöme. Karlskrona höjer sig med 0,1 i 

fyra kategorier och sänker sig i sju. Precis som tidigare år är Vägnät, tåg- och flygförbindelser (-0,7) 

samt Kommunpolitikers attityder (-0,6) de kategorier där man avviker mest från Sverigesnittet.  

Noterbart är att betyget är högt bland de företagare som haft kontakt med kommunen angående 

tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll. I samtliga dessa kategorier får Karlskrona högre betyg än 

Sverigesnittet. Karlskrona är också den kommun som i befolkningsstorlek och struktur skiljer sig mest 

från länets övriga strukturer, och i flera avseenden är därför en jämförelse med liknande städer i andra 

län relevant.   

 



 
 
 
 
Johan Dalén, som är regionchef för Svenskt Näringsliv i Blekinge, tycker att det finns många positiva 

slutsatser att dra av årets LFK-mätning.  

 

- Hur vi än vänder på det finns det ett kraftigt stöd för slutsatsen att det lokala företagsklimatet blir 

bättre i Sverige. Årets resultat är det bästa på ett helt decennium, och mer än hälften av landets 

kommuner, 152 stycken, ökar sitt sammanfattande omdöme sedan 2020. Hårt arbete ger resultat!  

 

- Alla länets kommuner noterar sig minst för ett godtagbart företagsklimat (3,0) och vi har en kommun i 

vårt lilla län som ligger alldeles precis under gränsen för ”Bra företagsklimat” (4,0) Det är ett mycket 

bra resultat, bara 31 kommuner av landets 290 noterar betyget 4,0 eller högre.  

 

- De frågor som länets företagare tycker är prioriterade för att kunna öka företagsklimatet ytterligare är 

precis som i landet i övrigt Ökad förståelse och Bättre dialog, tätt följt av Minskad brottslighet och ökad 

trygghet.  

 

- Och även om det mesta blivit bättre, finns det fortfarande en hel del förbättrinhspotential. Mindre 

företag är mindre nöjda än större, vart femte företag är fortfarande missnöjda med olika frågor, och 

den fråga som återigen får lägst betyg av företagarna är upphandling. Där finns fortfarande mycket att 

göra, avslutar Johan Dalén. 

 

 

Läs mer om enkäten på www.foretagsklimat.se och svensktnaringsliv.se/blekinge, och tveka inte att 

kontakta Johan Dalén på johan.dalen@svensktnaringsliv.se eller 0730-78 00 97 med frågor och 

funderingar. 

  

Ska det gå bra för Blekinge och Sverige måste det gå bra för företagen – därför 

behövs ett välmående företagsklimat! 
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