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En detaljrik bild av företagsklimatet i kommunen
Intervjuer med privata företag/företagare i Västerviks kommun

 
januari-mars 2019



Fakta om undersökningen

Metod för datainsamling: Telefonintervjuer med kompletterande webbenkäter 
 

Undersökningsmålgrupp: Privata företag i Västerviks kommun (olika bolagsformer) 
med en omsättning på minst 250 000 kr (2017). Nystartade privata företag som 
ännu inte har en registrerad omsättning inkluderades också i målgruppen. 
 

Registerurval: Via UC 
 

Antal svarande: 367 företag/företagare 
 

Svarsfrekvens: 41,5% (av de 539 företag vi verkligen fick kontakt med valde 68% 
att deltaga i undersökningen medan 32% tackade nej) 
 

Genomförandeperiod: 31 januari – 1 mars 2019 
 

Uppdragsgivare: Västerviks kommun (via Västervik Framåt AB) 
 

Ansvarig för projektet: Fredrik Erfelt, Argument AB 
 

Genomförande av telefonintervjuer/webbenkäter: PFM Research AB 



§	

 

Bakgrundsfakta om de medverkande företagen



Bakgrundsfakta – kön

19%

81%

Kvinnor Män

Kön?



Bakgrundsfakta – ålder

4%

14%

31% 31%

20%

Upp till 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 60 år

Ålder?
Snittålder totalt: 51,0 år

Snittålder kvinnor: 49,7 år
Snittålder män: 51,3 år

Snittålder i Västervik: 50,1 år
Snittålder i övriga delar av 
               kommunen: 52,6 år



Bakgrundsfakta – geografisk del av kommunen

63%
12%

4%
4%

3%
3%

2%
2%
2%

1%
1%
1%
1%

Västervik
Gamleby
Edsbruk

Loftahammar
Ankarsrum

Gunnebo
Överum

Blankaholm
Totebo

Blackstad
Odensvi
Hjorted

Utanför Västerviks kommun

Geografisk del av kommunen?



Bakgrundsfakta – företagets startår

5%

11%

15%

23% 24%
22%

Före 1980 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2014 2015-2018

Företagets startår?

20% av aktiebolagen och 35% 
av de enskilda firmorna har 
startats under åren 2015-2018.



Bakgrundsfakta – bolagsform

80%

1%

18%

1%

Aktiebolag Handelsbolag/ 
kommanditbolag

Enskild firma Enkelt bolag

Bolagsform?

I Västervik är en signifikant högre 
andel av företagen (89%) aktiebolag 
jfr övriga delar av kommunen.



Bakgrundsfakta – antal anställda

30%

34%

13%
11%

6% 6%

0 (enmans- 
företagare)

1-2 3-4 5-9 10-24 25 eller
fler

Antal anställda i företaget?

Medelvärde: 6,7 anställda



Bakgrundsfakta – antal anställda 
 

Jämförelser mellan olika kategorier av företag

6,7

9,0
6,1

1,1
4,6

5,6
11,8

3,0

8,1
0,9

7,5
4,6

Totalt

Kvinnor
Män

Upp till 30 år
31-40 år
41-50 år
51-60 år

Över 60 år

AB
Enskild firma

Västervik
Övriga delar av kommunen

Genomsnittligt antal anställda
Skillnader mellan olika typer av företag 

OBS! Skillnaden 
kan bero på 

enstaka företags 
"extremvärden"



Bakgrundsfakta – företagets omsättning (2017)

7%

7%

12%

21%

32%

11%

5%

6%

250 000-300 000 kr

300 000-500 000 kr

500 000-1 miljon kr

1-2,5 miljoner kr

2,5-10 miljoner kr

10-50 miljoner kr

Mer än 50 miljoner kr

Ingen uppgift

Omsättning?

Företag som drivs av män och företag 
i Västervik har i snitt högre omsättning 
än företag som drivs av kvinnor respektive 
företag från andra delar av kommunen.



Bakgrundsfakta – bransch/näringsgren

19%

18%

16%

10%

8%

7%

6%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

Handel

Byggverksamhet

Tillverkning

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Hotell och restaurang

Fastighetsverksamhet

Uthyrning, fastighetsservice och resetjänster

Vård och omsorg, sociala tjänster

Annan serviceverksamhet

Transport och magasinering

Kultur, nöje och fritid

Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering, sanering

Informations- och kommunikationsverksamhet

Utbildning

Bransch/näringsgren?
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Synen på företagsklimatet i kommunen



Synen på företagsklimatet i Västerviks kommun 
 
 

5%

19%

44%

22%

4%
6%

Mycket dåligt (1) 2 3 4 Mycket bra (5) Ingen upp-
fattning/vet inte

Vad tycker du om företagsklimatet i Västerviks kommun 
idag – totalt sett?

Medelvärde: 2,99



Synen på företagsklimatet i Västerviks kommun 
 

Jämförelse med Svenskt Näringslivs undersökning

Även i Svenskt Näringslivs undersökning ”Lokalt företagsklimat” ber man företagarna 
sätta ett sammanfattande betyg på företagsklimatet i kommunen. Resultatet på just den 
frågan är den viktigaste i undersökningen och utgör en tredjedel av rankingen. 
 

Det finns en del skillnader mellan de båda frågorna och de båda undersökningarna: 
 

 • Frågan är lite annorlunda formulerad i Svenskt Näringslivs undersökning: ”Vilket 
 sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i Västerviks kommun?” 

 

 • Svarsskalan är också annorlunda (sexgradig 1 till 6 istället för femgradig 1 till 5) 
 

 • Målgruppen i den undersökningen är annorlunda: huvudsakligen Svenskt Näringslivs 
 egna medlemsföretag, vilket innebär att det primärt handlar om stora företag 

 

 • Betydligt färre svarade i Svenskt Näringslivs undersökning (89 jfr 367 företag) 
 

Trots dessa skillnader kan man leka lite med siffrorna i syfte att jämföra resultaten från de 
båda studierna. Om man räknar om resultatet från den aktuella undersökningen till 
Svenskt Näringslivs sexgradiga skala, skulle snittbetyget 2,99 bli 3,49. Västerviks 
företagsklimat skulle alltså få ett snittbetyg på ca 3,5 – att jämföras med resultatet i 
Svenskt Näringslivs senaste undersökning: 3,2. 
 

Trots svårigheterna att göra exakta resultatjämförelser så indikerar resultatet att betyget 
på Västerviks kommun är bättre i den nya undersökningen än i Svenskt Näringslivs studie. 



Synen på företagsklimatet i Västerviks kommun 
 

Jämförelser mellan olika kategorier av företag

2,99

3,24
2,94

2,73
3,00

3,10

2,96
3,11

2,90
3,15

1,00	 2,00	 3,00	 4,00	 5,00	

Totalt

Kvinnor
Män

Omsättning upp till 1 miljon
Omsättning 1-10 miljoner

Omsättning mer än 10 miljoner

AB
Enskild firma

Västervik
Övriga delar av kommunen

Snittbetyg på företagsklimatet i Västerviks kommun
Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "mycket dåligt" och 5 = "mycket bra" 

Skillnader mellan olika typer av företag 



Vad är dåligt med företagsklimatet? 
 

Bild 1

Efter att ha satt ett kvantitativt betyg på företagsklimatet i Västerviks kommun, fick 
undersökningsdeltagarna spontant och med egna ord beskriva sin syn på detta före-
tagsklimat. Vad är bra och vad är dåligt i kommunen idag? 
 

