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Västervik – robust kommun i en osäker tid

Hur går det för Tjustbygden och Västerviks kommun? Det vet väl vi som bor här? Nej, inte riktigt. 
Det är svårt att ha en objektiv blick på den egna utvecklingen. Därför anlitade vi kunskapscentrat 
Øresundsinstituttet som sedan flera år gör en analys, Skånsk konjunktur, där utvecklingen för de 33 
skånska kommunerna följs i detalj. Vi kan nu presentera en motsvarande rapport om utvecklingen 
och läget i Tjustbygden och Västerviks kommun.

Det är viktigt att ha bra underlag för beslutsfattande i alla frågor. Det behövs för att kunna parera 
svagheter och lyfta fram styrkor. I denna tid av snabba och kraftfulla förändringar med hög inflation, 
höjda räntor, varubrist, klimatkris och krig i vår närhet är kunskapen extra betydelsefull. Genom rap-
porten hoppas vi kunna bidra till en tydligare beskrivning av den ekonomiska utvecklingen i Tjust-
bygden.

Två intressanta resultat i analysen är dels att Västerviks arbetsmarknad snarare präglas av stabilitet 
än stor tillväxt, dels att låga disponibla inkomster kompenseras av relativt låga bostadspriser vilket 
sammantaget ger en god bostadsekonomi. Båda resultaten indikerar en robusthet som kan vara 
viktig i denna oroliga tid.

Samtidigt gäller det att vara uppmärksam på att samhället är på väg in i någon form av paradigm-
skifte som gör det svårt att spå om den ekonomiska utvecklingen.Kommer inflationen, efter en 
uppgång 2022-23, falla tillbaka till tidigare låga nivåer eller kommer vi att få se en ny nivå etableras 
någonstans mellan tidigare och nuvarande nivåer? Hur kommer företag och hushåll i Tjustbygden 
att påverkas av förändringarna? Genom rapporten kan olika aktörer som arbetar för att utveckla sina 
företag och Tjustbygden få en tydligare och gemensam utgångspunkt för sina beslut och komman-
de utvecklingsarbete.

Vår målsättning är att rapporten ska ge stöd för ökad tillväxt, långsiktig hållbarhet och bättre förut-
sättningar för alla som bor och verkar i Tjustbygden.

Västervik, 11 oktober 2022

Mats Hasselquist
vd Tjustbygdens Sparbank
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Tema: Västerviks näringsliv – företag och besöksnäring

Flera nya företag och hotell har växt fram i Västerviks kommun 
under de senaste åren. I flera fall finns en personlig koppling 
till en entreprenör som antingen har växt upp i eller som bor 
i kommunen: Björn Ulvaeus (Slottsholmen on Water), Pär 
Svärdsson (Östersjöfabriken),, Zlatan Golalic (Plivit Trade), Stina 
Qubtis (Busfrö Nytt & Bytt) och Ragnar Åhgren (Inzile) är några 
exempel. 
     In- och utpendlingen till Västervik är liten och kommunen 
utgör en egen arbetsmarknadsregion med bland annat 
stort sjukhus och eget campus. Lågkonjunkturen syns ännu 
inte – arbetslösheten har stadigt minskat från en topp på 
elva procent under 2013 till sex procent i augusti 2022. Trots 
de nya företagen ökar inte sysselsättningen som sedan flera 
decennier ligger stabilt kring 15 500 personer. Det innebär att 
robusthet snarare än tillväxt präglar arbetsmarknad och syssel-
sättning i Västervik där befolkningen inte ökar lika snabbt och 
där det finns fler äldre och unga än i övriga länet.
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FÖRNYELSE PÅGÅR – FLERA NYA FÖRETAG OCH HOTELL
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LITEN ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN VÄSTERVIK 

Med cirka 1 200 personer som 
pendlar in till kommunen för 
arbete och cirka 2 000 personer 
som pendlar ut från kommunen 
har Västervik en relativt låg andel 
pendling. Vimmerby är den största 
utbyteskommunen såväl när det 
gäller in- som utpendling. Restiden 
till Vimmerby är cirka 45 minuter 
med bil  och 55 minuter med buss.

Arbetslösheten i Västerviks kommun 
var 6,0 procent i augusti 2022. Det är 
lägre än innan coronapandemin och 
även lägre än rikets genomsnitt.

6%
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Det pågår en förnyelse av Västerviks närings-
liv. Nyföretagandet ökar. Under 2021 registre-
rades 182 nya företag i Västerviks kommun. 
Det är en liten ökning från 2020 då 178 nya bo-
lag bildades, och en större ökning jämfört med 
2019 då 144 nya företag blev registrerade.
     Bland de större företagssatsningar som 
sker noteras två trender:  
     1. Flera nya bolag arbetar med hållbarhet 
och cirkularitet, som Östersjöfabriken (renare 
hav), Busfrö Nytt & Bytt (secondhandkedja för 
barnkläder), Inzile (ellastbilar) och kommande 
Global Food Park (kombinerad solcellspark och 
klimatneutral produktion av tomat och lax). 
     2. Lokal förankring. Björn Ulvaeus (Slotts-
holmen on Water), Pär Svärdsson (Östersjö-

 TEMA FÖRETAG

7 HIGHLIGHTS FRÅN RAPPORTEN

HÖGRE SYSSELSÄTTNINGSGRAD 
ÄN I RIKET SOM HELHET 

Västervik har en sysselsättningsgrad på 
83,6 procent vilket kan jämföras med 
riksgenomsnittet som är 81 procent. 
Sedan januari 2021 har sysselsättnings-
graden ökat med 6,2 procent i Västervik.
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Det går bra för besöksnäringen i Västervik som har betydligt fler gästnätter per invånare än 
riket som helhet och fler än innan pandemin. Förra året blev Västervik en vinnare på hemester-
trenden. I år började de utländska turisterna komma tillbaka. Under januari-augusti i år hade 
kommunens hotell, campingplatser, vandrarhem, stugbyar och förmedlade privata bostäder 
439 157 gästnätter, rapporterar Tillväxtverket. Det är en ökning med 16 procent jämfört med 
samma tid förra året och med 23 procent jämfört med 2019. 
     Camping, gästhamnar och fritidshus utgör grunden för Västerviks besöksnäring. Men sedan 
flera år syns en trend mot att staden får allt fler hotell. Det började redan 1990 med nybyggda 
Västerviks stadshotell. 2005 blev Gränsö Slott ett 
hotell som därefter byggts ut med spa. Fängelset 
Hotell & Konferens invigdes 2011, Hotell Park stod 
klart 2013. Slottsholmen on Water invigdes 2018. 
Västervik Guesthouse med sitt lågpriskoncept 
öppnade 2019. Västervik Resort har i år påbörjat 
en omfattande renovering och upprustning.

TEMA sidorna 58 - 71

TEMA BESÖKSNÄRING

TUFF VINTER VÄNTAR PRIVATEKONOMIN

Inflationen närmar sig tio procent och med de ökade 
livsmedels- och energipriserna, stigande bostadsräntor 
och sänkta förmögenhetsvärden pressas konsumenter-

na från flera håll. Det gör att 
många hushåll behöver an-
passa sin privatekonomi. Till 
en början drabbas villaägarna 
hårdast av höjda räntor och 
elpriser. För boende i hyres- 
eller bostadsrätt kommer 
delar av kostnadsökningarna 
med en fördröjning. 

Villapriserna i Västervik föll med 7 pro-
cent under perioden juli-september 2022 
jämfört med tidigare tremånaders period. 
Fortfarande ligger prisnivån över den som 
gällde innan pandemin. Bostadsrättspri-
serna varierar kraftigt beroende på när 
nya projekt släpps ut på marknaden.

-7%
XXX

Källa: SEB, Google maps, Kalmar länstrafik

PENDLING Vimmerby Oskarshamn

Inpendling Västervik 272 160

Utpendling Västervik 439 354

Restid med bil 45 min 55 min

Restid med buss 55 min 1 t 8 min

Västervik utvecklas till hotellstad med utökad konferensmöjlighet

Förnyar med hållbarhet och lokala aktörer

fabriken), Zlatan Golalic (Plivit Trade), Stina 
Qubtis (Busfrö Nytt & Bytt) och Ragnar Åh-
gren (Inzile) är exempel på personer som är 
födda eller bosatta i Västervik och som står 
bakom några av de mest intressanta bolagen 
som växt fram i kommunen. 

TEMA sidorna 38 - 57
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Behovet av ny infrastruktur och den egna arbets-
marknadsregionens fördelar 
Många företag efterlyser bättre infrastruktur och 
då i form av snabbare väg och järnväg till Linkö-
ping. Enklare logistik för tillverkande företag och 
lättare rekrytering av arbetskraft från bland annat 
Linköping och Stockholm har nämnts som fördelar.
     I samband med den nationella infrastrukturplanen 
för 2022-2033 tog regeringen beslut om att några 
prioriterade utredningar ska genomföras inför nästa 

planrevidering. Det rör Stångådals- och Tjustbanorna 
som förbinder Västervik och Kalmar med Linköping.       
Men det är lätt att glömma bort de fördelar som 
finns med att kommunen är en egen arbetsmark-
nadsregion. Hade Västervik haft ett växande 
sjukhus eller ett kommunalt universitetscampus 
om restiderna till Linköping och Kalmar sedan 
tidigare varit kortare? Västervik har idag en tydlig 
egen identitet vilket kan vara en fördel som bo-
stadsort och för besöksnäringen.

