
Växande Älmhult utvärderar företagsenkät om företagsklimatet i kommunen 

 

Företagsenkät 2020 

98 företag har svarat på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 53% jämfört med ett sverigesnitt på 

50% (värden 2019 - 89 st, 50%) 

37,9 % tycker företagsklimatet är bra 2020 (2019 41,4%, 2018 52,5%) 

Älmhult fick en ranking på 157 2019 i jämförelse med andra kommuner. Sämre resultat i enkäten 

indikerar på en lägre ranking 2020 (presenteras i september).  

 

Sammanfattande omdöme 

Företagare ger ett sammanfattande omdöme på 3,21 (3,3 2019) för Älmhult jämfört med 3,37 för 

Sverige som helhet (3,4 2019). 2019 fanns siffror på att politiker upplevde en förbättring istället för 

som företagarna en försämring. 2020 finns inga siffror på politikernas bild.  

Av frågorna som ingår i det sammanfattande omdömet så har uppfattningen om Vägnät, tåg- och 

flygförbindelser; Tillgång på relevant kompetens samt Upphandling förbättrats sedan 2019. I den 

positiva vågskålen ligger även att Allmänhetens attityder; Vägnät, tåg- och flygförbindelser samt 

konkurrens från kommunens verksamheter är bättre än sverigesnittet. Störst försämring jämfört med 

2019 är Företagens engagemang för företagsklimatet samt Information till företagen följt av 

Kommunpolitikers attityder och Dialogen med kommunens beslutsfattare. 

Trots försämring av det sammanfattande omdömet visar en annan fråga på att en hög andel (över 70 

%) aldrig funderat på att lämna kommunen för en annan mer företagsvänlig kommun. 

 

Övriga enkätfrågor 

Tittar man lite mer i detalj på övriga enkätfrågor kan man dra några slutsatser:  

 På frågor som kan sammanfattas med serviceinriktad myndighetsutövning eller en specifik 

fråga om service och bemötande från kommunen finns potential till förbättring jämfört med 

föregående år och jämfört med Sverige som helhet. Särskilt sticker handläggningstider och 

hur lätt det är att komma i kontakt med kommunen ut men även förståelse för företagande 

finns med i företagens prioriterade åtgärder. 

 När det gäller attityder till företagande så noteras en upplevd försämring hos både politiker 

och tjänstemän. Det måste även uppmärksammas en stor upplevd försämring av skolans 

kontakt med näringslivet. 

 Det är positivt att det upplevs som upphandling förbättrats men det är från låga betygsnivåer 

så mer förbättring är möjlig 

 Det är oroande att företagens engagemang för att förbättra företagsklimatet har minskat så 

kraftigt och där bör undersökas mer då det bara är tillsammans som utveckling och 

förbättring kan ske. 

 Brottslighet/otrygghet är en ny fråga i enkäten och drygt 30% av företag i enkäten känner en 

viss oro. 



Serviceinriktad myndighetsutövning 

På en skala mellan 1-6 har företagen gett kommunen följande betyg: 

 Förståelse   3,7 

 Fick råd och vägledning  3,9 

 Rimliga handläggningstider  3,2 

 Lätta att komma i kontakt med 3,6 

På alla frågorna ligger Älmhult under sverigesnittet. På en specifik fråga om kommunens service och 

bemötande upplever företagarna en liten försämring jämfört med 2019. 

 

Prioriterade åtgärder - rekommendationer 

Företagarnas topp 4 i prioriterade åtgärder i Älmhult är i fallande ordning  

 Snabbare handläggning 

 Minskad brottslighet och ökad trygghet 

 Ökad förståelse för företagande 

 Bättre dialog mellan kommunen och företagen 

 

Allmänna kommentarer till enkätresultatet utifrån verkligheten i kommunen under 2019 

Det finns negativt resultat på ett antal frågeställningar som rör service och bemötande, dialog med 

kommunala beslutsfattare, information till företagen m.m. i den aktuella enkäten. Delar av det kan 

förklaras av att det var förändringar i organisationen på flera roller både i kommunledning och på 

näringslivssidan där nya kompetenser kom in först under hösten 2019 och kanske inte riktigt hunnit 

sätta så mycket avtryck ännu. Dock har det påbörjats interna arbeten på kommunen med att förenkla 

för företagare samt med service- och bemötande som ännu ej är klara och därför ej har hunnit ge så 

mycket effekter ännu. Flera goda initiativ finns dock som kan ge goda effekter framöver. Det krävs 

dock att det fortsatt satsas på dessa frågor om företagen ska känna skillnad. Det finns stor potential 

att jobba upp andelen som tycker företagsklimatet är bra (37,9%). 

Även när det gäller skolans koppling till näringslivet så är ett förbättring på gång i och med att 

Växande Älmhult trycker på från näringslivets håll och kommunen avsätter mer resurser internt för 

dessa frågor. Detta är också relativt nytt och kommer kanske märkas först kommande läsår. 

 