Först tittar vi på de dåliga aspekterna av företagsklimatet. Den öppna frågan som 
företagarna skulle besvara löd: 
 

Vad tycker du är dåligt med företagsklimatet i Västerviks kommun idag?
 

Tre områden/aspekter dominerade bland de öppna svaren (varav de två första är de 
mest frekvent nämnda): 
 

 • Tjänstemännens attityder, förståelse och bemötande – de är problem- snarare än 
 lösningsorienterade. Även politikerna får liknande kritik. 

 

 • Osund konkurrens – de kommunala bolagen bedriver affärsverksamhet som 
 tränger undan privata företag 

 

 • Dåliga kommunikationer och infrastruktur (tåg, vägar, kollektivtrafik etc) 



Vad är dåligt med företagsklimatet? 
 

Bild 2

De kommunala tjänstemännen kritiseras av många företagare. En del positiva kommen-
tarer fälls också om tjänstemännen och inställningen till dem beror naturligtvis på vilka 
enskilda tjänstemän företagaren haft kontakt med. 
 

Kritiken är dock tydlig och det man främst reagerar negativt på är att många tjänste-
män verkar agera domare när de istället borde ge hjälp och service. Istället för att 
blankt säga nej borde de kombinera nej-et med att vägleda företagaren fram till ett ja. 
 

 ”Tjänstemännen – de har ingen erfarenhet av att driva eget.” 
 

 ”De har dålig förståelse för olika branschers behov.” 
 

 ”De ser inte möjligheterna.” 
 

 ”Tjänstemännen är okunniga och rädda för att svara ja i olika ärenden.” 
 

 ”Kontakten med tjänstemännen… tar lång tid innan man får svar.” 
 

 ”Det dåliga är att många av de kommunala tjänstemännen är fega. De är rädda för att 
 göra fel.” 



Vad är dåligt med företagsklimatet? 
 

Bild 3

Många företagare är också kritiska till att och hur kommunen bedriver egen 
affärsverksamhet. Vissa menar att de kommunala bolagen inte alls borde bedriva sådan 
verksamhet som privata företag lika väl kan hantera. Andra är mer nyanserade i sin 
kritik – de menar att det ”gått för långt” och att man lägger ut för lite på entreprenad. 
 

Särskilt det kommunala bostadsbolaget, Västervik Bostads AB, kritiseras hårt för sin 
bygg- och hantverksverksamhet. 
 

 ”Kommunen ska inte på något sätt konkurrera med privata företag. De ska syssla med 
 sjukhus, vård och skolor.” 

 

 ”Kommunalt bolag som bedriver byggverksamhet!” 
 

 ”De borde lägga ut mer jobb på entreprenad.” 
 

 ”De bedriver osund konkurrens!” 
 

 ”Det är svårt att som hantverkare komma in på de kommunala jobben.” 
 

 ”Bostadsbolaget tar jobben från oss mindre företag.” 
 

 ”Kommunen konkurrerar med mig!” 



Vad är dåligt med företagsklimatet? 
 

Bild 4

En del öppna svar handlar om infrastrukturen inom kommunen och kommunikationerna 
till och från Västervik. Det som framför allt nämns är brister i vägnätet och vägarnas 
kvalitet samt att man inte satsar på tågtrafiken som man borde. Det är tydligt att en 
del företagare ser på Västerviks kommun som ett uttalat landsbygdsområde. Någon 
talar om det geografiska området som en ”avkrok” och att kommunikationerna därför 
borde prioriteras. 
 

 ”Framför allt dåliga kommunikationer.” 
 

 ”Järnvägen är inte prioriterad och det behövs dessutom bättre landsvägar.” 
 

 ”Infrastrukturen. Att ta sig till och från Västervik är bedrövligt.” 
 

 ”Framför allt tågförbindelserna är dåliga.” 
 

 ”Kollektivtrafiken borde de kunna bredda.” 
 

 ”Anslutningarna till huvudflygplatserna – Arlanda och Göteborg – är inte optimala.” 
 

 ”Geografiska läget – det är långt till alla marknader.” 
 

 ”Kommunen är en avkrok… glesbygd.” 



Vad är dåligt med företagsklimatet? 
 

Bild 5

Utöver dessa tre huvudkategorier av svar lyfter företagarna fram några andra negativa 
sidor av företagsklimatet i Västerviks kommun: 
 

 • För mycket fokus på centralorten, för lite på övriga geografiska delar av kommunen. 
 

 • Bara de stora företagen prioriteras – småföretagen glöms bort. 
 

 • För lite intresse för den bransch man själv verkar inom. 
 

 • Allmänt krångligt och byråkratiskt att driva företag i kommunen (sannolikt är detta en 
 generell kritik mot företagsklimatet i landet – inte specifikt mot Västerviks kommun). 

 

 • Brist på mark för expansion av verksamhet. Viss kritik mot kommunens ovilja att sälja 
 mark och/eller för höga priser på den mark de säljer. 

 

 • Höga avgifter till kommunen, t ex kostnader för olika tillstånd. 
 

 • Svårt att rekrytera duktiga medarbetare. 
 

 • Bristande kommunikation och information från kommunen gentemot företagen 
 (sannolikt styrt av missnöjet med de kommunala tjänstemännen). 

 

Enstaka företagare pekar också på att det är dyrt att parkera i centrum, att politikerna 
har en allmänt negativ inställning till företagen, att kommunen är alltför restriktiv med 
bygglov och att det är för mycket Jantelag i Västervik. 



Vad är dåligt med företagsklimatet? 
 

Bild 6

 ”Allt riktas mot restauranger och turism. Andra företag glöms bort.” 
 

 ”Det jobbas för lite mot små företag.” 
 

 ”Höga kostnader för tillstånd, som dessutom dröjer för länge.” 
 

 ”Tätortsföretagen prioriteras före landsbygdsföretagen.” 
 

 ”Dåligt att kommunen verkar glömma bort landsbygden.” 
 

 ”Många avgifter är samma för små och stora företag.” 
 

 ”Stort fokus på turismnäringen och för lite fokus på tillverkande företag.” 
 

 ”Jag har försökt köpa en industritomt men kommunen vill inte sälja till ett vettigt pris. 
 Trots att de har massor av mark. De verkar inte vilja sälja till småföretagare, utan bara 
 till stora köpcenter och sånt.” 

 

 ”De krånglar till allt väldigt mycket.” 
 

 ”Det är en avundsjuka i den här lilla hålan.” 
 

 ”Bökigt att få förståelse för företagens villkor. Gäller bl a hantering av bygglov.” 
 

 ”Man har aldrig satsat på avancerad industri och det straffar sig nu.” 
 



Vad är bra med företagsklimatet? 
 

Bild 1

Efter att företagarna hade svarat på vad de tycker är dåligt med företagsklimatet i 
Västerviks kommun fick de i en öppen fråga ge sin syn på de positiva delarna av det 
lokala företagsklimatet: 
 

 Vad tycker du är bra med företagsklimatet i Västerviks kommun idag?

Företagarna ger massor av positiva kommentarer till de andra företagarna i kommu-
nen. Man pekar på att näringslivet är bra på att samverka lokalt och därmed driva 
utvecklingen i kommunen åt ett positivt håll. Företagarorganisationerna och nätverken 
får mycket positiv kritik och företagen anses stötta varandra. 
 

 ”Mellan företagen fungerar allt bra, tycker jag.” 
 