Analys:  ROBUSTHET SNARARE ÄN TILLVÄXT HAR PRÄGLAT 
 VÄSTERVIKS NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD – MEN RISKEN 
 FÖR EN NY 90-TALSKRIS KAN INTE UTESLUTAS
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Västerviks näringsliv och arbetsmarknad präglas snarare av robusthet än av tillväxt. Förnyelsen i 
näringslivet är påtaglig, men tycks ha balanserats ut av rationaliseringar samt utflyttade och ned-
lagda företag. Sysselsättningen har under många år legat stabilt kring 15 500 personer med en stor 
offentlig sektor. Arbetslösheten har däremot minskat från elva procent under början av 2013 till sex 
procent under augusti 2022. I kommunen har antalet unga och äldre ökat vilket sedan 2008 har 
minskat den tillgängliga arbetskraftens andel av befolkningen från 55 till 50 procent. De disponi-
bla inkomsterna är lägre än i riket, men det är också bostadspriserna vilket samlat skapar en stabil 
bostad sekonomi med mindre exponering för räntehöjningar och boprisfall. Bostadspriserna har bör-
jat vända nedåt och i september i år var villapriserna något över och bostadsrättspriserna något un-
der nivån från tiden innan pandemin. De hushåll som tydligast märker av den höga inflationen är de 
som under senare år har köpt nya eller renoverade bostäder med stora lån till rörlig ränta samt de 
som äger äldre hus med direktverkande elvärme. För boende i bostadsrätter och hyreslägenheter 
dröjer de höjda månads avgifterna och hyrorna till årsskiftet. Om hushållen under pandemin hade 
pengar men inte kunde konsumera som vanligt så är läget nu det omvända. De fallande reallönerna 
börjar märkas i bland annat butiker och restauranger. Även byggsektorn pressas hårt av inflationen 
med höjda kostnader för allt från byggmaterial till el och räntor. Nästa år väntas byggandet minska. 
Även om den lokala strukturen i näringslivet och på arbetsmarknaden kan betecknas som robust 
finns risken att Västervik tillsammans med övriga Sverige är på väg mot en ny 90-talskris.

15 500 
Sedan slutet av 1990-talet har 
sysselsättningen i Västervik 
(dagbefolkning) legat stabilt,  men 
utan tillväxt.

Under 2021 startades 182 nya 
företag i Västervik.

182 

23 procent
Antalet gästnätter hos Västerviks
hotell, campingplatser, vandrarhem, 
stugbyar och förmedlade privata 
bostäder ökade under januari-augusti 
med 23 procent jämfört med samma 
tid 2019. Totalt gjordes 439 157 
gästnätter rapporterar Tillväxtverket. 
Förra året lyfte turismen tack vare 
hemestertrenden. I år har de utländ-
ska turisterna börjat återkomma.

Tema: Näringsliv – företag och besöksnäring

Statliga Tillväxtanalys rapport om städer och 
deras tillväxtförutsättningar från 2011 lyfter fram 
att förtätningstrenden inte enbart handlar om 
storstäderna. Istället pekar de på att vissa bran-
scher utvecklas bäst i stora städer medan andra 
utvecklas bäst i mindre städer och på landsbyg-
den. Det gäller för städerna att identifiera sina 
komparativa fördelar. 

Hemarbete kan gynna Västervik som bostads-
kommun 
Pandemin gynnade inte enbart Västervik genom 
ett ökat hemestrande. Hemarbete blev också ett 
begrepp på arbetsmarknaden som visat sig leva 
kvar som en arbetsform någon eller några dagar 
i veckan. Det gör det lättare att bosätta sig i Väs-
tervik och långpendla till exempelvis Linköping 
och Stockholm. En större vilja att bo nära naturen 
och komma bort från storstadens puls är också 
en märkbar trend efter pandemin.

Besöksnäringen gör Västervik ”större än sig själv”
Genom sin näringslivsstruktur, omfattande 
besöks näring, stora yta och skärgård är Väster-
vik ”större än sig själv”. Hotell, campingplatser, 
marinor och fritidshus bidrar till en kraftig befolk-
ningsökning under sommaren, vilket ger underlag 
till en mera omfattande service än vad en kom-
mun med 36 747 invånare normalt har. Besökarna 
bidrar också till en viss ”storstadspuls”.
     Givetvis har det isolerade läget nackdelar. Under 
analysarbetet har det bland annat framkommit syn-
punkter på att Västervik är underrepresenterat när 

det gäller till exempel företagstjänster såsom olika 
former av konsultföretag eller huvudkontor. Här har 
dock Västervik en sämre konkurrenssituation som 
egen arbetsmarknadsregion. Ska ett konsultföretag 
etablera sig lokalt måste det huvudsakligen hitta sitt 
kundunderlag i kommunen eller i någon av grann-
kommunerna. En etablering i Linköping eller Kalmar 
ger ett betydligt större kundunderlag och ändå 
rimlig restid till eventuella kunder i Västervik.

Fler nya företag startas
Under 2021 registrerades 182 nya företag i Väster-
viks kommun. Det är en liten ökning från 2020 då 
178 nya bolag bildades, och en större ökning jäm-
fört med 2019 då 144 nya företag blev registrerade.
     Antalet konkurser har legat stabilt kring ett 20-tal 
per år i kommunen under åren 2019-2021. 

Lokal förankring bakom många nya företag 
I vår globala tid är det lätt att glömma bort betydelsen 
av lokalt engagemang i näringslivet. Björn Ulvaeus 
(Slottsholmen on Water), Pär Svärdsson (Östersjö-
fabriken), Zlatan Golalic (Plivit Trade), Stina Qubtis 
(Busfrö Nytt & Bytt) och Ragnar Åhgren (Inzile) är 
exempel på personer födda eller bosatta i Västervik 
och som står bakom några av de mest intressanta 
bolagen som växt fram i Västervik.

Många nysatsningar inom utbildning och 
näringsliv–fleramedfokuspåhållbarhet 
Innovationsarbetet i Västervik drivs huvudsaklingen 
ute i näringslivet och det kan noteras exempel på 
flera intressanta satsningar på nya eller inflyttade 
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företag, några med en tydlig hållbarhetsprofil: 
Östersjöfabriken: Techmiljardären Pär Svärdsson 
köpte förra året fiskfabriken som döpts om till 
Östersjöfabriken och som ska bli ett centrum för 
att rena Östersjön. Global Food Parks: Projekt för 
klimatneutral produktion av tomat och lax genom 
samprojektering av en stor solcellspark utanför 
Ankarsrum. Inzile: Utveckling och produktion av 
eldrivna mindre lastfordon som fått nya ägare och 
ny struktur. Busfrö Nytt & Bytt: Cirkulärt tänk bak-
om butikskedja med fokus på seconhandkläder 
för barn. Dronecenter Sweden: Drönarcentrum 
under utveckling vid flygplatsen. Aqua Floating 
Group: Husbåtstillverkning och ambitioner om att 
skapa en flytande stadsdel i Västervik. TopFormu-
la Healthcare: kosttillskottföretag som flyttar 
in i Akzo Nobels tidigare fabrik i Gamleby. Plivit 
Trade: familjeföretag som sedan 1998 utveck-
lats från en butik till att vara Sveriges största 
distributör av mat från Balkan. CampusVäster-
vik: Knyter flera universitet till Västervik genom 
digital undervisning. Bidrar till en social hållbarhet 
genom att ge ortsbundna personer möjlighet till 
högskoleutbildning. 
     Läs mer om bolagen på sidan 51.

Färrejobbinomindustrin–menfleratillverkande
företagharplanerpåattutvidga 
Även om det totalt sett blivit färre jobb inom tillverk-
ningsindustrin i Västervik och vi står inför en lågkon-
junktur finns det företag som expanderar. Fem företag 
som utökat personalstyrkan är Windy Scandinavia 
med tillverkning av lyxiga fritidsbåtar, Saab Barracuda 
som tillverkar kamouflagenät, Resinit som tillverkar 
plastkomponenter till bland annat företag inom med-
tech-branschen, tillverkaren av redskap till jordbruk-
smaskiner, Väderstad components samt Gunnebo 
Industrier, med tillverkning av kättingar och kedjor.

Windy Scandinavia planerar för en fortsatt utbygg-
nad i Västervik liksom Pentronic, som tillverkar 
utrustning för temperaturmätning, som ska bygga 
ut sin fabrik med tillhörande lokaler och ska öka sin 
personal som följd.  
     Men det finns även bolag som dragit ner på 
personalstyrkan som Totebo AB med tillverkning av 
träskivor till möbelindustrin, 3M, med tillverkning av 
slipskivor, och CNH Industrial i Överum, med tillverk-
ning av redskap till jordbruksmaskiner. 

Omfattande förnyelse av besöksnäringen som har 
haft en ny rekordsommar
De första åtta månaderna 2022 blev ännu en 
framgång för Västerviks besöksnäring mätt i antalet 
gästnätter. Fortfarande domineras besöksnäringen 
av campingplatser, gästhamnar och sommarstugor. 
Men det pågår ett allt mer kraftfullt arbete för att 
utveckla hotellnäringen i kommunen. Det tog sin 
början redan 1990, men tog på allvar fart 2005. 
Västerviks stadshotell invigdes 1990 och bygdes 
2014 ut med fest- och konferensvåning och har där-
efter fått nytt spa och restaurang. Gränsö Slott sål-
des av kommunen 2005 och har därefter utvecklats 
till en komplett hotell-, konferens- och SPA-anlägg-
ning. Fängelset Hotell & Konferens öppnade 2011. 
Hotell Park fick nya ägare 2013 och har sedan dess 
förnyats. Slottsholmen on Water invigdes 2018 och 
tillförde ett nytt exklusivt segment tillsammans med 
fristående Slottholmen Marina som byggts om och ut 
så att de även kan ta emot yachter. Västervik Guest-
house öppnade 2019 med ett nytt lågpriskoncept. 

Västervik Resort påbörjade i år en upprustning och 
renovering som ska fortsätta under tre år. Här ska 
även stugorna rustas upp vilket kan vara värdefullt 
som komplement till hotellrum vid arrangemang av 
större konferenser och mindre kongresser. 
     Läs mer om förnyelsen på sidan 63.

