
 
 
 
 

ENKÄTEN OM DET LOKA FÖRETAGSKLIMATET 2021 
 

KALMAR LÄN 

  

Sverige utvecklas positivt, bästa sammanfattande omdöme. Kalmar län som helhet har snitt 3,4 

samma som Sverige snitt och som län placerar Kalmar län sig på plats 11 av 21. 

 

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

Företagsklimatet blir bättre i Sveriges kommuner och att var femte företag fortfarande inte ger 

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 kommunen ökar och är det högst 

uppmätt under de senaste 10 åren 

 

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

coronaår 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 konkreta åtgärder är vad företagen önskar sig även under 

normala omständigheter. Det kan kommunerna lära mer av för framtiden. 

 

Långsiktigt, målmedvetet arbete ger resultat. 

 

I Kalmar län har 1274 har svarat på årets enkät. I år har enkäten även ställts till politiker som sitter i 

kommunfullmäktig, detta görs vartannat år. 

 

I Kalmar län stiger 8 av 12 kommuner medan 3 står still och 1 tappar. 

 

Mönsterås 4,1 +/-0 

Torsås 3,7 0,1 

Nybro 3,6 -0,1 

Borgholm 3,5 0,3 

Kalmar 3,5 0,1 

Hultsfred 3,4 0,1 

Västervik 3,4 0,3 

Vimmerby 3,2 0,1 

Oskarshamn 3,2 0,1 

Högsby 3,2 0,5 

Emmaboda 3,1 +/-0 

Mörbylånga 2,9 +/-0 
 

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

Mycket bra 6 = Utmärkt 

  



 
 
 
 
Borgholm 

Fortsatt god utveckling och stiger 0,3 i sammanfattande omdöme. Länets näst största ökning som ger 

ett resultat på 3,5. Det är över sverigesnittet och ger det 4 högsta betyget i länet. Borgholm är 1:a 

bland kommunerna i SKR:s kommunindelning för landsbygdskommuner med besöksnäring. 

Förbättrar sig i princip alla parametrar, och i flera frågor stora ökningar. Dialog och attitydfrågor ökar 

mest, bra jobbat. Målmedvetet arbete ger resultat, nu måste bara nivåerna öka. 

Vad det gäller tillstånd, tillsyn och kontroll får kommunen bra resultat i ”lätt att komma i kontakt med” 

men behöver förbättra handläggningstider och råd och vägledning där man hamnar under 

sverigesnittet. Förbättringen av politikers attityder är den femte största i landet. 

Bra jobbat Borgholm! 

Hög svarsfrekvens 65%. 

 

Emmaboda 

Emmaboda står still från förra året på 3.1 i sammanfattande omdöme. Förra året tog man flera kliv i 

rätt riktning, i år ser vi inte så stora ökningar men å andra sidan behåller de i princip sina nivåer. 

Förbättringsarbete tar tid. 10 av 15 parametrar är nu över 3.0. 

Dialog med kommunens beslutsfattare hamnar på 2,9 även politiken ger frågan lågt betyg (3.4) 

Tjänstemännens attityder får också lågt betyg, detta måste man arbeta mer med. 

I myndighetskontakten får man bra betyg i lätt att komma i kontakt med och rimliga 

handläggningstider. 

 

Hultsfred 

Stiger 0,1 i sammanfattande omdöme och hamnar på 3,4 dvs samma som sverigesnittet. En positiv 

trend, stiger i 12 av 15 parametrar. Bäst utveckling inom attitydfrågan.  

Inom myndighetsutövningen får Hultsfred fortsatt goda betyg – bra handläggningstider, råd och 

vägledning. Fortsätt så. 

 

Högsby 

Förra året tappade Högsby 0.3 i sammanfattande omdöme men står i år för länet största ökning med 

0.5 och landar på 3.2. Ökningen är den sjätte största i landet. 

Glädjande att se ökning i så när som på en, alla parametrar. Störst ökningar inom information, attityder 

och service. Bra gjort! Nivåerna är dock fortsatt låga och nu måste de höjas ytterligare. 

Värt att notera är en förbättring på 0.5 vad det gäller upphandling, även om det även fortsatt är på en 

låg nivå. 

Företagare och politiker har mycket olika prioriteringar hur företagsklimatet ska förbättras. Här behövs 

bättre dialog för att kunna dela samma bild. 

