
 
 
 
 

ENKÄTEN OM DET LOKA FÖRETAGSKLIMATET 2022 
 

KALMAR LÄN 

På det nationella planet ger företagen lika bra betyg på den viktigaste frågan om det sammanfattande 

omdömet av företagsklimatet som toppnoteringen i fjol.  Det är fler kommuner som får riktigt bra betyg 

och det är färre kommuner som inte når godtagbart. Genomsnittet för Kalmar län sammanfattande 

omdöme (3.5) ger länet en 9:e plats av landets 21 län. 

 

I Kalmar län har 1280 företag i länets alla kommuner svarat på enkäten. Det är 51% av de tillfrågade 

företagen. Svaren kommer från en blandning av branscher och företagsstorlekar.   

 

I Kalmar län stiger 5 av 12 kommuner medan 4 tappar och 1 behåller sitt betyg.  

 

När företagen anger vad som är viktigast för kommunerna att ta tag i anges:  

• Förbättrad lokal infrastruktur 

• Minskad brottslighet och ökad trygghet 

• Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare 

• Bättre dialog mellan kommunen och företagen 

• Snabbare handläggning 

 

 
 

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

Mycket bra 6 = Utmärkt 

  



 
 
 
 
Borgholm 

Borgholms sammanfattande omdöme är oförändrat på en nivå över rikssnittet. Det är relativt små 

förändringar men vi noterar att allmänhetens attityder och företagares engagemang för 

företagsklimatet ökar. Kommunens påbörjade arbete kring skolans kontakter med näringslivet når inte 

upp till nivån för godkänt, men förändring tar tid. 

 

Emmaboda 

Ingen parameter sjunker i årets mätning i Emmaboda. Den stora positiva utvecklingen kring mobilnät 

och bredband är den största positiva förändringen i landet. Det sammanfattande omdömet stiger 0,2 

och landar på 3,3 som ger Emmaboda det 8 högsta resultatet i länet. Sedan 2019 har betyget 

förbättrats med 0,7 steg vilket ger rättsignaler. Det är fortfarande relativt låga nivåer på betygen, men 

de positiva förändringarna är ett steg i rätt riktning. 

 

Hultsfred 

Tyvärr stiger inget av betygen i Hultsfred i år. Det sammanfattande omdömet tappar 0,1 betygssteg 

och landar på 3,3. Den samlade nivån är på en för låg nivå för att man ska vara nöjd. I botten av listan 

finns frågan om företagens möjlighet att hitta relevant kompetens. Där hamnar även skolans kontakter 

med det lokala näringslivet och det kan finnas en korrelation mellan dessa frågor. Det är viktigt för 

näringslivets möjligheter att växa och utvecklas. 

 

Högsby 

Betygen steg rejält i fjol men i år är förändringarna inte speciellt stora. Det sammanfattande omdömet 

är oförändrat på 3,2 som betyder just över godkänt. Betyget är länets lägsta och generellt kan man 

säga att nivån är för låg för att kännas helt tillfredsställande. Information till företagen och dialog med 

kommunens beslutsfattare sjunker och når inte upp till betyget godtagbart.  

 

Kalmar 

Det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i Kalmar är oförändrat på 3,5. Det är det 4:e högsta 

i länet. Flertalet av frågorna går i positiv riktning även om förändringarna inte är särskilt stora jämfört 

med förra året. 

 

Mönsterås 

Grattis Mönsterås till det starka resultatet! Betyget 4,3 i sammanfattande omdöme är högst i länet och 

även det åttonde högsta i landet. I 9 av 15 frågor ger företagen betyget bra (högre än 4.0) och det är 

mycket starkt att fortsätta förbättra resultaten även på dessa höga nivåer. Det är bara frågan om 

företagens möjlighet att få tag på relevant kompetens och infrastrukturfrågan som får ett betyg under 

godtagbart. Båda dessa frågor är allvarliga hot mot företagens möjlighet att växa och utvecklas. 

 

Mörbylånga  

Ser vi ett trendbrott i Mörbylånga? De senaste åren har betyget för sammanfattande omdöme legat 

under nivån för godtagbart, men nu passeras den nivån och når upp till 3,2. Det är glädjande att se att 

alla parametrar stiger i årets undersökning. Information till företagen, kommunpolitikers och 

tjänstemäns attityder ger viktiga signaler och att även företagens eget engagemang i 

företagsklimatsfrågan stiger rejält är positivt. Ökningen kring företagens engagemang är den största 

positiva förbättringen i landet.  

 

 

 



 
 
 
 
Nybro 

Sedan 2018 har Nybro tappat 0,4 betygssteg i sammanfattande omdöme. Detta är en oroande trend i 

fel riktning. Varför är företagen nu så missnöjda? Vi ser stora tapp i politikers attityder och dialog med 

beslutsfattare. Det är oerhört viktiga frågor för företagen. 

 

Oskarshamn 

Oskarshamns företag ger bättre betyg på företagsklimatet i årets mätning. Det sammanfattande 

omdömet stiger 0,2 betygssteg och hamnar på 3,4. De senaste årens positiva trend håller i sig. Det är 

glädjande att se att kommunpolitikers attityder och dialog med beslutsfattare går i positiv riktning. 

Fortfarande ligger upphandlingsfrågan, kompetensförsörjningsfrågan och infrastrukturen i botten. 

 

Torsås 

Endast två frågor för högre betyg i årets mätning i Torsås. Det sammanfattande omdömet på 3,6 är 

trots det den näst högsta siffran i länet. Efter att företagen gett landets lägsta betyg i frågan om brott 

och otrygghet förra året har en kraftig förbättring skett. Detta är sannolikt ett resultat av kommunens 

tydliga arbete med frågan. Det är samtidigt oroande att betygen sjunker kraftigt när det gäller dialog 

med beslutsfattare och politikers attityder.   

 

Vimmerby 

Det sammanfattande omdömet stiger 0,1 betygssteg till 3,3. Det är fler parametrar som stiger än som 

sjunker även om förändringarna inte är så stora. Det ger en signal om att utvecklingen går i rätt 

riktning. Frågorna om service och bemötande, politikers och tjänstemäns attityder, dialog och 

information ligger på en för låg nivå för att det ska kännas tillfredsställande.  

 

Västervik 

Företagen i Västervik ger betyget 3,3 i sammanfattande omdöme och det är det sjätte högsta i länet. 

Det är små förändringar i alla frågor, men vi kan se en påbörjad positiv förändring som visar sig i att 

det är fler frågor som stiger än som faller.   

 

--- 

Läs mer om detaljerna på www.foretagsklimat.se 