Ny arena kan förlänga turistsäsongen med konferen-
ser och kongresser – men hotellrummen är för få
Arenan och eventhallen som kommunen planerar 
att bygga på Bökensved sätter fokus på Västervik 
som konferens- och kongresstad. På Gränsö slott, 
hotel och SPA samt på Resorten finns redan större 
konferenssalar, men även Västervik Stadshotell och 
Slottsholmen on Water arbetar med konferenser.
     Utmaningen för Västervik är att det finns färre än 
400 hotellrum i staden, vilket sätter begränsningar 
för hur stora konferenser och kongresser som kan 
arrangeras. Förutom detta finns ett behov av att 
skapa attraktivitet utanför sommarmånaderna för 
att ge hotellen ett bättre underlag.

Kontrast: arbetslösheten fortsätter minska trots 
inflationochprognoseromlågkonjunktur
Den kraftigt stigande inflationen och signalerna 
om en stundande lågkonjunkur syns ännu inte på 
Västerviks arbetsmarknad. Arbetslösheten har sta-
digt minskat från en topp på elva procent i början av 
2013 till sex procent i augusti 2022. Det innebär färre 
arbetslösa än i riket som helhet, men ungefär lika stor 
andel som i de jämförelsekommuner som används i 
denna analys.

Kontrast:robusthetsnarareäntillväxtpräglar
sysselsättningen i Västervik 
I samband med 1990-talets finanskris minskade 
sysselsättningen kraftigt. På fyra år i början av 
1990-talet försvann omkring 3 300 jobb. I slutet av 
1990-talet hade sysselsättningen stabiliserades 
på en nivå kring 15 500 personer. Trots nya företag 
har sysselsättningen legat kvar kring 15 500 perso-
ner under flera decennier. Det bör noteras att SCB 
under tiden har ändrat sina definitioner flera gång-
er varför siffrorna över åren inte är helt jämförbara. 
Men under varje period har siffrorna legat stabilt.
     Det innebär att vi kan tala om Västervik som en 
robust arbetsmarknadsregion snarare än som en 
tillväxtregion. Den stora andelen offentliga jobb 
(42 procent) stärker ytterligare bilden av stabilitet. 
     Att arbetslösheten kunnat minska från elva 
procent under 2013 till sex procent under augusti 
2022 samtidigt som sysselsättningen är oföränd-
rad kan främst förklaras med att andelen invånare 
i arbetsför ålder minskat från 55 procent under 
2008 till 50 procent under 2021. Denna förändring 
påverkar även kommunens ekonomi.

Lågabostadspriserikombinatonmedlåg
disponibelinkomstgerstabilbostadsekonomi 
Den disponibla inkomsten för hushållen i Västervik 
var 413 000 kronor under 2020 vilket är lägre än 
såväl rikssnittet som i de jämförande kommunen-
ra i denna analys. Samtidigt är också till exempel 
villapriserna lägre än i de jämförande kommuner-
na. Det gör att hushållen i Västervik trots allt har 
en god ekonomi vid bostadsköp. Det visar Swed-
banks Boindex som mäter köpkraften i samband 
med bostadsförvärv. Vid ett värde över 100 anses 
köpkraften vara relativt god. I Västervik är värdet 
111 för sammanboende med barn i småhus och 
155 för sammanboende med barn i bostadsrätt. 
     Ur ett konjunkturperspektiv innebär det att hushål-
len i Västervik kan antas ha en god stabilitet när det 
gäller privatekonomin i förhållande till utvecklingen på 
bostadsmarknaden. Boende i Västervik lägger under 

> ATT DISKUTERA: Hur utveckla Västervik till 
en större hotell, konferens- och kongresstad?

• Hur skapa tillräckligt antal hotellrum i 
Västervik för att kunna ta emot en stör-
re konferens eller mindre kongress? Ett 
tätare samarbete mellan hotellen är en 
dellösning. Resortens upprustning av 
sina stugor är en annan dellösning.

• Kan en extern aktör utanför Västervik 
bidra med kapital och kunnande för 
att etablera ny hotell-,  konferens- och 
kongressverksamhet som lyfter hela 
besöksnäringen i Västervik?

• Hur skapa fler besöksanledningar än 
Visfestivalen för att locka turister? 
Detta är extra viktigt under lågsäsong 
då det kan ge möjlighet till jämnare 
beläggning på hotellen över året. Det 
sätter fokus på kommunens eventarbe-
te tillsammans med lokala aktörer.

• Hur få fler butiker och restauranger att 
hålla söndagsöppet under lågsäsong 
och vilka övriga aktiviteter kan genom-
föras på helgerna? Flera hotellaktörer 
efterlyser detta för att bli mer attraktiva 
för weekendgäster.

> ATT DISKUTERA: Hur utveckla Västervik 
som hållbar techkommun?
Inzile, Global Food Parks, Dronecenter och 
Östersjöfabriken är fyra exempel på fram-
synta satsningar där tech kombineras med 
hållbarhet. Hur kan fler företag involveras 
och hur kan detta kunnade spridas till det 
övriga näringslivet i kommunen? Kan den 
befintliga kunskapsstrukturen med Campus 
Västervik nyttjas eller kan en kommunal 
inkubator utvecklas vid Campus?

> ATT DISKUTERA: Hur utveckla den blå 
näringen i Västervik?
Hur bygga vidare på Västerviks nio gästham-
nar, flertalet båtvarv, skärgården m.m. för att 
skapa tillväxt och nya jobb? Slottsholmens 
Marina har tillfört ett segment som attrahe-
rar yachter. Pampas Marinas kopplingar till 
Aquavilla tillför ytterligare en framtidsorien-
terad nisch. Etableringen av norska båttill-
verkaren Windy i Storebros tidigare lokaler 
visar att det finns kompetens som attraherar 
investerare från andra länder. Vilken ytterli-
gare varvskompetens finns och hur kan den 
nyttjas för en tillväxt i den blå näringen? Kan 
varvskompetensen kombineras med elkun-
nandet hos Inzile för att skapa en ny modern 
och hållbar båtindustri?
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Byggföretagens prognos för bygginvesteringar, miljoner kronor

30 procent av sina disponibla inkomster på boendet. 
Det innebär att hushållen i Västervik inte är lika ränte-
känsliga som i storstadsområdena.

Nya bostäder och äldre med direktverkande 
eluppvärmningdrabbasmest 
De hushåll som förväntas märka av utvecklingen 
mest är dels de som under senare år köpt nya eller 
renoverade bostäder med stora lån, dels de som bor 
i äldre bostäder med direktverkande elvärme. För 
bostadsrättsägare och hyresgäster väntas avgifts- 
och hyreshöjningar vid årsskiftet. 

Enekonomiskstormblåserupptillårsskiftet
Att utvecklingen på arbetsmarknaden är fortsatt 
god samtidigt som inflationen rusar i höjden och 
prognoserna talar om lågkonjunktur beror på att det 
finns en viss fördröjning. Just nu är hushållen mera 
pessimistiska än företagen. Hushållen har redan kun-
nat notera de kraftiga prishöjningarna när de tankar 
bilen, handlar mat och när villaägarna ska betala sina 
boräntor och elräkningar.
     Konjunkturläget kan beskrivas som att vi under 
sommaren har befunnit oss i lugnet i stormens 
öga. Pandemins krisår har passerats och många 
har haft sparade pengar efter att inte ha kunnat kon-
sumera under pandemin. När höstkylan tilltar och 
elräkningarna åter blir större samtidigt som andra 
prishöjningar tilltar kommer inflationen märkas fullt 
ut. När hushållens reallöner krymper tvingas de 
minska konsumtionen vilket kommer att märkas 
hos företagen.

Restauranger, hotell, handel, byggföretag och 
industrier med stor energiförbrukning märker först 
avdenökandeinflationen 
Med höjda energipriser, livsmedelspriser och löner 
har restauranger och spa-hotell redan fått kännas vid 
kraftiga kostnadsökningar. Samtidigt minskar konsu-
menternas reallöner vilket nu börjar synas i form av 
till exempel minskad försäljning av sällanköpsvaror 
och genom en ökad försäljning av lågprisvaror. 
     Byggföretagens vårprognos för Kalmar län visar 
på stagnation under 2022 och en tydlig nedgång i 
byggandet under 2023. Sedan dess har de ekonomis-
ka utsikterna förändrats och redan hörs att många 
mindre byggföretag har färre uppdrag efter årsskiftet.
     Tillverkningsindustrin har ännu så länge en positiv 
syn på nationell nivå och i intervjuerna till denna 
analys har vi har noterat en blandning mellan oro och 
framtidstro. Framförallt elintensiv industri kan snabbt 
få problem med lönsamheten.

Pandemi 
– ned-
stäng-
ningar 
- varu-
brist
börjar
uppstå
 

Inflations- 
ekonomi
– högre 
räntor, 
dyrare el, 
livsmedel, 
konstgöd-
ning mm
– lägre
reallöner

2020 
2021 

2022 
2023 

Sommar 
2022 

– lugnet i
stormens 

öga

Konjunkturmässigt kan sommaren 2022 liknas vid lugnet i stormens öga. Bakom oss finns de värsta effekterna 
från coronapandemin även om en fortsatt varubrist nu bidrar till den kraftigt stigande inflationen där framför 
allt priser på el och drivmedel rusat i höjden. Även livsmedelspriser, konstgödning, järn och stål har blivit dyrare. 
Ännu så länge är arbetsmarknaden god och först nu när höstkylan driver upp elräkningarna till nya rekordnivåer 
väntas konsumtionen påverkas i större omfattning och konjunkturen vända nedåt.

Källa och diagram: Byggföretagen april 2022

Efter en lugn sommar väntar en ekonomisk storm med höga priser

Byggaktiviteten i Kalmar län > ATT DISKUTERA: Vad innebär det 
pågåendeparadigmskiftetförframtiden?
Hur kommer elpriser, räntor, inflation att på-
verka näringsliv, sysselsättning och hushål-
lens ekonomi i Västervik under de närmaste 
åren? Några möjliga scenarier är:

• Inflationen toppar under 2023 och 
återgår till tidigare nivåer.