 

Kalmar 

Kalmar stiger 0.1 till 3,5 och hamnar på länets 5 plats. 13 av 15 över 3.0 varav 4 ökar mot förra året. 

Ganska små justeringar mot tidigare år. Bra med mycket hög svarsfrekvens. 

Generellt delar företag och politiken sina bedömningar i de olika frågorna, mest skiljer det sig i 

frågorna om attityd och information. Bättre dialog lyfter både företag och politik som en 

förbättringspunkt i det fortsatta arbetet. 

 

Mönsterås 

Fortsatt länets 1a med högst sammanfattande omdöme, 4.1. 8 av 15 frågor på rätt sida om 4.0 och 

samtliga över 3.0. Bra att trots höga nivåer öka i 9 av 15. På frågan om dialog ger företagen det 5:e 

högsta betyget i landet och på service/bemötande är betyget på en 10 plats i landet. 



 
 
 
 
Tillstånd tillsyn och kontroll, här får kommunen riktigt bra betyg en bra bit över sverigesnittet. 

Förra årets tapp i dialog är återhämtat. 

Hög svarsfrekvens 66% 

 

Mörbylånga  

Oförändrat sammanfattande omdöme som förra året, 2.9 och det är länets lägsta betyg. 

För låga nivåer generellt och 9 av 15 frågor får betyg under 3.0 

Politiken ger också låga betyg till såväl sin egen dialog som tjänstemännens attityder. Här finns att 

arbeta med. 

Det bör finnas goda förutsättningar till förbättrad dialog – alla ser problemet! 

Bra svarsfrekvens 59%  

 

Nybro 

Sammanfattande omdöme 3,6 – 0.1 och länets tredje plats. Efter många års hårt arbete och flera år av 

förbättrade resultat ser vi i år att Nybro tappar i alla frågor utom två. Vi hoppas att detta ”bara” är ett 

hack i skivan och att ni snabbt är tillbaka i rätt spår igen. Företagen i Nybro ger frågan om brott och 

otrygghet landets sjätte lägsta betyg. 

Ta signalerna på allvar. Relativt stor skillnad mellan politikernas svar och företagarnas svar vad det 

gäller dialogen med beslutsfattare. 

 

Oskarshamn 

3,2 en ökning med 0.1. Ökar eller står stilla i samtliga frågor, det är bra nu måste bara nivåerna stiga. 

Info till företag ökar med 0.3. Infrastrukturen är fortsatt ett sorgebarn men dock en förbättring. Trots det 

ger företagen i Oskarshamn landets lägsta omdöme i infrastrukturfrågan. 

Länets högsta svarsfrekvens 68% visar på ett stort engagemang. 

 

Torsås 

Ökar med 0,1 till 3.7 och det ger länets andra plats. Ökar i samtliga med undantag för brott och 

otrygghet där man tappar med 0.5 och hamnar på rekordlåg nivå 2.8, vilket är det lägsta betyget i 

landet. 50% av företagen uppger att deras företag påverkas negativ av brott och otrygghet. 

Tydlig förbättring i upphandlingsfrågan, 0.4, bra jobbat och i rätt riktning – nu måste förbättringen 

fortsätta. 

Företagare och politiker är överens om att prioriterade frågor är brott och otrygghet och 

bredband/mobil. 

 

Västervik 

Bra ökning med 0.3 av sammanfattande omdöme och tillsammans med Borgholm länets näst högsta 

ökning. Ökar alla i alla frågor utom en. Bra förbättringar inom information och attitydfrågor. 

Värt att notera att den infekterade frågan om konkurrens från kommunens verksamhet förbättras med 

0.4. Når visserligen bara 3.0 och en bit kvar till sverigesnittet men det är steg i rätt riktning. Betyget är 

dock det sjunde lägsta i landet. 

 

Vimmerby 

Ökar 0.1 till 3.2. 

Stiger i 12 av 15 men från relativt låga nivåer. I frågan om dialog med kommunens beslutsfattare ger 

företagen betyget 2.8 och på samma fråga svarar politikerna 4.0, vilket är en anmärkningsvärd 

skillnad. Uppenbarligen delar man inte bilden – här behövs ett förbättringsarbete. 