 ”Det finns ett bra utvecklat nätverk för företagare.” 
 

 ”Bra samarbetsföreningar.” 
 

 ”Bra forum företagare emellan.” 
 

 ”Det finns mycket samverkan mellan företagare i kommunen.” 



Vad är bra med företagsklimatet? 
 

Bild 2

Även Västervik Framåt nämns av många undersökningsdeltagare, och nästan uteslutan-
de i positiva ordalag. Man prisar starta eget-kurserna, rådgivningen, frukostmötena, 
seminarierna, marknadsföringen av kommunen (framför allt vad gäller turismen), byg-
gandet av varumärket Västervik etc. 
 

 ”Bra att man kan få hjälp av Västervik Framåt.” 
 

 ”Västervik Framåt har starta eget-kurser och gratis rådgivning.” 
 

 ”Västervik Framåt är bra som hjälper till att utveckla företagen.” 
 

 ”Det finns en bra samverkan mellan företagarna. Västervik Framåt jobbar med att skapa 
 bra förutsättningar för företagare.” 

 

 ”Det finns en positiv energi bland företagarna i kommunen. Och Västervik Framåt 
 bidrar till en god sammanhållning och inspiration.” 

 

 ”De har varit framsynta med att Västervik ska synas på kartan.” 
 

 ”Västervik Framåt gör ett toppenjobb!” 



Vad är bra med företagsklimatet? 
 

Bild 3

Många av dem som är positiva till det lokala företagsklimatet nämner specifikt de per-
soner – politiker och tjänstemän – som arbetar inom organisationen. En del företagare 
påpekar att de har haft bra kontakter med kommunens företrädare. Det råder ingen 
tvekan om att synen på kommunen präglas av just de kontakter man själv haft. Synen 
på enstaka personer förstoras upp och påverkar på så sätt bilden av hela kommunen. 
 

På samma sätt verkar ett enskilt ärende kunna utgöra grunden för en företagares hela 
bild av kommunen. Får man ett positiv besked i t ex ett bygglovsärende kan den per-
sonen prisa kommunen och tala om ett gynnsamt företagsklimat. 
 

Därför är det viktigt att inte stirra sig blind på enstaka öppna svar i denna undersök-
ning, utan istället söka efter mönster i svaren. 
 

Andra positiva beskrivningar av det lokala företagsklimatet, som är frekvent återkom-
mande i de öppna svaren är… 
 

 … att det finns en positiv småföretagaranda och ett entreprenörskap i Västerviks 
 kommun. Många är kreativa och vill testa och starta nya företag. 

 

 … att det finns en tydlig ”lokalpatriotism” inom näringslivet, d v s att man värnar de 
 lokala företagen i syfte att utveckla hela bygden. 



Vad är bra med företagsklimatet? 
 

Bild 4

Vissa konkreta saker nämns också i positiva ordalag från enstaka företagare, t ex 
Tjustgalan och Slottsholmen: 
 

 ”Tjustgalan är viktig som uppskattning för företagen.” 
 

 ”Att de kan besluta om Slottsholmen är positivt. Att kommunen vågar fatta beslut.” 
 

En del öppna svar visar på ett förtroende för kommunens politiker och ledning. Dessa 
företagare upplever att det finns en äkta vilja inom kommunen att förbättra företags-
klimatet. Den senaste tidens uppmärksamhet och debatt – där företagsklimatet huvud-
sakligen beskrivits i negativa termer – har inte gått kommunledningen förbi. De anses 
ha tagit till sig av kritiken och fått en krismedvetenhet som de inte tidigare hade. 
 

 ”Ambitionen och viljan finns där när det gäller företagsklimatet.” 
 

 ”Det är bra att det finns en företagsvänlig anda – den skulle man leva upp till.” 
 

 ”Det finns en öppenhet hos politikerna.” 
 

 ”Det märks att politikerna tänker på företagsklimatet, att de försöker förbättra läget.” 
 

 ”Man har en viss krismedvetenhet kring företagsklimatet och försöker åtgärda det.” 
 

 ”Jag tycker att kommunen har tagit till sig av kritiken och är mycket mer lyhörda nu.” 



Reflektioner

När företagarna blickar framåt finns det en viss tillförsikt och en förväntansfull bild av 
hur kommunen kommer att hantera företagsklimatet framöver. Många upplever att 
politiker och kommunledning har en ärlig vilja att skapa en företagsvänlig kommun. 
Men samtidigt är företagen definitivt inte övertygade om att en förbättring verkligen 
är på gång – det är nu det är upp till bevis för kommunen! 
 

 ”Viljan finns att marknadsföra sig som en företagsvänlig kommun, men man lyckas 
 kanske inte alltid så bra.” 

 

När undersökningsdeltagarna beskriver de positiva delarna av företagsklimatet i kom-
munen, och när de talar om att det finns en positiv grundinställning till att utveckla de 
lokala företagen, är det ofta Västervik Framåt AB som de har i åtanke. Att det finns ett 
näringslivsbolag känner de allra flesta företagare till, men många verkar ändå se på 
bolaget och kommunen som en samverkande enhet. När företagarna nämner bra saker 
som ”kommunen” gjort inom näringslivsområdet så är det ofta sådant som kommunen 
ligger bakom och har beställt av Västervik Framåt. 
 

Även det goda samarbetet mellan företagen påverkar bilden av det lokala företags-
klimatet i positiv riktning. 
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Företagens kontakter med och syn på 
kommunens politiker och tjänstemän



Kontakter med politiker och tjänstemän

31%

69%

1%

56%

42%

2%

Ja Nej Osäker/minns inte/vet inte

Har du under de senaste åren själv haft kontakt med 
någon politiker respektive tjänsteman i Västerviks 

kommun i frågor som gäller ditt företag?

Politiker Tjänsteman

Av de 367 företag/företagare 
som deltog i denna undersök- 
ning var det 113 st som hade 
haft kontakt med kommunpoli- 
tiker och 204 st som hade haft 
kontakt med tjänsteman/tjänste- 
män under de senaste åren i 
frågor gällande det egna före- 
taget.



Kontakter med politiker och tjänstemän 
 

Jämförelser mellan olika kategorier av företag

31%

30%

31%

20%

31%

50%

33%

18%

34%

23%

56%

55%

56%

48%

57%

71%

59%

38%

57%

53%

Totalt

Kvinnor
Män

Omsättning upp till 1 miljon
Omsättning 1-10 miljoner

Omsättning mer än 10 miljoner

AB
Enskild firma

Västervik
Övriga delar av kommunen

Andelen av företagen/företagarna som under de senaste åren 
själva haft kontakt med någon politiker respektive tjänsteman i 

Västerviks kommun i frågor gällande det egna företaget
Skillnader mellan olika typer av företag 

Har haft kontakt 
med politiker

Har haft kontakt 
med tjänsteman/
tjänstemän



Synen på hur kommunens politiker hanterar företagsklimatet

15%

28%

35%

9%

3%

11%

Mycket dåligt (1) 2 3 4 Mycket bra (5) Ingen upp-
fattning/vet inte

Vad sätter du för betyg på kommunens politiker när det gäller 
hur de hanterar företagsklimatet i kommunen?