• Inflationen toppar under 2023, men 
återgår endast delvis, en ny högre infla-
tionsnivå än tidigare etableras.

• Inflationen stannar på en hög nivå och 
minskar sedan endast marginellt.

> ATT DISKUTERA: Hur stödja handel och 
restaurangnäring? 
Hur kan Västervik stärka sin roll som 
handelscentrum för Oskarshamn och 
Vimmerby? Ljunghedens handelscentrum i 
kombination med centrumhandel och res-
tauranger ger en konkurrensfördel. Nyttjas 
detta i marknadsföringen mot invånarna i 
grannkommunerna?

Paradigmskifte-svårtföranalytikerattfågrepp
om de förändringar som sker 
Få av dagens analytiker var verksamma förra 
gången inflationen och räntorna var höga, under 
1990-talet. Det gör att det saknas erfarenhet av 
det läge vi är på väg in i. Orsakerna till dagens in-
flationsekonomi är dock inte helt desamma som 
då. Det gör att den ekonomiska osäkerheten 
är större än på länge, vilket bland annat märks 
genom att Riksbanken flera gånger felbedömt 
inflationsutvecklingen. Vi är inne i ett paradigm-
skifte såväl ekonomiskt som säkerhetsmässigt 
som gör framtiden svår att förutsäga. Gårdagens 
sanningar gäller inte längre. Rörliga energipriser 
och rörliga boräntor är inte längre alltid bäst. Nu 
kostar det att låna pengar och företag ska vara 
lönsamma. Många kommer att känna av föränd-
ringen, inte minst personer med svag ekonomi, 

hus med direktverkande elvärme eller stora lån. 
Men en förändring skapar också nya möjligheter 
och nya vinnare.

ANALYS
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Utblick: STIGANDE INFLATION OCH KRAFTIGT HÖJDA STYRRÄNTOR  
– LÅGKONJUNKTUR SKYMTAR EFTER ÅRSSKIFTET
Efter den starka och snabba uppgången för världsekonomin under 2021, som följde efter det kraftiga 
pandemiraset under 2020, var det många som hoppades på en tillbakagång till det gamla normala 
bakom krönet. De snabba prisökningarna som började ta fart under hösten ifjol tolkade de flesta prog-
nosmakare först som högst tillfälliga. Men brist på varor, störningar i leverenskedjor som består som 
en följd av coronapandemin och kriget i Ukraina har pressat upp såväl energipriser som den samlade 
inflationen under året till de högsta nivåerna på 30 år och världens centralbanker försöker nu febrilt 
att dämpa konsumtionen med kraftiga räntehöjningar. Hushållens minskade konsumtionsutrymme 
påverkar hela samhällsekonomin och allt fler prognoser pekar nu på att vi går in i en lågkonjunktur 
nästa år.

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

RE
SU

N
D Tillväxten stannar av och inflationen fortsätter att stiga

Inflation

BNP

Källa SCB (Macrobond)

Källa: Finansdepartementet, Riksbanken, Swedbank, Konjunkturinstitutet 
och Nordea.

SVENSK KPI
2022 
(P)

2023 
(P)

2024 
(P) Publicerad

Konjunkturinst. 8,4 6,5 0,9 2022-09-28

Riksbanken 8,6 8,5 2,2 2022-09-20

Nordea 8,3 6,6 2,3 2022-09-07

Swedbank 8,2 6,6 2,1 2022-08-24

Finansdep. 8,0 6,3 2,8 2022-08-18

Årlig procentuell förändring

Inflation

Källa: Finansdepartementet, Riksbanken, Swedbank, Konjunkturinstitutet 
och Nordea.

SVENSK BNP
2022 
(P)

2023 
(P)

2024 
(P) Publicerad

Konjunkturinst. 2,7 -0,1 2,0 2022-09-28

Riksbanken 2,7 -0,7 1,1 2022-09-20

Nordea 3,0 -0,7 1,0 2022-09-07

Swedbank 2,2 0,2 1,5 2022-08-24

Finansdep. 2,3 0,4 2,2 2022-08-18

Årlig procentuell förändring

Ekonomisk tillväxt, BNP
året, både i Sverige och i omvärlden. Ur ett historiskt 
perspektiv är den svenska inflationen idag hög, efter 
att under en lång period legat under Riksbankens infla-
tionsmål på 2 procent. Senast inflationen låg kring 10 
procent i Sverige var 1991. 
    Riksbanken räknar i sin senaste prognos med 
att inflationen i Sverige kommer att ligga kvar på 
höga nivåer en bit in på nästa år, för att därefter falla 
tillbaka. Hur inflationen och prisökningarna kommer 
att utveckla sig under de kommande månaderna är 
mycket svårt att bedöma, inte minst med tanke på 
osäkerheterna på energimarknaden och elprisernas 
utveckling. Därutöver har priserna på flera råvaror och 
metaller under de senaste månaderna börjat falla på 
världsmarknaden.

Räntornaföljermeduppirekordfart
Under hösten i fjol, när de första tecknen på prisök-
ningar började skymtas i världsekonomin, tolkade de 
flesta prognosmakare detta som en tillfällig och över-
gående period. Sveriges Riksbank bedömde så sent 
som i februari i år att inflationen skulle falla tillbaka 
under året och att styrräntan skulle ligga kvar på noll 
procent fram till andra halvåret 2024. Prisökningarna 
drevs till en början av stigande energi- och bränsle-
priser som sedan fördes över till livsmedelspriserna. 
Den starka konsumtionsviljan under pandemin bidrog 
också till att den globala varuhandeln blev ansträngd, 
vilket i sin tur ledde till brist på både material, insats-

>Inflationenrusartillhis-
toriska höjder och tillväxten 
saktar in. Inflationen är till-
baka på rekordnivåerna från 
1980-talet. Riksbanken hade 
under en längre period svårt 
att pressa upp inflationen till 
inflationsmålet på 2 procent. 
Så är det inte längre. Svensk 
ekonomi återhämtade sig 
snabbt efter raset under 
våren 2020 och har uppnått 
starka tillväxtsiffror sedan 
dess. Men de senaste siffror-
na och prognoserna antyder 
att den höga inflationen, de 
högre räntorna och den avta-
gande konsumtionen leder till 
att svensk ekonomi går in en 
lågkonjunktur nästa år med 
negativa tillväxtsiffror.

Procent

Konjunkturläget i korthet:
• Inflationen är rekordhög i både Sverige och 

Europa och väntas ligga kvar på höga nivåer 
en bit in på nästa år.

• Världens centralbanker höjer sina styrräntor för 
att pressa tillbaka konsumtion och inflation.

• Den långa perioden med negativa styrräntor 
är över och det har blivit dyrare att låna. 
Det påverkar allt från bostadsbyggande till 
möjligheten att t.ex. finansiera uppstartbolag 
eller techföretag med stora framtidsplaner 
och stora förluster under många år.

• Hushållens rekorddystra framtidssyn påverkar 
benägenheten att konsumera samtidigt som 
inflationen gör att pengarna inte räcker lika långt 
och viss konsumtion måste nedprioriteras.

• Fallande tillgångspriser gör att såväl privatper-
soner som företag inte längre kan ta finansiellt 
stöd i värdeökningar på t.ex. aktier och bostä-
der/fastigheter. Detta kan ytterligare bidra till 

en lägre konsumtion och färre investeringar.
• Prognoserna är alltmer dystra, samtidigt som 

världen idag är allt mer oförutsägbar som en 
följd av bland annat kriget i Ukraina, klimatför-
ändringar, fortsatta pandeminedstängningar i 
Kina samt osäkerheter på energimarknaden.

• Höjda livsmedelspriser, bolåneräntor och 
elpriser förväntas leda till att efterfrågan 
sjunker och att bostadsmarknaden fortsätter 
att mattas av och bostadsbyggandet faller.

• Arbetslösheten väntas stiga nästa år när 
tillväxten nu justerats ned för 2023.

Inflationenfortsätterattstiga
Den svenska inflationen uppmättes till 9,8 procent 
(KPI) i augusti jämfört med samma månad ifjol. Infla-
tionen exkluderat från förändrade räntesatser (KPIF) 
landade på 9,0 procent och rensat för energipriser 
(KPIF-XE) uppmättes inflationen till 6,8 procent under 
samma månad. Inflationen har fortsatt att stiga under 
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varor och kapacitet för industrier. Störningar i lever-
enskedjor efter framför allt nedstängningarna under 
pandemin samt kriget i Ukraina har också lett till att 
produktionen begränsats och bidragit till att företag 
haft svårt att möta efterfrågan hos konsumenterna. I 
syfte att få ner prisökningarna har världens central-
banker kraftigt börjat höja sina räntor under året med 
signaler om att ännu fler höjningar är på gång under 
hösten. Riksbanken höjde styrräntan med 1 procent-
enhet till 1,75 procent i september. Detta var den 
största höjningen sedan styrräntan infördes 1994. 
Trots rekordhöjningen så är 1,75 procent – ur ett 
historiskt perspektiv – fortfarande en låg räntenivå. 
Riksbanken har signalerat om fler höjningar under 
året och räknar med att styrräntan vid slutet av nästa 
år kommer att ligga på 2,5 procent.
     Världens centralbanker har fått kritik för att ha reage-
rat för långsamt på prisökningarna som observerades 
redan förra hösten, vilket nu tvingar fram hastiga ränte-
höjningar. Från andra håll har kritiker lyft att räntevapnet 
inte kommer att bita på de underliggande prisök-
ningarna för el, energi och bränsle och att de kraftiga 
räntestegringarna snarare eldar på inflationen och leder 
den globala ekonomin in i en djupare lågkonjunktur.

