
 
 
 
 

ENKÄTEN OM DET LOKA FÖRETAGSKLIMATET 2021 
 

KRONOBERG 

Genomsnittet för Kronobergs sammanfattande omdöme 3.5. Kronoberg plats 5 av landets 21 län. 

 

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. 

 

I Kronoberg har 854 företag svarat på enkäten. I år har enkäten även ställts till politiker som sitter i 

kommunfullmäktig, detta görs vartannat år. 

 

Jämförelsevis har länet ett gott företagsklimat och inga stora förändringar i år. 4 av 8 kommuner ökar, 

3 står still och 1 tappar.  

 

Markaryd 4,4 0,1 

Alvesta 3,8 0,2 

Ljungby 3,7 +/-0 

Växjö 3,6 +/-0 

Uppvidinge 3,3 +/-0 

Lessebo 3,3 0,1 

Tingsryd 3,3 0,2 

Älmhult 3,0 -0,2 
 

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

Mycket bra 6 = Utmärkt 

 

  



 
 
 
 
Alvesta 

I år ökar Alvesta 0.2 och landar på 3.8 och därmed länets andra plats. Kommunen har haft en positiv 

utveckling under flera år. Små förändringar mot förra året. Den stora förbättringen är konkurrens från 

kommunala verksamheter som förbättrar sig med 0.3. 

Förra året gjorde Alvesta ett stort förbättringskliv i betyget för upphandling, tappar tyvärr 0.3 av det i år. 

God samsyn mellan företagare och politiker,  

 

Lessebo 

Stiger 0.1 på sammanfattande till 3.3. Steg i rätt riktning är förbättringar i kommunens service och 

bemötande och information som stiger 0.3 respektive 0.2 

I vissa frågor är det anmärkningsvärd stor skillnad mellan politikernas svar och företagens svar. 

Exempelvis tjänstemännens attityder. Politiker och företagare har en skild bild av vad som behöver 

förändras. Här behövs bättre dialog för att dela samma bild. 

Relativt låg svarsfrekvens, störst andel med 1-5 anställda. 

 

Ljungby 

Oförändrat samlat omdöme på 3.7 och länets tredje placering. I år är det mycket små förändringar, 

såväl ökningar som minskningar. 2020 tappade man stort i flera frågor, den utvecklingen har stannat 

upp men har en bit kvar till resultaten 2019.  

Hög svarsfrekvens visar på ett stort engagemang för frågorna. 

 

Markaryd 

Länets högsta och Sveriges sjätte högsta sammanfattande omdöme hittar vi i Markaryd. Plus 0.1 och 

totalt 4.4. Mkt små skillnader från föregående år. Hela 10 parametrar över 4.0 och företagen i 

Markaryd placerar fyra av betygen inom topp 10 i landet.  

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

 

Tingsryd 

Är en av de kommuner som ökar mest i länet i sammanfattande omdöme. Plus 0.2 ger 3.3. Tingsryd 

har en positiv utveckling i flertalet av frågorna, rätt riktning om än delvis låga nivåer. 

Dialoger med kommunens beslutsfattare är en av de frågor som hamnar under 3.0. Visserligen en 

förbättring mot tidigare år men fortfarande för låga nivåer. 

Upphandling tappar från redan låg nivå. 

 

Uppvidinge 

Oförändrat sammanfattande omdöme, 3.3 Inga stora förändringar från i fjol. 6 av 15 frågor under 3.0, 

något bättre mot tidigare år men fortsatt för låga nivåer. 

Positivt att företag och politik har en stor samsyn i många frågor och det borde finnas bra grund för 

förbättringar. 

 

Växjö 

Växjö har oförändrat sammanfattande omdöme och får 3.6 och hamnar därmed på länets 4 plats. 

Marginella förbättringar uppåt i flertalet av frågorna. Mest förbättrar sig Växjö på konkurrens från 

kommunens verksamheter. 

Myndighetsfrågorna som tillstånd, tillsyn och kontroll, här hamnar man strax under Sverigesnittet. 

Sett över tid tappar man störst i de mjuka frågorna som attityd/dialog. 

 

 



 
 
 
 
 

Älmhult 

Fortsätter tappa i sammanfattande omdöme och tappar 0.2 till 3.0. Mer än hälften av frågorna är under 

3.0. Relativt små förändringar mot föregående år. Störst tapp i upphandlingar och störst förbättringar i 

brottslighet/otrygghet.  

Oroande att flera frågor som politiker, tjänstemäns attityder, dialog med beslutsfattare etc. är under 3.0 

Myndighetskontakten tillstånd, tillsyn och kontroll, här hamnar man en bit under sverigesnittet och 

sämst betyg i förståelse.  

 