Sätt ett sammanfattande betyg på politikerna, även om det naturligtvis 
kan skilja från politiker till politiker

Medelvärde: 2,52

Frågan besvarades även av företagare som inte själva varit i kontakt med någon/några 
politiker under de senaste åren i frågor gällande det egna företaget 



Synen på hur kommunens tjänstemän bemöter 
företagen och hanterar deras ärenden

16%

20%

26% 26%

7%
4%

Mycket dåliga (1) 2 3 4 Mycket bra (5) Ingen upp-
fattning/vet inte

Vad sätter du för betyg på kommunens tjänstemän när det gäller 
hur de bemöter företagare och hanterar företagens ärenden?

Sätt ett sammanfattande betyg på de tjänstemän som du har erfarenhet 
av, även om det naturligtvis kan skilja mellan olika tjänstemän

Medelvärde: 2,89

Frågan besvarades endast av de företagare som själva varit i kontakt med 
tjänsteman/tjänstemän under de senaste åren i frågor gällande det egna företaget 



Synen på hur kommunens politiker hanterar företagsklimatet 
 

Jämförelser mellan olika kategorier av företag

2,52

2,86
2,45

2,41
2,80

2,68

2,48
2,59

2,40
2,75

1,00	 2,00	 3,00	 4,00	 5,00	

Totalt

Kvinnor
Män

0-2 anställda
3-9 anställda

10 anställda eller fler

AB
Enskild firma

Västervik
Övriga delar av kommunen

Snittbetyg på Västerviks kommuns politiker vad gäller deras 
hantering av företagsklimatet i kommunen

Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "mycket dåliga" och 5 = "mycket bra" 

Skillnader mellan olika typer av företag 



Synen på hur kommunens tjänstemän bemöter företagen och 
hanterar deras ärenden Jämförelser mellan olika kategorier av företag

2,89

3,50
2,76

2,68
3,12

3,45

2,83
3,08

2,64
3,32

1,00	 2,00	 3,00	 4,00	 5,00	

Totalt

Kvinnor
Män

0-2 anställda
3-9 anställda

10 anställda eller fler

AB
Enskild firma

Västervik
Övriga delar av kommunen

Snittbetyg på Västerviks kommuns tjänstemän vad gäller deras 
bemötande av företagare och hantering av företagsärenden

Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "mycket dåliga" och 5 = "mycket bra" 

Skillnader mellan olika typer av företag 

OBS! Litet antal 
svarande i varje 
undergrupp av 
företag, vilket 

gör att siffrorna 
är lite osäkra.



Tjänstemännens bemötande och hantering av 
företagen – bra och dåligt

Företagarna i kommunen fick också möjlighet att med egna ord ge sin syn på de kom-
munala tjänstemännen. En öppen fråga i undersökningen löd: 
 

På vilket sätt tycker du att kommunens tjänstemän är dåliga respektive bra i 
bemötande och hantering av företagens ärenden?

 

De negativa svaren är klart fler än de positiva, men det är mycket tydligt att företagar-
nas egna kontakter med enstaka specifika tjänstemän skapar bilden av hela ”kollekti-
vet” tjänstemän i Västerviks kommun. Man generaliserar utifrån någon enstaka tjänste-
mannakontakt. 
 

Därför är det viktigt att inte fokusera för mycket på enstaka kommentarer, utan istället 
söka efter mönster i svaren. 



Vad gör tjänstemännen dåligt?

De negativa kommentarerna om kommunens tjänstemän handlade om följande: 
 

 • Dålig attityd. 
 

 • Det går inte att diskutera med dem. Är inte flexibla eller samarbetsvilliga. Stelbenta. 
 

 • Långa handläggnings- och svarstider. Bristande återkoppling. 
 

 • Kompromisslösa i sina nej. 
 

 • Byråkratiska och krångliga kontakter. 
 

 • Dålig förmåga att förklara och kommunicera. Bara konkreta frågor och svar. 
 

 • Förstår inte värdet av företag. Företagare känner sig motarbetade av vissa tjänstemän. 
 

 • Mer juridik och paragrafer än verklighetsförankring. 
 

 • Inifrån och ut-perspektiv. Utgår från sin egen verksamhet och glömmer bort kundens/
 företagarens perspektiv. 

 

 ”De förstår inte värdet av att vårda engagerade och investeringsvilliga företagare.” 
 

 ”De vet inte hur man behandlar en kund.” 
 

 ”Utgår alltid från svaret ’nej’, som kanske kan bli ett ’ja’ längre fram.” 



Vad gör tjänstemännen bra?

De positiva kommentarerna om kommunens tjänstemän handlade om följande: 
 

 • Trevligt och bra bemötande. Respektfulla tjänstemän. 
 

 • Professionella, kunniga. 
 

 • Sakliga, konkreta. 
 

 • Lyhörda, har förståelse för mig som företagare. 
 

 • Snabb och smidig ärendehantering. Bra återkoppling och snabba svar. 
 

 • Vill vara hjälpsamma och tillmötesgående. 
 

 • Bra kommunikation och samarbete. Det går att diskutera med dem.  
 

 • Tillgänglighet – lätta att få kontakt med. 
 

 • Smidiga och lösningsorienterade – inget krångel. 
 

 • Kontakterna bättre på senare tid (upplevd positiv utveckling av tjänstemännen). 
 

 ”Har blivit mer personliga och är villiga att se olika förutsättningar från fall till fall.” 
 

 ”De har tagit tag i sin ambition att hjälpa till.” 
 

 ”I mitt enskilda fall var det smidigt och lösningsorienterat.” 



§	

 

Företagsklimatets olika delar



Företagsklimatets olika delar – hur viktiga är de?

4,59

4,49

4,40

4,34

4,30

4,16

4,14

4,08

4,08

3,99

3,79

3,63

3,60

3,60

3,50

1,00	 2,00	 3,00	 4,00	 5,00	

Allmän kommunal service (skolor, sjukvård, äldreboenden etc)

Kommunikationer – personer och gods (vägar, bussar, tåg, flyg etc)

Politikernas inställning & hantering av ftg-/näringslivsfrågor

Att kommunen inte driver affärsverksamhet i konkurrens med privata ftg

Tjänstemännens inställning & hantering av ftg-/näringslivsärenden

Satsningar på att locka inflyttare till kommunen

Samverkan näringsliv-utbildning (t ex Campus Västervik)

Tillgången på högutbildade personer för avancerade jobb

Marknadsföring av besöksnäring/turism i kommunen

Kommunens information/informationskanaler vs näringsliv och företagare

Näringslivsbolag som stöttar med rådgivning, nätverk, handels-/turismutv

En företagslots som hjälper och slussar ftg i kontakter med kommunen

Kommunens digitalisering av tjänster & information riktade mot företagen

Tillgången på personer med lägre utbildning för enklare jobb

Mötesplatser, nätverk, events etc för företagare

Hur viktiga eller oviktiga tycker du att följande faktorer är för företagsklimatet i 
Västerviks kommun?

Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "helt oviktigt" och 5 = "mycket viktigt"



Företagsklimatets olika delar – hur bra fungerar de 
i Västerviks kommun?