Prognoserna blir alltmer dystra och osäkra 
Prognosinstitutens bedömningar av läget i svensk 
ekonomi 2023 blir allt dystrare ju färskare de är. 
Kombinationen av varaktig hög inflation, höjda rän-
tor och sjunkande konsumtion hos hushållen bidrar 
starkt till att bedömare tror att svensk ekonomi går 
in i en lågkonjunktur nästa år. Globalt pekar också 
nya prognoser på att tillväxten i euroområdet och 
USA kommer att avta nästa år, vilket påverkar den 
svenska exportmarknaden. I ljuset av att allt fler 
prognoser ser ut att peka mot en nedgång i världs-
ekonomin är det många pågående och hastiga 
förändringar i världen som gör det svårt att bedöma 
hur den närmaste framtiden kommer att utveckla 
sig. Det pågående kriget i Ukraina, energikrisen 

och klimatförändringarna är bara några exempel 
på yttre orosmoln som sätter framtidsutsikterna 
i gungning. Pandemin försatte världsekonomin i 
en djup och snabb ekonomisk nedgång, men tack 
vare bland annat omfattande ekonomiska stimu-
lanser och framtagning av vaccin kunde ekonomin 
återhämta sig från en historisk lågkonjunktur i 
rekordfart. Mycket pekar på ett mer osäkert och 
oförutsägbart ekonomiskt läge i närtid där varor 
och tjänster ska anpassa sig till en ny verklighet 
efter en långvarig period med minusräntor och låg 
inflation. Det råder också stor osäkerhet kring hur 
centralbankernas kraftiga räntehöjningar kommer 
att påverka samhällsekonomin där en del bedömare 
tror att Riksbanken redan nästa år kommer att börja 
sänka räntan igen när prisökningarna avtagit och 
ekonomin gått in i en lågkonjunktur.

Hushållenserdystertpåframtiden
De ökade kostnaderna för hushållen, som en följd 
av framför allt hög inflation med stigande energi-
priser och höjda bolånekostnader, förväntas leda 
till ett minskat konsumtionsutrymme under den 
närmaste tiden. Det råder samtidigt en osäkerhet 
kring hur den nya svenska regeringen kommer 
hantera vallöften om stöd till hushåll och företag 
när det gäller ökade energikostnader.
     För första gången på många år väntas reallöner-
na för svenskarna falla i år och i början av nästa år 
med anledning av den höga inflationen som översti-
ger löneökningarna. För hushållen slår prisökningar-
na från flera olika håll med högre priser på livs-
medel, räntor, energi och bränsle. För företagen har 
de höga energipriserna förts över till prisökningar 
på varor och tjänster när kostnaderna för att driva 
verksamheten har ökat. Hushållens framtidstro till 
ekonomin är just nu rekordlågt. I Konjunkturinstitu-
tets senaste mätning för företagens och hushållens 
syn på ekonomin sjönk hushållens förtroende till 
nivåer som inte uppmätts sedan 90-talskrisen. 
Mycket tyder på att hushållens fallande framtidstro 
redan fått effekt och att konsumtionen av en del 
varor och tjänster har börjat falla. 

Restaurangbranschen drabbas åter när hushål-
lentvingashållaigenpåutgifterna
När hushållen på grund av ökade ränteutgifter och 
allt högre elräkningar nu drar ner på sina utgifter för 
t.ex. restaurangbesök, sällanköpshandel och vitva-
ror, påverkas också intäkterna för dessa branscher, 
vilket får effekter på hela samhällsekonomin. 
     Restaurangnäringen ser åter ut att drabbas 
hårt. Nedstängningar och restriktioner under 

pandemin slog mot många restaurangföretag 
och även om de klarat sig genom pandemin har 
det tärt på finanserna. Efter pandemin har många 
restauranger tvingats höja lönerna för att locka 
tillbaka personal. Nu stiger såväl energipriserna 
som livsmedelspriserna samtidigt som kunderna 
får sänkta reallöner och därmed tvingas spara. För 
Gränsö Slotts ägare Per Johansson innebär den 
nya inflationsekonomin att fokus tillfälligt flyttats 
från expansion till att vara så likvid som möjligt.
     – Just nu är alla mina investeringsplaner on hold. 
Du måste bygga likviditet så jag ser till att ha så 
mycket pengar jag kan på bankkontot. Energipriser-
na tror jag kommer att vara ett problem under ett 
antal år, säger han i en intervju på sidan 70-71.

Även företagen har blivit dystrare
Generellt har företagens framtidssyn också dalat 
under de senaste månaderna, om än inte lika mycket 
som hushållens. Inom tillverknings- och byggindu-
strin är det fortfarande en majoritet av de tillfrågade 
företagen som ser positivt på framtiden, enligt 
Konjunkturinstitutets mätning för september. Den 
svaga kronkursen ger de svenska exportföretagen en 
kostnadsfördel, inte minst i USA.
     Samtidigt visar det senaste halvårets mätningar 
i Inköpschefsindex, som tas fram av Swedbank och 
Silf, där aktiviteten i tillverkningsindustrin mäts, på 
en tydlig nedåtgående trend under året för sektorn. I 
senaste septembermätningen sjönk indexet till under 
50, en siffra som utgör gränsen mellan ökad och 
minskad aktivitet i branschen.
     Detaljhandelsförsäljningen i Sverige har kraftigt 
rasat sedan förra våren, inte minst vad gäller hållbara 
konsumtionsvaror så som hushållsvaror och elektro-
nik, visar statistik från SCB. Förutom konsumenter-
nas minskande köpkraft väntas också många butiker 
få stora hyreshöjningar, något som riskerar att slå 
hårt mot stadskärnorna, varnar Svensk Handel.
     I jämförelse med andra länder, har Sveriges 

riktade stöd till hushåll och företag med anledning av 
energikrisen varit relativt låga än så länge. Nya stöd 
kommer sannolikt att träda i kraft under hösten, men 
än så länge är det osäkert vilken utformning och stor-
lek sådana stöd kommer att få. Flera prognosinstitut 
spår att elpriserna väntas bli höga under vintern, nå-
got som förvärrar pessimismen hos svenska hushåll.

Bostadsmarknaden har svalnat av efter historis-
kaprisökningar
Riksbankens höjning av styrräntan påverkar den 
rörliga räntan på bostadslånen och den har därför 
också ökat under året. Redan små räntehöjningar 
riskerar att slå hårt mot svenska hushåll eftersom 
svenskarna är väldigt högt belånade i jämförel-
se med många andra länder. Hushållens dystra 
framtidstro med fallande reallöner i kombination 
med allt högre elräkningar och stigande räntor på 
bostadslån har bidragit till att bostadsmarknaden 
har svalnat under året. Detta efter en lång period 
med historiska prisökningar. Man bör dock notera 
att även om bostadspriserna faller handlar det 
troligen mest om en korrigering av de senaste 
årens kraftiga värdestegringar. Det stora flertalet 
bostadsägare har köpt sitt boende tidigare och om 
de inte belånat bostäderna därefter kan de känna 
sig trygga. 
     Prisökningar på varor och tjänster inom bygg-
branschen har också fått effekter på bostads-
byggandet. I år har bostadsbyggandet för både 
lägenheter och småhus sjunkit jämfört med i fjol. 
Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen tror 
att antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och 
småhus kommer att sjunka under året från drygt 
68 000 i fjol till omkring 57 000. Priset på bygg-
material sköt i höjden under våren, mycket till 
följd av kriget i Ukraina som påverkade leverans-
kedjorna och tillgängligheten på råvaror och ma-
terial. Till följd av viss avmattning på marknaden 
har prisutvecklingen för byggmaterial stannat av 
något och detta kan ge effekter på den allmänna 
inflationsutvecklingen i Sverige.
     I Västervik har bostadsmarknaden varit stabil 
över tid. Varken upp- eller nedgångar har varit lika 
kraftiga som i flera av landets storstadskommu-
ner. För närvarande syns ännu endast en mindre 
avmattning som en följd av ökad inflation och högre 
räntor. Mäklaren Moa Kronståhl Pil upplever en 
stark utveckling på bostadsmarknaden i Västervik 
de senaste åren med fler tillflyttare från andra orter.
     – Jag får upplevelsen av att det är många 
utifrån som hittar hit. Under pandemin har det 
varit många hemvändare som har letat sig hem 
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Dyster framtidstro hos svenska hushåll och företag
Hushållens konfidensindikator

Källa: Macrobond (Konjunkturinstitutet)

Styrräntan höjs och bolåneräntorna följer med
Styrränta och rörlig bolåneränta (procent)

Källa: Riksbanken och Swedbank (Macrobond). Uppgifterna är hämtade 28 september 2022.

Rörlig bolåneränta (Swedbank)

Riksbankens styrränta

Hushållens konfidensindikator

Barometerindikatorn

>Styrräntanärpåväg
uppåtfrånhistorisktlåga
nivåer. Styrräntan (tidigare 
reporäntan) är Riksbankens 
huvudsakliga verktyg för att 
påverka inflationen. Trots 
den senaste rekordhöjnin-
gen med 1 procentenhet är 
dagens styrränta på 1,75 
procent väldigt låg historiskt. 
Det finns en stark koppling 
mellan Riksbankens styrränta 
och bolåneräntorna som nu 
följer med uppåt efter en 
tioårsperiod med få sväng-
ningar.

> Rekordlågt stämnings-
läge just nu bland svens-
ka hushåll. Hushållens 
framtidsutsikter för den 
ekonomiska utvecklingen är 
just nu rekordlågt (49,7). Det 
visar den senaste mätningen 
i Konjunkturbarometern. Inte 
sedan mätningen introduc-
erades av Konjunkturinsti-
tutet i början av 90-talet 
har stämningsläget bland 
hushållen varit så här lågt. 
Även näringslivet visar på en 
nedåtgående trend under det 
senaste året och har uppmätt 
värden under 100 för de 
senaste mätningarna.

UTBLICK

och har jobbat hemifrån på annan ort, säger Moa 
Kronståhl Pil i en intervju på sidorna 78-79.
  
