
 
 
 
 

ENKÄTEN OM DET LOKA FÖRETAGSKLIMATET 2022 
 

KRONOBERG 

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 Kronobergs sammanfattande 

omdöme (3.5) ger länet en 4:e plats av landets 21 län. 

 

871 företag i länet har svarat på enkäten i år. Svarsfrekvensen är 50% och svaren kommer från en 

blandning av branscher och företagsstorlekar.   

 

I årets mätning stiger resultaten i sammanfattande omdöme i tre kommuner, sjunker i fyra kommuner 

samt är oförändrat i en kommun. 

 

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

• Minskad brottslighet och ökad trygghet 

• Bättre dialog mellan kommunen och företagen 

• Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare 

• Snabbare handläggning 

• Fler bostäder 

 

 

 

  



 
 
 
 
Alvesta 

I Alvesta fortsätter arbetet med att förbättra företagsklimatet på ett stabilt sätt. Det sammanfattande 

omdömet stiger för femte året i rad och når i årets mätning 3,9, vilket är det näst högsta betyget i länet. 

Politikers och tjänstemäns attityder förbättras och man kan se en koppling till dialog, information till 

företagen och service och bemötande som också stiger väsentligt. En framgångsfaktor är att företagen 

också är engagerade i företagsklimatsfrågor.   

 

Lessebo 

Lessebo tappar 0,1 betygssteg i sammanfattande omdöme och landar in på 3,2 vilket betyder strax 

över godkänt. Service och bemötande är väldigt viktigt för företagen, men sjunker betyget relativt 

starkt i denna viktiga fråga. Det är ett underbetyg att inte nå nivån godkänt i viktiga parametrar som 

politikers attityder, dialog med beslutsfattare och information. 

 

Ljungby 

Årets resultat för Ljungby innehåller tämligen små förändringar mot tidigare år. Det sammanfattande 

omdömet på 3,7 är länets tredje högsta. Relativt höga nivåer för många parametrar vilket signalerar en 

stabilitet. Upphandlingsfrågan får även i år lågt betyg. Det förbättringsarbete som pågår i kommunen 

på det området har inte slagit igenom i resultatet än, men förändring tar tid.  

 

Markaryd 

Grattis Markaryd till det starka resultatet! Betyget 4,5 i sammanfattande omdöme är högst i länet och 

även det tredje högsta i landet. I 10 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 som får ett betyg under godtagbart. Det är ett 

allvarligt hot mot företagens möjlighet att växa och utvecklas.  

 

Tingsryd 

Betyget 3,0 i sammanfattande omdöme är länets näst lägsta betyg. Det tapp man gör i den frågan i år 

är det 10:e största i landet. Viktiga frågor som dialog, information och tjänstemäns attityder når inte 

upp till nivån för godkänt. I 9 av 15 frågor sjunker resultaten jämfört med förra årets mätning. Störst 

tapp har det blivit i frågan om företagens utsatthet för brott och otrygghet.  

 

Uppvidinge 

Det sammanfattande omdömet i Uppvidinge passerar i år sverigesnittet och landar på 3,5. Det är 

endast en parameter där resultatet sjunker och av de frågor där företagen ger högre betyg återfinns 

viktiga delar som dialog och information men även politikers och företagares attityder.   

 

Växjö 

Trenden för Växjö fortsätter gå i fel riktning. Relativt små förändringar i många frågor och det är även i 

år -0,1 betygssteg i sammanfattande omdöme. Trots det ser vi att Växjö får det näst högsta betyget 

bland Sveriges 25 största kommuner. Utmaningarna för stora kommuner är inte exakt desamma som 

för mindre kommuner, men det är viktigt att även större kommuner arbetar med att förbättra 

företagsklimatet. Det arbete som nu görs i Växjö i upphandlingsfrågan har inte fått genomslag än i 

mätningen. 

 

 

 

 



 
 
 
 
Älmhult 

Länets lägsta betyg ges av företagen i Älmhult. Betyget blir 2,9, som betyder inte helt godtagbart. 

Ingen av de frågor som ingår i enkäten får bättre betyg i årets mätning. 9 av 15 frågor når inte upp till 

nivån för ett godkänt omdöme. Företagen i Älmhult ger det lägsta betyget i landet i 

upphandlingsfrågan.  
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Läs om alla resultat på www.foretagsklimat.se 