3,54

3,24

3,24

3,20

3,18

3,10

3,00

2,99

2,97

2,84

2,79

2,70

2,60

2,57

2,33

1,00	 2,00	 3,00	 4,00	 5,00	

Marknadsföring av besöksnäring/turism i kommunen

Näringslivsbolag som stöttar med rådgivning, nätverk, handels-/turismutv

Samverkan näringsliv-utbildning (t ex Campus Västervik)

Mötesplatser, nätverk, events etc för företagare

Allmän kommunal service (skolor, sjukvård, äldreboenden etc)

Tillgången på personer med lägre utbildning för enklare jobb

Kommunens information/informationskanaler vs näringsliv och företagare

Satsningar på att locka inflyttare till kommunen

Kommunens digitalisering av tjänster & information riktade mot företagen

En företagslots som hjälper och slussar ftg i kontakter med kommunen

Politikernas inställning & hantering av ftg-/näringslivsfrågor

Tjänstemännens inställning & hantering av ftg-/näringslivsärenden

Tillgången på högutbildade personer för avancerade jobb

Att kommunen inte driver affärsverksamhet i konkurrens med privata ftg

Kommunikationer – personer och gods (vägar, bussar, tåg, flyg etc)

Hur bra eller dåligt tycker du att följande faktorer fungerar i Västerviks kommun 
idag?

Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "mycket dåligt" och 5 = "mycket bra"

14%

16%

36%

19%

9%

29%

16%

28%

34%

45%

16%

17%

40%

14%

3%

Andelen som svarade 
"ingen uppfattning/ 

vet inte"



Företagsklimatets olika delar – vad är viktigt 
och vad fungerar bra i kommunen

1.  Kommunikationer – personer och gods (vägar, 
bussar, tåg, flyg etc)

2.  Politikernas inställning & hantering av företags-/
näringslivsfrågor

3.  Tjänstemännens inställning & hantering av 
företags-/näringslivsärenden

4.  Ett näringslivsbolag som stöttar med råd-
givning, nätverk, handels- & turismutveckling

5.  Kommunens digitalisering av tjänster & 
information riktade mot företagen

6.  Tillgången på högutbildade personer för 
avancerade jobb

7.  Tillgången på personer med lägre utbildning för 
enklare jobb

8.  Att kommunen inte driver affärsverksamhet i 
konkurrens med privata företag

9.  Mötesplatser, nätverk, events etc för företagare
10. Kommunens information/informationskanaler 

gentemot näringsliv och företagare
11. Marknadsföring av besöksnäring/turism i 

kommunen
12.  Satsningar på att locka inflyttare till kommunen
13. Allmän kommunal service (skolor, sjukvård, 

äldreboenden etc)
14.  Samverkan näringsliv-utbildning 

(t ex Campus Västervik)
15. En företagslots som hjälper och slussar företag i 

kontakter med kommunen

1
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Hur viktigt det är för företagsklimatet



Företagsklimatets olika delar – vad är viktigt och vad fungerar 
bra i kommunen? Jämförelser av svar från kvinnor respektive män

Kvinnorna tycker att samtliga uppräknade faktorer för företagsklimatet är 
viktigare än vad männen tycker – med ett undantag: männen ser det som 
viktigare än vad kvinnorna gör att det finns en bra tillgång på högutbildade 
personer för avancerade jobb. 
 

Kvinnorna sätter också högre betyg – eller samma betyg – som männen på de 
olika delarna av företagsklimatet i Västerviks kommun. Extra stor skillnad mellan 
kvinnor och män (= kvinnorna mer positiva än männen) finner vi för faktorerna: 
 

-  Politikernas inställning till och hantering av företags- och näringslivsfrågor 
-  Att det finns ett näringslivsbolag som stöttar näringslivet med bland annat 

rådgivning, nätverksträffar, handels- och turismutveckling 
-  Mötesplatser, nätverk, events etc för företagare 
-  Marknadsföring av besöksnäring/turism i kommunen 
-  Satsningar på att locka inflyttare till kommunen 
-  Allmän kommunal service (skolor, sjukvård, äldreboenden etc) 
-  Samverkan näringsliv-utbildning (t ex Campus Västervik) 



Företagsklimatets olika delar – vad är viktigt och vad fungerar 
bra i kommunen? Andra intressanta skillnader mellan olika typer av företag 

De unga företagarna i Västerviks kommun tycker (i jämförelse med de lite äldre 
företagarna) att följande faktorer är extra viktiga för företagsklimatet: 
-  att det finns ett näringslivsbolag som stöttar näringslivet med bland annat 

rådgivning, nätverksträffar, handels- och turismutveckling 
-  kommunens digitalisering av tjänster och information riktade mot företagen 
-  marknadsföring av besöksnäring/turism i kommunen 
-  samverkan näringsliv-utbildning (t ex Campus Västervik) 
 

De som driver aktiebolag tycker (i jämförelse med dem som driver enskild firma) 
att det är extra viktigt att kommunen inte bedriver konkurrerande affärsverksam-
het. Betyget på hur Västerviks kommun hanterar denna konkurrenssituation idag 
är dessutom klart sämre hos dem som driver AB än de som driver enskild firma. 
 

De som driver företag i Västervik tycker (i jämförelse med dem som har sin 
verksamhet i annan geografisk del av kommunen) att det är extra viktigt att 
kommunen inte bedriver konkurrerande affärsverksamhet. Betyget på hur 
Västerviks kommun hanterar denna konkurrenssituation idag är dessutom klart 
sämre hos Västerviksföretagen än hos företag i andra delar av kommunen. 
 
 



Företagsklimatets olika delar 
– betydelsen av kommunpolitikernas inställning 

4,63

2,87

4,29

2,74

1,00	 2,00	 3,00	 4,00	 5,00	

Hur viktigt det är med 
politikernas inställning till och 

hantering av företags- och 
näringslivsfrågor (medelvärde 
på en skala 1-5, där 1 = "helt 

oviktigt" och 5 = "mycket 
viktigt")

Betyget på politikernas 
inställning till och hantering av 
företags- och näringslivsfrågor 
(medelvärde på en skala 1-5, 

där 1 = "mycket dåligt" och 5 = 
"mycket bra")

Viktighet och betyg på de kommunala politikernas inställning till 
och hantering av företags- och näringslivsfrågor

Skillnader mellan företag/företagare som har haft respektive inte har haft kontakt med 
någon av kommunens politiker under de senaste åren 

Har under de 
senaste åren 
själva haft 
kontakt med 
någon politiker i 
Västerviks 
kommun i frågor 
gällande det 
egna företaget

Har under de 
senaste åren inte 
haft kontakt med 
någon politiker i 
Västerviks 
kommun i frågor 
gällande det 
egna företaget



Företagsklimatets olika delar 
– betydelsen av de kommunala tjänstemännens inställning

4,43

2,78

4,06

2,52

1,00	 2,00	 3,00	 4,00	 5,00	

Hur viktigt det är med de 
kommunala tjänstemännens 

inställning till och hantering av 
ärenden kopplade till företag 
och näringsliv (medelvärde på 

en skala 1-5, där 1 = "helt 
oviktigt" och 5 = "mycket 

viktigt")

Betyget på de kommunala 
tjänstemännens inställning till 

och hantering av ärenden 
kopplade till företag och 

näringsliv (medelvärde på en 
skala 1-5, där 1 = "mycket 

dåligt" och 5 = "mycket bra")

Viktighet och betyg på de kommunala tjänstemännens inställning 
till och hantering av ärenden kopplade till företag och näringsliv
Skillnader mellan företag/företagare som har haft respektive inte har haft kontakt med 

någon av kommunens tjänstemän under de  

Har under de 
senaste åren 
själva haft 
kontakt med 
någon 
tjänsteman i 
Västerviks 
kommun i frågor 
gällande det 
egna företaget

Har under de 
senaste åren inte 
haft kontakt med 
någon 
tjänsteman i 
Västerviks 
kommun i frågor 
gällande det 
egna företaget

De som själva har haft 
kontakt med tjänsteman/
tjänstemän sätter alltså 
högre betyg på tjänste-

männens inställning till och 
hantering av före-

tagsärenden.
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Kännedomen om och synen på olika aktörer



Kännedomen om olika aktörer

46%

14%

13%

9%

8%

7%

35%

11%

13%

16%

11%

15%

17%

23%

22%

29%

38%

25%

52%

52%

45%

43%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Västervik Framåt
(Västerviks näringslivsbolag)

Västerviks kommuns 
näringslivschef

Västerviks företagsgrupp

Svenskt Näringslivs 
regionkontor i Kalmar län

Västerviks kommuns 
företagslots

Organisationen Företagarnas 
Västerviksavdelning

Känner du till följande organisationer, företag och aktörer?