Arbetslösheten väntas stiga nästa år 
Arbetslösheten i Sverige är i augusti 6,6 procent 
och därmed lägre än före coronapandemin och har 
även i år fortsatt att sjunka successivt. Både Riks-
banken, Finansdepartementet och Konjunkturin-
stitutet tror i sina senaste prognoser att arbetslös-
heten återigen kommer att börja stiga under nästa 
år när den ekonomiska tillväxten förväntas stanna 
av. Riksbanken och Konjunkturinstitutet tror att 
arbetslösheten kommer att fortsätta stiga under 
starten av 2024 och hamna över 8 procent. Däref-

ter väntas arbetslösheten falla tillbaka något under 
2025, enligt Konjunkturinstitutet. Finansdeparte-
mentet tror i sin senaste prognos från augusti på 
en svag uppgång under nästa år, men att arbets-
lösheten sedan faller tillbaka redan 2024.
     Arbetslösheten i Västerviks kommun har sedan 
hösten 2020 stadigt minskat och är idag lägre än 
före coronapandemin. Västerviks arbetslöshet på 
6 procent är idag den lägsta sedan sensommaren 
2008 då den uppmätte 5,7 procent i augusti. Infla-
tionen och den förväntade lågkonjunkturen som 
spås under nästa år ser ännu inte ut att ha påverkat 
arbetsmarknaden negativt i Västerviks kommun.
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Privatekonomin pressas från två håll: 
Kostnaderna ökar och värdet på bostäder och aktier minskar

Ökade kostnader för:
• el
• räntor
• drivmedel
• livsmedel mm

Priset på drivmedel har skjutit i höjden under 2022 

Diesel

Bensin

Sweden, Electricity, SEK
SEK/MWh

Sundsvall Bidding Area, Nordpool, Average of Period Stockholm Bidding Area, Nordpool, Day Peak Malmö Bidding Area, Nordpool, Average of Period Luleå Bidding Area, Nordpool, Day Peak

Elpriserna har fortsatt att stiga – men svänger kraftigt 
SEK/MWh

Luleå

Malmö

Stockholm

Sundsvall

Privatekonomi: Tuff vinter väntar privatekonomin

Sveriges hushåll tvingas dra åt den ekonomiska svångremmen nu när inflationen närmat sig tio pro-
cent och elpriserna fortsätter att rusa i höjden. Än så länge är det villaägarna som drabbats hårdast 
eftersom de ser prishöjningarna på varje ny elräkning. För boende i hyres- eller bostadsrätt kommer 
kostnadsökningarna med en fördröjning. Frågan är nu hur den nya regeringen kommer att utforma det 
utlovade elprisstödet och sänkningarna av drivmedelspriserna. Såväl elpriserna som bostadsräntorna 
fortsätter att stiga. Samtidigt faller börskurser och bostadspriser vilket gör att landets konsumenter 
pressas ekonomiskt från två håll genom höjd inflation och sänkta förmögenhetsvärden.

Efter en mycket lång period med överskott på 
varor, låg inflation, låga räntor samt stigande börs-
kurser och bostadspriser har världens ekonomi 
gått in i ett nytt läge med partiell brist på varor och 
energi och en hög inflation påeldad av högre räntor 
samt höjda livsmedels- och energipriser. Hushål-
len måste nu anpassa sin privatekonomi till en helt 
ny ekonomisk situation där en god likviditet och 
lägre kostnader är i fokus. 

Elprisettyngstföräldrebostäder-räntornaslår
mer mot nya och renoverade bostäder
De högre räntorna slår främst mot de senaste årens 
bostadsköp och då främst mot nybyggen och reno-
verade bostäder där prislappen varit historiskt hög 
- alltså en mindre del av bostadsbeståndet. De högre 
energipriserna kan däremot slå bredare mot bo-
stadssektorn och inte minst mot äldre småhus med 
direktverkande el och liknande uppvärmningskällor.

6 000 kronor mer i månadskostnad för barnfamilj
En tvåbarnsfamilj med bil och villa samt tre miljo-
ner kronor i bolån med rörlig ränta har på ett år fått 

se kostnaderna öka med omkring 6 000 kronor per 
månad, visar uträkningar från Sparbanken Skåne 
i maj i år. Sedan dess har bl.a. energipriserna och 
boräntorna stigit ytterligare. För boende i hyres- el-
ler bostadsrätt har inte kostnadsökningarna blivit 
lika stora ännu. Men nästa år kommer även må-
nadsavgifter och hyror att stiga. Fastighetsägarna 
kräver just nu närmare tio procent i hyreshöjning i 
förhandlingar med Hyresgästföreningen.

Snabbhjälpviktigtomekonominkärvar
Erfarenheterna från 1990-talskrisen är att det är 
viktigt att hushåll som drabbas av ekonomiska 
problem får snabb hjälp, annars byggs skuldbördan 
på ytterligare. Förutom bankens privatrådgivare er-
bjuder Västerviks kommun budgetrådgivning samt 
energi- och klimatrådgivning. Även hos Kronofog-
den finns det hjälp att få. 
     Men redan nu syns det att hushållen börjat dra 
ner på sina utgifter. Livsmedelsbutiker berättar 
om en ökad försäljning av lågprisvaror och SCB 
rapporterar om att sällanköpsvaruhandelns försälj-
ningsvolym under augusti var fem procent lägre än 
under samma månad 2021.

Sweden, SEK

Gasoline, 95 Octane Diesel

Pris per liter 
(SEK)

Källa: Macrobond (Nordpool)

Källa: Macrobond 

Fallandetillgångsvärdenpå:
• bostäder 
• aktier
• andra fasta tillgångar
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Allt lägre arbetslöshet
och stabil sysselsättning

Lägre arbetslöshet och högre sysselsättningsgrad än riket, men också 
en låg befolkningstillväxt och en stabil sysselsättning som under många 
år pendlat kring 15 500 personer. Stabilitet snarare än tillväxt präglar 
Västerviks arbetsmarknad. Att den disponibla inkomsten är lägre än i 
jämförbara kommuner kompenseras av lägre bostadspriser som sam-
mantaget ger Västerviksborna en god boendeekonomi. Pendlingen ut 
ur och in i kommunen är låg och restiderna till många pendlingsorter är 
lång. Det gör Västervik till en egen arbetsmarknadsregion vilket bidragit 
till att det finns ett regionsjukhus och en framgångsrik satsning på Cam-
pus Västervik. Att besöksnäringen utvecklats starkt under pandemin och 
under 2022 stärker arbetsmarknaden ytterligare. Den höga inflationen 
och prognoserna om en kommande lågkonjunktur gör dock framtiden 
osäker. Men det syns ännu inte på den lokala arbetsmarknaden.

FÅ PENDLAR IN OCH UT UR 
VÄSTERVIK
13 procent av kommunens för-
värvsarbetande pendlar till en 
annan kommun, främst Vimmer-
by och Oskarshamn.

Jämfört med många större kommuner är utbildningsnivån 
låg. I Västerviks kommun har 22 procent förgymnasial 
utbildning, 49 procent gymnasial utbildning och 28 procent 
eftergymnasial utbildning. Fördelningen liknar den i Oskars-
hamn och Falkenberg. Andelen som har eftergymnasial 
utbildning är relativt låg jämfört med framför allt de större 
kommunerna så som Linköping och Kalmar, men även 
jämfört med Karlskrona. 

De senaste tio åren har befolkningen i Västerviks kom-
mun ökat med två procent vilket kan jämföras med 
att befolkningen i hela landet ökade med nio procent 
under samma period. I slutet av 2021 hade kommunen 
36 747 invånare.

Västerviks sysselsättningsgrad på 
83,6 procent i juni 2022 är högre än 
riksgenomsnittet (81 procent) och 
ligger på samma nivå som i Falken-
bergs kommun (83,7 procent).

83,6%

CAMPUS ERBJUDER
UNIVERSITETSUTBILDNINGAR 
PÅ PLATS I VÄSTERVIK. 
”Hade inte vi funnits så hade sanno-
likt fler flyttat från Västervik.” 

Jerry Engström, Campus Västervik. 

Sysselsättningsgraden är hög, i ett regionalt och nationellt 
perspektiv, och cirka 15 500 sysselsatta finns i kommunen.  
Drygt 3 300 jobb försvann under 90-talskrisen, men jobb-
tillväxten har varit jämn under de senaste decennierna och 
antalet sysselsatta har legat på en stabil nivå trots rationali-
seringar, företagsflyttar och företagsnedläggningar. 

Den disponibla inkomsten i Västerviks kommun är i ge-
nomsnitt 413 000 kronor per hushåll och under de senaste 
tio åren har den ökat med 13 procent. Nivån på den dispo-
nibla inkomsten är lägst av de sju jämförelsekommunerna 
och lägre än i landet i stort där den disponibla inkomsten 
är 496 000 kronor per hushåll. Även ökningen med 13 pro-
cent de senaste tio åren är förhållandevis lägre än ökning-
arna i alla jämförelse kommuner, förutom Oskarshamn.

Arbetslösheten i Västervik var i augusti 
6,0 procent, vilket är 0,9 procentenheter 
lägre än i augusti förra året. 2013 låg 
arbetslösheten på drygt 11 procent. Jäm-
fört med landet som helhet, 6,6 procent, 
har Västervik idag en lägre arbetslöshet. 
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LÅG ANDEL UNGA - FLER ÄLDRE 
Västervik har fler äldre och fler unga än jämförelsekom-
munerna. Hälften av befolkningen tillhör den arbetsföra 
gruppen mellan 20 och 64 år. I Karlskrona är andelen 55 
procent, i Kalmar 57 procent och i Linköping 60 procent.

LÅG BRUTTOREGIONPRODUKT 
Coronapandemin slog hårt mot Kalmar läns brutto-
regionprodukt, det vill säga det samlade värdet av alla 
tjänster och varor som produceras i regionen, som var 
354 000 kronor per invånare under 2020.

