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Kan man verkligen mäta företagsklimatet i min kommun?



1. Hur/om mätningarna har inflytande på kommunerna? 
– tre bevis

2. Reflektioner om mätningarna. – tre frågor



Den strategiske mångsysslaren – 10 år senare. Enkätundersökning om kommunerna näringslivsarbete… (SKR 2019). 
https://skr.se/download/18.45167e4317e2b341b24ac0bc/1642674293074/7585-771-8.pdf 



Bevis 2. Företagsklimat får 
stor uppmärksamhet i 
olika sammanhang

kommunernas styrdokument

mediabevakning

interna diskussioner 



Vi vill fortsätta resan mot att vara topp 50 i 
näringslivsrankingar och ha 
ett företagsklimat där företag och kommun 
samarbetar på ett vinnande sätt. 
(Kommunalrådet Carina Sammeli (S), Luleå i 
Norrländska Socialdemokraten, 2 nov 2022)

Den senaste undersökningen från Svenskt Näringsliv 
visar att Kungsbacka halkat ner på rankinglistan vid 
en jämförelse av kommuners företagsklimat. - Det 
finns utmaningar som vi jobbar med och vi gör både 
kortsiktiga och långsiktiga insatser, säger Elinor 
Filipsson. (Näringslivschef Kungsbacka, i Norra 
Halland 29 okt 2022)

Företagsklimatet i Karlskrona får lågt betyg. Det 
framgår av den rapport som för en tid sedan 
presenterades av Svenskt näringsliv. Kommunen 
hamnar på sista plats i Blekinge. Enligt 
[kommundirektör Anette Sturesson] behövs 
resultatet analyseras. (Sydöstran plus 27 okt 2022)

Trots Norrköpings starka tillväxt visar 
enkäten sänkta omdömen för kommunen [i 
enkäten för näringslivsklimat]. Norrköping är 
en av Sveriges mest ambitiösa 
tillväxtkommuner och det ska också synas i 
vårt uppfattade företagsklimat, menade 
Joakim Ljungqvist, näringslivsdirektör. 
(Länstidningen Östergötland, 27 okt 2022)

Några klipp från media okt-nov 2022



Överenskommelsen mellan Centerpartiet och 
Socialdemokraterna [styret i Orsa] omfattar…. I samverkan 
med det lokala näringslivet arbeta offensivt för att nå 
Sveriges bästa företagsklimat. (Dala-Demokraten 22 okt 
2022)

Socialdemokraterna är stolta över den gemensamma inriktning som Samverkan för 
Sala har. Att utveckla Sala kommun kommer vara ett stort fokus. Det gäller såväl 
bostadsbyggande som satsningar på företagsklimat och att arbeta för 
företagsetableringar i kommunen. (Västerås Tidning 20 okt 2022).

Socialdemokraterna och Moderaterna under onsdagen 
presenterade ett gemensamt styre för Linköpings kommun… 
Det ska bli ett bättre företagsklimat, byggas fler bostäder och 
finnas fler vägar till arbete, enligt det nya styrets politik. 
(Vimmerby tidning, 20 okt 2022).

Det nya politiska styret i Degerfors är 
ganska unikt, Vänsterpartiet går samman 
med Moderaterna… …bra företagsklimat är 
några av punkterna de gemensamt ska 
jobba med. (Karlskoga Tidning, 18 okt 
2022)



Bevis 3. Också staten uppmärksammar Företagsklimat

• Lokalt Företagsklimat är en del (i ett större sammanhang) inom “Statsbidrag till 
kommuner i glesbygd”

• Tillväxtverket uppdrag att stödja näringslivsarbete i 39 kommuner genom ett årligt 
statsbidrag (2018 – 2021)

• Kommunerna inom satsningen har i flera fall stärkt sin ranking.

• Men…. Frågorna kring lokalt företagsklimat och utvecklingsfrågor är komplexa och 
följeforskarna reflekterar kring gränssnittet mellan kommunernas rådighet och 
andra strukturella faktorer kring lokalt företagsklimat. Vad kan kommunerna 
påverka…?

Slutrapport - Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i gles- och landsbygdskommuner Uppdrag att 
fördela statsbidrag till kommuner i glesbygd 2022-04-12. Dnr Ä 2018-306



1. Hur/om mätningarna har inflytande på kommunerna? –
tre bevis

2. Reflektioner om mätningarna – tre frågor

• Vad mäter företagsklimat? 
• Varför är det viktigt att ha en hög ranking? 
• Är mätningen ett relevant verktyg för kommunerna? 



Vad mäter företagsklimatet? 

• Prestationer av kommunen som organisation

• Exempelvis kommunens handläggning/myndighetsutövning; 
kommunens “attityder”, kommunens information och dialog

• Strukturer i kommunen som geografi och geografiska samband

• Exempelvis kompetensförsörjning, nationell infrastruktur, jobb i
kommunen (SCB)



Varför är det viktigt att ha en hög ranking?

• “I över 20 år har Svenskt Näringsliv genomfört en enkätundersökning för att understryka 
betydelsen av det lokala företagsklimatet. … Det kommer i sin tur medföra att företagen växer och 
skapar fler jobb och därmed mer resurser till vår gemensamma välfärd.” (SN 2022, s. 6 och 7)

• Finns det dokumenterade samband och i så fall – hur ser de ut?

• Är en hög ranking en prognos om stark lokal utveckling?

• Hur kan en hög ranking påverka lokal/regional utveckling/tillväxt? 



Hur kan det vara ett verktyg till stöd för kommunerna för sina strategiska vägval?

√  Kommunen som
myndighetsutövare

?  Kommunen har flera/ett brett
uppdrag där näringslivutveckling är
en del

• Demokratiaktör och samhällsutvecklare

Hur är företagsklimat ett verktyg så att näringslivsarbetet kan
integreras med det bredare uppdraget kommuner har för 

sammanhållen hållbar utveckling?



Vad mäter man? 
Varför är det viktigt för en kommun att ha en bra ranking? 
Är det ett verktyg för kommunerna? 

Kan man verkligen mäta företagsklimatet i min kommun?