Känner väl till Känner till en del Har bara hört talas om men vet inget mer om Har inte hört talas om

2%



Kännedomen om de kommunala bolagen

67%

63%

58%

27%

28%

27%

5%

8%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Västervik Miljö & Energi AB

Bostadsbolaget, d v s
Västerviks Bostads AB

Västervik Resort AB

Känner du till följande organisationer, företag och aktörer?

Känner väl till Känner till en del Har bara hört talas om men vet inget mer om Har inte hört talas om

2%

2%

3%



Synen på Bostadsbolaget

De som svarade att de kände till Bostadsbolaget Västerviks Bostads AB fick i en öppen 
fråga ge sin syn på bolaget: 
 

Vilken är din uppfattning om Bostadsbolaget och deras arbete?
 

Som redan konstaterats är många företagare negativa till att de kommunala bolagen i 
vissa fall konkurrerar med de lokala privata företagen. Bostadsbolaget är den aktör som 
får mest kritik i detta avseende. I den öppna frågan är det också denna aspekt som 
domi-nerar bilden av bolaget. 
 

Det finns samtidigt några företagare som svarar på frågan utifrån sin roll som boende 
eller bara som ”vanliga kommuninvånare”. Dessa personer har huvudsakligen positiva 
erfarenheter av och synpunkter på Bostadsbolaget. Många ser det som positivt att de 
finns, att de bygger nya bostäder i kommunen, att de håller sina bostäder i bra skick etc. 



Synen på Västervik Resort AB

De som svarade att de kände till Västerviks Resort AB fick en öppen fråga om sin syn på 
bolaget: 
 

Vilken är din uppfattning om Västervik Resort AB och deras arbete?
 

De allra flesta kommentarer om Västervik Resort AB är positiva, med ett undantag: 
många tycker inte att företaget och anläggningen ska drivas i kommunal regi. Även här 
kommer alltså uppfattningen om osund konkurrens in i bilden. 
 

Med det sagt är det många som prisar den verksamhet som bolaget bedriver. Man 
anser att de är mycket proffsiga, att de ligger i framkant och kontinuerligt utvecklar 
verksamheten i positiv riktning. Bolagets VD och ledning får huvudsakligen positiva 
kommentarer – anses vara duktiga och drivna. 
 

Många upplever att Västervik Resort och den fina anläggningen sätter Västervik på 
kartan och lockar många turister till stan. Västervik Resort är bra för hela kommunen. 
 

Viss kritik framförs mot att bolaget är lite slutet, att man som kommuninvånare inte har 
så mycket insyn i verksamheten. 



Synen på Västervik Miljö & Energi AB

De som svarade att de kände till Västerviks Miljö & Energi AB fick en öppen följdfråga 
om synen på bolaget: 
 

Vilken är din uppfattning om Västervik Miljö & Energi AB och deras arbete?
 

Västervik Miljö & Energi AB verkar vara det kommunala bolag som väcker minst känslor 
hos företagarna. Många av de svarande säger att de inte har så mycket kunskap eller 
inblick i deras verksamhet. Ett vanligt svar är att ”det funkar väl bra”. 
 

Den enda aspekt av verksamheten som engagerar företagarna är de upplevt höga pri-
serna på bolagets produkter och tjänster. Många påpekar dessutom att bolaget höjt 
sina priser kraftigt de senaste åren och att det nu upplevs vara riktigt dyrt att vara 
bolagets kund. 
 

En del företagare påpekar att det är ett stort företag, att de har många olika verksam-
heter och att de arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Bolagets kundservice 
får både positiva och negativa kommentarer. 



§	

 

Konkurrens från de kommunala bolagen



Konkurrens från de kommunala bolagen?

11%

14%

19%

16%

31%

9%

Nej, absolut inte 
(1)

2 3 4 Ja, absolut (5) Ingen upp-
fattning/vet inte

Anser du att de kommunala bolagens affärsdrivande 
verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet?

Medelvärde: 3,45



Konkurrens från de kommunala bolagen? 
 

Jämförelser mellan olika kategorier av företag

47%

33%
50%

32%
53%
53%

53%
21%

55%
33%

Totalt

Kvinnor
Män

Omsättning upp till 1 miljon
Omsättning 1-10 miljoner

Omsättning mer än 10 miljoner

AB
Enskild firma

Västervik
Övriga delar av kommunen

Andelen företag/företagare som anser att de kommunala bolagens 
affärsdrivande verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet

(svarade värde 4 eller 5 på förra frågan) 

Skillnader mellan olika typer av företag 



På vilket sätt tränger de kommunala bolagen 
undan privat näringsverksamhet? Bild 1

De som i den förra frågan svarade värde 3-5, d v s som anser att de kommunala bola-
gens affärsdrivande verksamheter i någon eller stor utsträckning tränger undan privat 
näringsverksamhet, fick besvara en öppen följdfråga: 
 

På vilket sätt tycker du att de kommunala bolagens affärsdrivande verksamheter 
tränger undan privat näringsverksamhet?

 

Företagarna räknar upp ett antal negativa konsekvenser av den konkurrens som de 
kommunala bolagen upplevs bedriva: 
 

 • De tar arbetstillfällen från den privata sektorn. 
 

 • Upphandlingarna kan misstänkas vara ”riggade”, d v s att de gynnar kommunens egna 
 bolag. Bara misstanken om detta är oroväckande – även om det inte stämmer. 

 

 • De kommunala bolagen kan dumpa priserna. 
 

 • En misstro från företagarna mot kommunen och de kommunala bolagen gällande 
 osund konkurrens spiller kanske över till helt andra områden och frågor och bidrar till ett 
 allmänt lågt förtroende och dålig image för kommunen? Kanske påverkar företagarnas 
 upplevelse av osund konkurrens hela det upplevda företagsklimatet i kommunen? 



På vilket sätt tränger de kommunala bolagen 
undan privat näringsverksamhet? Bild 2

 ”All verksamhet som bedrivs kommunalt tar arbetstillfällen från den privata sektorn.” 
 

 ”Kommunen ska inte bedriva affärsverksamhet.” 
 

 ”De har egna hantverkare. De tar jobben från de privata företagen.” 
 
 

 ”De dumpar priserna.” 
 

 ”Privatpersoner skulle kunna driva både Bostadsbolaget och Västervik Resort.” 
 

 ”Jag bedriver hotellverksamhet och har blivit drabbad av Västervik Resort AB, som 
 konkurrerar med oss.” 

 

 ”Det blir orättvisa villkor. Gäller Västervik Resort i första hand.” 
 

 ”Det kommunala campingbolaget drivs på fel sätt.” 
 

 ”De här bolagen har en stark koppling till kommunen. Det upplevs som att de får förtur.” 