LÅG DISPONIBEL INKOMST LÅG BEFOLKNINGSTILLVÄXT

28 PROCENT HAR EFTERGYMNASIAL UTBILDNING.
OMKRING 15 500 PERSONER SYSSELSATTA. 

Arbets-
marknad
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Västervik

Inpendling:

Utpendling:

1 242

2 092
Källa: SCB
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Arbetsmarknad: HÖG INFLATION OCH STIGANDE RÄNTOR MÄRKS 
ÄNNU INTE PÅ SYSSELSÄTTNINGEN
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Trots stigande inflation och prognoser som pekar mot en lågkonjunktur har arbetsmarknaden 
i Västerviks kommun i många avseenden fortsatt att utvecklas positivt efter coronapandemin. 
Sysselsättningsgraden är hög och arbetslösheten har under det senaste decenniet successivt 
minskat. Den djupa finanskrisen i början av 90-talet undgick inte Västervik och många arbets- 
tillfällen försvann från kommunen under krisåren. Antalet sysselsatta i Västervik har under de 
senaste tjugo åren stabiliserat sig på omkring 15 500.

Arbetslösheten i Västerviks kommun var 6,0 pro-
cent i augusti 2022 och var därmed lägre än rikets 
genomsnitt. Arbetslösheten mäter hur stor andel av 
de personer som befinner sig i arbetskraften som 
inte har ett arbete. Exempel på personer som står 
utanför arbetskraften är pensionärer, studerande, 
långtidssjuka och värnpliktiga. Arbetslösheten i 
Västervik är lägre bland kvinnor än män. Ungdoms-
arbetslösheten (18-24 år) låg på 9,3 procent i au-
gusti 2022, vilket kan jämföras med den nationella 
ungdomsarbetslösheten på 8,4 procent. Arbetslös-
heten bland utrikesfödda var 16,2 procent och låg 
då på samma nivå som i landet i stort.

Lägsta arbetslösheten sedan 2008
Under det senaste decenniet har arbetslösheten 
successivt minskat i kommunen. Arbetslösheten 
steg under åren efter finanskrisen 2008/2009 och 
nådde sin kulmen på 11,1 procent i början av 2013. 
Med undantag av en svag ökning under våren 2020 
då coronaviruset bröt ut, har arbetslösheten sedan 
dess gradvis sjunkit i Västerviks kommun. 

Svensk BNP sjönk kraftigt under 2020 till följd 
av coronapandemin och de nedstängningar som 
följde för att hindra smittspridningen bidrog till 
att arbetslösheten i hela landet sköt i höjden. I 
Sverige steg arbetslösheten från drygt 7 procent 
till strax över 9 procent under sensommaren 2020, 
för att därefter gradvis falla tillbaka till dagens 6,6 
procent. Arbetslösheten i Västerviks kommun var 
högre än Sverige i stort före pandemin, men har 
sedan hösten 2020 stadigt minskat till lägre nivåer. 
Arbetslösheten i Västervik är idag den lägsta 
sedan sensommaren 2008 då den uppmätte 5,7 
procent i augusti. Inflationen och den förväntade 
nedgången i konsumtion och produktion från flera 
nationella prognosinstitutet under 2022 och 2023 
ser ännu inte ut att ha påverkat arbetsmarknaden 
negativt i Västerviks kommun.

Hög och stigande sysselsättningsgrad efter 
 coronapandemin
Även sysselsättningsgraden är på en god nivå i 
Västerviks kommun. Sysselsättningsgraden är 

Lägre arbetslöshet idag än före coronapandemin

Arbetslöshet, augusti 2022 (förändring)

6,0% (-0,9)

83,6%
Sysselsättningsgrad i juni 2022

Källa: SCB (BAS)

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändringen är i procentenheter 
jämfört med augusti 2021.
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KOMMUN Augusti-22 Augusti 2021-22

Falkenberg 5,7% -1,0%

Kalmar 5,7% -1,3%

Karlskrona 6,5% -1,3%

Linköping 5,9% -0,8%

Nyköping 7,6% -1,1%

Oskarshamn 5,9% -0,7%

Västervik 6,0% -0,9%

Blekinge län 7,7% -1,2%

Kalmar län 5,8% -1,1%

Östergötlands län 7,0% -0,9%

Sverige 6,6% -1,1%

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter. 

Arbetslöshet i utvalda jämförelsekommu-
ner- och län

Sysselsättningsgrad (20-64 år) i utvalda 
jämförelsekommuner och län

Högre sysselsättningsgrad i Västervik än i riket

Källa: SCB (BAS)

Juni 2022

Falkenberg 83,7%

Kalmar 82,9%

Karlskrona 81,5%

Linköping 78,9%

Nyköping 81,4%

Oskarshamn 84,2%

Västervik 83,6%

Blekinge län 80,8%

Kalmar län 82,4%

Östergötlands län 80,6%

Sverige 81%

Avser genomsnittlig arbetslöshet för varje år. 2022 omfattar januari-augusti. 
Källa: Arbetsförmedlingen.

Arbetslöshet i Västervik 2010-2022
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Avser dagbefolkning 
mellan 16-74 år. Marke-
ringarna i linjen visar de 
år som det har skett ett 
metodbyte i datainsam-
lingen av statistiken. 
De olika perioderna bör 
därför jämföras med 
försiktighet. Källa: SCB 
(RAMS)

Stabil jobbtillväxt i Västervik efter 90-talskrisen
Antal sysselsatta på arbetsställen i Västerviks kommun 1990-2022

Antalet sysselsatta på arbetsplatser i 
Västerviks kommun sjönk kraftigt i början av 
90-talet till följd av den dåvarande finanskri-
sen. Antalet sysselsatta personer minskade 
med drygt 3 300 personer från omkring 
19 100 personer under de första fyra åren 
på 90-talet. Under kommande två decennier 

har antalet personer som har sitt förvärvsar-
bete i Västerviks kommun stabiliserat sig på 
omkring 15 500 utan större variationer från 
år till år. Västerviks kommun har idag en hög 
sysselsättningsgrad, som också ökat under 
de senaste 18 månaderna, och en lägre 
arbetslöshet jämfört med riksgenomsnittet. 

ett mått som visar hur stor del av befolkningen i 
åldern 20-64 år som har arbetat minst en timme 
under den mätta referensveckan. Västerviks 
sysselsättningsgrad på 83,6 procent i juni 2022 
är högre än riksgenomsnittet (81 procent) och 
ligger på samma nivå som i Falkenbergs kommun 
(83,7 procent). Den är också högre än nivån för 
Blekinge (80,8 procent), Kalmar (82,4 procent) 
och Östergötlands län (80,6 procent). Sysselsätt-
ningsgraden har under de senaste 18 månaderna 
ökat stadigt i landet och inte minst i Västervik där 
den ökat med 6,2 procent (4,9 procentenheter) 
sedan januari 2021. 

15 500 sysselsatta på arbetsställen i Västervik
Jobbtillväxten i Västerviks kommun har legat på 
en relativt jämn nivå under de senaste decen-
nierna, med undantag av en relativt stor nedgång 
under början av 90-talet. Drygt 3 300 jobb för-
svann från kommunen och en liknande utveckling 

syntes i många orter och kommuner i hela landet 
under åren som följde efter den ekonomiska 
90-talskrisen. De förlorade jobben har därefter 
bara delvis kommit tillbaka. Bakom statistiken för 
jobbtillväxten förekommer både nedläggningar 
och uppkomsten av nya företag under perioden. 
Antal sysselsatta efter arbetsställets geografiska 
belägenhet kallas för dagbefolkning och omfattar 
personer som, i detta fall, har sitt förvärvsarbete 
i Västerviks kommun oberoende av var de bor. 
Samtidigt har dagbefolkningen sedan dess varit 
väldigt stabil under en förhållandevis lång period 
trots omfattande händelser (t.ex. finanskrisen 
2008/2009 och coronapandemin), pågående sam-
hällsförändringar och gradvis fallande invånaran-
tal under 90- och 00-talet (läs mer  under Invånare 
och ekonomi). Dagbefolkningen i Västerviks 
kommun har sedan krisåren på 90-talet stabilise-
rat sig på omkring 15 500 utan större variationer 
från år till år.

Invånare och ekonomi: Långsammare befolkningstillväxt i Väster-
vik än i övriga länet

Västerviks kommun har haft en stabil befolkningsnivå under den senaste tioårsperioden, men 
befolkningen växer långsammare än i de övriga jämförelsekommunerna. Samtidigt pekar den
demografiska fördelningen på att kommunen går mot en tyngre försörjningsbörda då andelen 
unga är färre än rikssnittet och andelen äldre är högre. Utbildningsnivån liknar den i flera andra 
mindre jämförelsekommuner, medan de större kommunerna tenderar att ha en större andel hög-
utbildade. Både invånarnas och regionens ekonomi är sämre än i landet i stort. 

Västerviks kommun hade i slutet av 2021 totalt  
36 747 invånare. Kommunen har under de senaste 
åren haft en relativt låg befolkningstillväxt både i 
förhållande till de övriga jämförelsekommunerna 
samt landet totalt. De senaste tio åren har befolk-
ningen i Västerviks kommun ökat med två procent 
och under samma period ökade befolkningen med 
nio procent i hela landet. I Linköping, Nyköping, 
Falkenberg och Kalmar har befolkningsutvecklingen 
varit högre. Mellan 2020-2021 var befolknings-
ökningen under en procent i Västerviks kommun. 

Fler äldre, och färre unga
Det är en väldigt jämn fördelning mellan kvinnor 
och män i Västerviks kommun. I april 2022 var 
exakt 50 procent av invånarna kvinnor respektive 
män. Den demografiska försörjningskvoten, som 
anger förhållandet mellan personer i arbetsför 
ålder och personer som inte arbetar (unga och 
äldre) är 1,0. Det innebär att andelen personer som 
vanligtvis arbetar är lika stor som andelen perso-
ner som inte gör det. Det är positivt att det inte är 

fler äldre och unga än personer i arbetsför ålder, 
men om man jämför Västerviks kommun med 
övriga kommuner som har valts ut för jämförelse 
i denna rapport så har Västervik fler äldre och fler 
unga än jämförelsekommunerna. 50 procent är 
i arbetsför ålder, i Linköping är samma andel 60 
procent. 22 procent av invånarna i Västerviks kom-
mun är mellan 65-79 år, i jämförelsekommunerna 
är samma siffra 13-18 procent. Även andelen 
personer över 80 år är högre i Västerviks kommun 
än i jämförelsekommunerna. Andelen unga, mellan 
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Befolkningen ökar igen efter kraftigt ras på 1990-talet
Befolkningsutveckling Västerviks kommun

Källa: SCB. Siffran för 2021 avser den sista december 2021.