§	

 

Egenskaper hos Västerviks kommun (organisationen) 
och Västervik Framåt AB



Egenskaper hos Västerviks kommun i arbetet med 
näringslivs- och företagsfrågor

3,20

3,09

2,94

2,66

2,55

1,00	 2,00	 3,00	 4,00	 5,00	

Kunskaps- och kompetensnivån hos dem som 
arbetar med dessa frågor

Tillgänglighet, d v s hur lätt det är att komma i 
kontakt med ansvariga personer

Delaktighet och samarbetsklimat

Hur lösningsorienterade de är

Effektivitet och handläggningstider

Vad sätter du för betyg på Västerviks kommuns arbete med 
näringslivs- och företagsfrågor när det gäller följande? 

OBS! Endast Västerviks kommun – inte Västervik Framåt AB.
Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "mycket dåligt" och 5 = "mycket bra"



Egen kontakt med Västervik Framåt

59%

41%

0%

Ja Nej Osäker/minns inte/vet inte

Har du under de senaste åren själv varit i kontakt med 
näringslivsbolaget Västervik Framåt, tagit del av deras 
information eller deltagit i något som de arrangerar?



Egen kontakt med Västervik Framåt 
 

Jämförelser mellan olika kategorier av företag

59%

83%
52%

52%
59%

82%

62%
39%

64%
45%

Totalt

Kvinnor
Män

0-2 anställda
3-9 anställda

10 anställda eller fler

AB
Enskild firma

Västervik
Övriga delar av kommunen

Andelen företag/företagare som under de senaste åren varit i 
kontakt med näringslivsbolaget Västervik Framåt, tagit del av deras 

information eller deltagit i något som de arrangerar 
Skillnader mellan olika typer av företag 



Egenskaper hos Västervik Framåt i arbetet med 
näringslivs- och företagsfrågor

4,11

3,76

3,73

3,71

3,58

1,00	 2,00	 3,00	 4,00	 5,00	

Tillgänglighet, d v s hur lätt det är att komma i 
kontakt med dem

Hur lösningsorienterade de är

Kvaliteten i deras arbete med nätverk för dem 
som arbetar i olika delar av Västerviks näringsliv

Kunskaps- och kompetensnivån hos dem som 
arbetar där

Kvaliteten i deras företagsrådgivning

Vad sätter du för betyg på näringslivsbolaget Västervik Framåts 
arbete med näringslivs- och företagsfrågor när det gäller följande? 

OBS! Frågan besvarades endast av dem som själva varit i kontakt med 
Västervik Framåt under de senaste åren

Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "mycket dåligt" och 5 = "mycket bra"



Egenskaper hos Västerviks kommun och Västervik Framåt i arbetet med 
näringslivs- och företagsfrågor  Jämförelser mellan olika kategorier av företag

Kvinnorna sätter högre betyg på samtliga delar av Västervik Framåts arbete med 
näringslivs- och företagsfrågor – jämfört med männens betyg. 
 
När man granskar kvinnors och mäns betyg på Västerviks kommuns olika delar av 
arbetet med företags- och näringslivsfrågor finner man däremot inte några stora 
skillnader. 
 
Det finns också ett åldersmässigt mönster i betygen för Västerviks kommuns 
arbete med företags- och näringslivsfrågor: ju äldre företagare, desto högre 
betyg på samtliga delar av kommunens arbete med företags- och näringslivs-
frågor. 
 
När man studerar hur olika åldrar betygsätter Västervik Framåts arbete med 
företags- och näringslivsfrågor hittar man inte samma mönster. Man ser istället en 
svag tendens att de yngsta i undersökningen sätter högre betyg (än övriga åldrar) 
på Västervik Framåts arbete. 



Egenskaper hos Västerviks kommun och Västervik Framåt i arbetet med 
näringslivs- och företagsfrågor  Jämförelser mellan olika kategorier av företag

De företag/företagare som driver verksamhet i andra geografiska delar av kom-
munen än Västervik är mer positiva till kommunens och Västervik Framåts olika 
delar i arbetet med företags- och näringslivsfrågor. Företagen utanför tätorten 
Västervik sätter högre betyg på samtliga undersökta faktorer/egenskaper, hos 
såväl kommunen som hos Västervik Framåt. 
 
Intressant är att de företag/företagare som under de senaste åren själva haft kon-
takt med någon politiker i Västerviks kommun över lag sätter sämre betyg på de 
olika egenskaperna hos kommunens arbete med företags- och näringslivsfrågor. 
De som inte haft några sådana politikerkontakter under de senaste åren sätter ett 
högre betyg på kommunens arbete med företags- och näringslivsfrågor. 



§	

 

Synen på kommunikationerna 
till, från och inom kommunen

– transporter av personer och gods 



Synen på kommunikationer och infrastruktur 
 

Bild 1

Eftersom frågan om infrastruktur och kommunikationer är viktig för Västerviks kommun 
ställde vi en öppen fråga om detta i undersökningen: 
 

Om du tänker på kommunikationerna i Västerviks kommun, d v s transporter av 
personer och gods till, från och inom kommunen: Hur tycker du att de fungerar? 
Vad är bra, vad är dåligt? Frågan handlar alltså om vägar, bussar, tåg, flyg etc.

 

Det finns en grupp företagare som inte upplever några problem alls med kommunika-
tionerna, men det är huvudsakligen personer som bara använder bil och där inte heller 
företagets verksamhet är särskilt beroende av transporter av personer och gods. 
 

 ”Kommunikationerna har jag ingen aning om. Jag åker alltid bil själv.” 
 

Övriga företagare målar en mycket mörk bild av transporterna till, från och inom kom-
munen. De är helt överens om vad som fungerar OK, dåligt respektive riktigt dåligt. 
 

 ”Vi har ingen vidare kommunikation med yttervärlden.” 
 

 ”Kommunikationerna i kommunen... Hahahaha… vad tycker du själv? De är ett skämt!” 



Synen på kommunikationer och infrastruktur 
 

Bild 2

Det som fungerar OK, eller till och med bra, är bussar inom centralorten. Även den 
långväga busstrafiken får ett OK betyg. 
 

 ”Bussarna funkar tillfredsställande.” 
 

Bussarna på landsbygden (inom kommunen) fungerar däremot mycket dåligt, med 
ytterst få avgångar. 
 

 ”Centralorten är prioriterad men inte landsbygden när det gäller bussförbindelser.” 
 

Vägnätet får tung kritik, bl a vägarna till Linköping. Kvaliteten och bredden på vägarna 
anses också generellt dåliga. Många saknar en färdigbyggd Södra infart. 
 

 ”Vägarna är för smala – framför allt för tung trafik.” 
 

 ”Vägarna behöver asfalteras om till stor del.” 
 

 ”Det kunde vara bättre kvalitet och standard på vägarna.” 
 

Enstaka företagare lyfter också de problem som finns ifall man vill ta sig till någon av de 
större städerna i Sverige eller till de stora flygplatserna. 
 

 ”Man måste alltid ta bilen till större städer och till flygplatser.” 



Synen på kommunikationer och infrastruktur 
 

Bild 3

Det trafikslag som anses fungera allra sämst är tågtrafiken. För många byten, ofta 
ersättningsbussar samt – framför allt – alldeles för många inställda avgångar. 
 

 ”Anskrämligt dåligt! Framför allt på tågsidan.” 
 

 ”Tåg blir alltid buss.” 
 

 ”Tågen är en skandal. Går knappt att lita på att de går över huvud taget.” 
 

 ”Tågen kan de lägga ner. Ta bort spåren och bygg en cykelbana istället.” 
 

 ”Jag tycker att man borde lägga ner tågtrafiken och satsa på att bygga ut vägen till 
 Linköping istället. Vi är en liten stad och få som reser med tåg. Lite glesbygd över det 
 hela. Rustade man upp vägen till Linköping skulle man kunna satsa på busstrafiken. Bus-
 sar är väldigt rena idag – man kan inte propagera för tågtrafik bara på grund av miljön.” 

 

Sammantaget anses kommunikationer och infrastruktur vara ett av de allra värsta 
problemen för Västerviks kommun i allmänhet och företagsklimatet i synnerhet. 
 

 ”Kommunikationerna är värdelösa eftersom Västervik ligger där det ligger.” 
 

 ”Kommunikationerna är mycket dåliga. Det går knappt att få en taxi, tågen går inte, man 
 får ta bussen istället. Och flygplatsen är nedlagd.” 

 

 ”Det är svårt att få leveranser hit när kommunikationerna är så dåliga rent allmänt.” 



§	

 

Nya idéer: näringslivsråd och 
digitalt kommunikationsverktyg



Synen på idén om att tillsätta ett näringslivsråd

3%

7%

18%

35%

31%

5%

Mycket dålig idé 
(1)

2 3 4 Mycket bra idé 
(5)

Ingen upp-
fattning/vet inte

Hur bra eller dålig idé tycker du det är att man tillsätter 
ett näringslivsråd i kommunen, d v s en grupp företagare 
som kontinuerligt träffar personer inom kommunen och 
diskuterar och ger råd i näringslivs- och företagsfrågor?

Medelvärde: 3,88



Synen på idén om att utveckla ett digitalt 
kommunikationsverktyg

8%

17%

25%

22%

18%

9%

Mycket dålig idé 
(1)

2 3 4 Mycket bra idé 
(5)

Ingen upp-
fattning/vet inte

Hur bra eller dålig idé tycker du det är att kommunen 
snabbt och enkelt ska kunna kommunicera digitalt med 

företagen kring utvecklingen av näringslivsfrågorna, t ex 
via en app?

Medelvärde: 3,28



Synen på idén om att tillsätta ett näringslivsråd respektive att utveckla ett 
digitalt kommunikationsverktyg Jämförelser mellan olika kategorier av företag

3,88

4,06

3,84

3,57

4,08

3,94

3,97

3,52

3,80

4,18

3,83

3,93

3,28

3,47

3,23

3,43

3,56

3,38

3,22

2,93

3,24

3,43

3,36

3,15

1,00	 2,00	 3,00	 4,00	 5,00	

Totalt

Kvinnor
Män

Upp till 30 år
31-40 år
41-50 år
51-60 år

Över 60 år

AB
Enskild firma

Västervik
Övriga delar av kommunen

Företagens snittbetyg på idéerna om att tillsätta ett näringslivsråd 
samt att ta fram ett digitalt kommunikationsverktyg, t ex en app

Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "mycket dålig idé" och 5 = "mycket bra idé" 
Skillnader mellan olika typer av företag 

Näringslivs-
råd

Digitalt 
kommunika-
tionsverktyg



Skulle de själva använda det digitala 
kommunikationsverktyget?

12%

16%

20% 21%

30%

2%

Nej, absolut inte 
(1)

2 3 4 Ja, absolut (5) Ingen uppfattning/
vet inte

Tror du att du själv som företagare skulle använda ett sådant snabbt och 
enkelt digitalt kommunikationsverktyg i din kontakt med kommunen?

Medelvärde: 3,42

OBS! Frågan besvarades endast av de 71% som i den tidigare frågan svarade värde 3-5, d v s 
de som tycker att idén om ett digitalt kommunikationsverktyg är OK, bra eller mycket bra. 

Kvinnorna tror, i större 
utsträckning än männen, 
att de själva kommer att 

använda ett digitalt 
kommunikationsverktyg. 

Minst intresserade av att 
själva använda ett sådant 
verktyg är de äldsta före- 

tagarna (60+).



§	

 

Synen på det framtida företagsklimatet 
i Västerviks kommun



Synen på den framtida utvecklingen av 
företagsklimatet i Västerviks kommun

2%

11%

42%

29%

9% 8%

Mycket sämre (1) 2 3 4 Mycket bättre (5) Ingen upp-
fattning/vet inte

Sammantaget: vad tror du om företagsklimatet i 
Västerviks kommun de kommande fem åren? Tror du att 

det kommer att bli bättre eller sämre än idag?

Medelvärde: 3,34



Synen på den framtida utvecklingen av företagsklimatet i 
Västerviks kommun  Jämförelser mellan olika kategorier av företag

3,34

3,47
3,32

3,53
3,23

3,35
3,37
3,34

3,30
3,49

3,27

1,00	 2,00	 3,00	 4,00	 5,00	

Totalt

Kvinnor
Män

Upp till 30 år
31-40 år
41-50 år
51-60 år

Över 60 år

0-2 anställda
3-9 anställda

10 anställda eller fler

Förväntad utveckling av företagsklimatet i Västerviks kommun de 
kommande fem åren

Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = "mycket sämre" och 5 = "mycket bättre" 

Skillnader mellan olika typer av företag 



Förslag på åtgärder för ett förbättrat företagsklimat 
 

Bild 1

Intervjuerna avslutades med en öppen fråga om framtidens företagsklimat i kommunen: 
 

Vad tycker du är det viktigaste som måste göras för att företagsklimatet i 
Västerviks kommun ska förbättras under de kommande fem åren? Vilka 
satsningar och åtgärder krävs?

 

Företagarna kom med många förslag och idéer. Här följer en lista med några av de 
åtgärder som nämndes: 
 

• Centrumutveckling – viktigt med ruljans året om 
 

• Bered mer mark och tomter – främst för industrier (både i och utanför centralorten) 
 

• Bredband till alla 
 

• Skapa nya centrumnära parkeringsmöjligheter – kanske ett P-hus – och öka P-tiden till 
mer än en timme 
 

• Bygg ny idrottsanläggning 
 

• Få bort den osunda konkurrensen från de kommunala bolagen 
 

• Bättre kommunikationer och infrastruktur (vägar, tåg etc) 
 

• Ta tag i Södra infarten 



Förslag på åtgärder för ett förbättrat företagsklimat 
 

Bild 2

• Västervik bör öka synligheten nationellt – bygg vidare på varumärket 
 

• Utveckla företagen på landsbygden – inte bara de som finns i stan 
 

• Bli mer flexibla och generösa med bygglov samt förbättra handläggning och 
kommunikation i bygglovsärenden 
 

• Satsa mer på de små företagen 
 

• Skapa ett näringslivsråd – olika branscher & företagsstorlekar ska vara representerade 
 

• Öka antalet företagsbesök/företagskontakter för kommunens politiker och tjänstemän 
 

• Kortare handläggningstider 
 

• Ökad kommunikation och samverkan mellan kommunen och företagen 
 

• Knyt kommunens företag till en större arbets- och kompetensmarknad, t ex genom 
förbättrade kommunikationer och ökade pendlingsmöjligheter 
 

• En ärlig vilja hos den politiska ledningen att bli en företagsvänlig kommun 
 

• Gör Västervik attraktivt för inflyttare och återvändare 
 

• Kommunen måste börja se på företagen som sina kunder 