Folkmängd 
2021

Förändring
2012-2021

Förändring
2020-2021

Falkenberg 46 773 13% 2%

Kalmar 71 328 12% 1%

Karlskrona 66 708 5% 0%

Linköping 165 527 11% 1%

Nyköping 57 633 10% 1%

Oskarshamn 27 220 4% 0%

Västervik 36 747 2% 0%

Blekinge län 158 937 4% 0%

Kalmar län 247 175 6% 0%

Östergötlands län 469 704 8% 1%

Sverige 10 452 326 9% 1%
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Västervik Kalmar Nyköping Linköping Oskarshamn Karlskrona Falkenberg Sverige

0-19 år 7 263 (20%) 15 759 (22%) 13 273 (23%) 36 425 (22%) 5 914 (22%) 14 669 (22%) 7 899 (24%) 2 355 451 (22%)

20-64 år 18 269 (50%) 40 756 (57%) 30 309 (52%) 98 970 (60%) 14 370 (53%) 36 610 (55%) 17 681 (53%) 5 917 627 (56%)

65-79 år 7 931 (22%) 10 625 (15%) 10 010 (17%) 20 981 (13%) 4 802 (18%) 10 857 (16%) 5 330 (16%) 1 582 601 (15%)

+80 år 3 294 (9%) 4 289 (6%) 4 267 (7%) 9 220 (6%) 2 092 (8%) 4 488 (7%) 2 399 (7%) 619 524 (6%)

Totalt 36 757 71 429 57 859 165 596 27 178 66 624 33 309 10 475 203

Fler äldre och färre unga i Västervik än i de övriga jämförelsekommunerna
Antal invånare per åldersgrupp (andel av total befolkning), avser april 2022 

Källa: SCB

Västervik Kalmar 
Ny-

köping
Lin-

köping
Oskars-

hamn
Karls-
krona

Falken-
berg

Öster-
götland

Kalmar 
län

Blekinge
län Sverige

Förgymnasial 22% 17% 20% 15% 23% 18% 22% 19% 22% 21% 18%

Gymnasial 49% 42% 47% 36% 49% 42% 49% 43% 46% 45% 42%

Eftergymnasial 28% 39% 31% 47% 26% 39% 27% 36% 30% 32% 37%

Uppgift saknas 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3%

Knappt en av tre har eftergymnasial utbildning i Västerviks kommun
Utbildningsnivå bland invånarna +16 år 

Källa: SCB

0-19 år, är samtidigt mindre i Västerviks kommun 
än i jämförelsekommunerna – vilket tyder på att 
kommunen ser ut att få en tung försörjningsbörda 
framöver. 

Sedan 2013 har befolkningen ökat igen 
Sett över en längre period så sjönk antalet invånare 
i Västerviks kommun kraftigt under 90-talet, vilket 
följer utvecklingen med att jobben minskade. År 
1990 var befolkningen 39 900 personer och 2013, 
då antalet invånare var som lägst under perioden, 
hade antalet invånare sjunkit till 35 900. Efter det 
ökade invånarantalet igen och sedan 2018 har det 
legat på en stabil nivå strax under 37 000 personer. 
De senaste tio åren, mellan 2012-2021, har befolk-
ningen i Västerviks kommun ökat med två procent, 
vilket är lågt i en nationell jämförelse och lägst av 
alla jämförelsekommunerna. 

28 procent har eftergymnasial utbildning 
I Västerviks kommun har 22 procent förgymnasial 
utbildning, 49 procent gymnasial utbildning och 28 
procent eftergymnasial utbildning. Fördelningen 
liknar den som är i Oskarshamn och Falkenberg.

Andelen som har eftergymnasial utbildning är 
relativt låg jämfört med framför allt de större kom-
munerna så som Linköping och Kalmar, men även 
jämfört med Karlskrona. 

Utvecklingen i disponibel inkomst släpar efter 
Den disponibla inkomsten i Västerviks kommun är 
i genomsnitt 413 000 kronor per hushåll och under 
de senaste tio åren har den ökat med 13 procent. 
Nivån på den disponibla inkomsten är lägst av de 
sju jämförelsekommunerna och lägre än i landet i 
stort där den disponibla inkomsten är 496 000 kro-
nor per hushåll. Även utvecklingen med 13 procent 
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2020 Förändring 2019-2020

Blekinge län 389 -1,8%

Kalmar län 354 -4,1%

Skåne län 423 0,0%

Stockholms län 681 -0,4%

Västra Götalands län 476 -3,8%

Östergötlands län 421 -0,5%

Sverige 481 -2,0%

Bruttoregionprodukt per invånare (tkr)

Kalmar läns bruttoregionprodukt är lägst av de jämförda länen  

Anges i tusen kronor och löpande priser. Källa: SCB
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Sver ige Stockholm Östergötland Kalmar Blekinge Skåne Västra Götaland

Den disponibla inkomsten i Västervik är lägre än i jämförelsekommunerna 

2020
Förändring 
2011-2020

Falkenberg 486 19%

Kalmar 454 17%

Karlskrona 446 16%

Linköping 471 17%

Nyköping 494 23%

Oskarshamn 438 8%

Västervik 413 13%

Blekinge län 433 16%

Kalmar län 431 14%

Östergötlands län 454 17%

Sverige 496 19%

Källa: SCB. Avser alla hushåll med personer +18 år.

Disponibel inkomst per hushåll (tkr) 
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Västervik Sverige

Källa: SCB

de senaste tio åren ligger lägre än i alla jämförelse-
kommuner, förutom Oskarshamn, och kan jämföras 
med ökningen på 19 procent i landet totalt. 

Coronapandemin slog hårt mot Kalmar läns BRP
Bruttoregionprodukten, det vill säga det samlade 
värdet av alla tjänster och varor som produceras 
i regionen, var 354 000 kronor per invånare under 
2020. Det är lägre än i de övriga två jämförelselä-
nen i rapporten och kan ses i förhållande till rikets 
nivå på 481 000 kronor per hushåll. Under 2020, 
då coronapandemin slog hårt mot samhället, 

sjönk Kalmar läns BRP med 4,1 procent, vilket var 
en större nedgång än i både Östergötlands och 
Blekinge län. 

Källa: SCB

Sverige Stockholm Östergötland Kalmar Blekinge

Skåne Västra Götaland
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Pendling: Låg andel inpendlare – fler pendlar ut från kommunen

Västerviks kommun har en relativt liten andel pendling till och från kommunen vilket gör det till en 
egen arbetsmarknadsregion. Totalt pendlar strax över 2 000 personer i kommunen till en annan 
kommun för att jobba, vilket motsvarar runt 13 procent av kommunens förvärvsarbetande. Runt 
1 200 personer pendlar in till Västerviks kommun för att jobba, vilket innebär att åtta procent av 
de jobb som finns i kommunen innehas av personer från en annan kommun. Vimmerby är den i 
särklass största utbyteskommunen både när det gäller ut- och inpendling. 

Västervik kommuns stora yta innebär att det är 
stora avstånd för att pendla in till och ut från kom-
munen. SCB klassificerar Västervik som en egen 
lokal arbetsmarknad och indelningen bygger på 
statistiken om arbetspendling. För att räknas som 
en lokal arbetsmarknad ska mindre än 20 procent 
av det totala antalet förvärvsarbetande pendla ut 
från kommunen och mindre än 7,5 procent pendla 
ut till en enskild kommun.
     För att räknas till en pendlingskommun nära en 
mindre stad eller tätort krävs det att 30 procent 
av nattbefolkningen i en mindre kommun pendlar 
till en annan ort för att jobba, medan det är 40 
procent för en större ort/kommun. Detta enligt 
kommungruppsindelningen som Sveriges kommu-
ner och regioner (SKR) har gjort.

Utpendlingen har ökat de senaste tio åren 
Strax över 2 000 personer bor i Västerviks 
kommun men arbetar i en annan kommun, vilket 
motsvarar runt 13 procent av de totalt runt 16 300 
förvärvsarbetande Västerviksborna. Av de som 
pendlar ut från Västerviks kommun jobbar flest 
i Vimmerby, runt 440 personer. Den näst största 
utpendlingskommunen är Oskarshamn med 350 
pendlare. Därefter kommer Linköping, där runt 
200 Västerviksbor jobbar. De senaste tio åren har 
utpendlingen från Västerviks kommun ökat från 
11 procent till 13 procent av kommunens förvärvs-
arbetande. Det motsvarar nära 300 personer. År 
2010 var dock Oskarshamn, och inte Vimmerby, 
den kommun dit flest personer pendlade från 
Västerviks kommun. 

Oförändrad inpendling till Västervik över tid 
Samtidigt som utpendlingen från Västervik har 
ökat under de senaste tio åren har antalet perso-
ner som pendlar till Västervik inte förändrats.   
1 242 personer pendlar till Västerviks kommun för 
att jobba, enligt de senaste siffrorna som avser 
2020. Det innebär att åtta procent av jobben i 
kommunen innehas av pendlare. Vimmerby är 

den största inpendlingskommunen och runt 270 
personer pendlar från Vimmerby till Västervik för 
att jobba. Den näst största inpendlingskommunen 
är Oskarshamn med 160 pendlare följt av Valde-
marsvik med nära 90 pendlare. 

Låg andel inpendlare för företagen i Västervik
Den låga inpendlingen till kommunen illustreras 
också genom att många företag som intervjuats 
för rapporten beskriver en relativt låg rörlighet på 
arbetsmarknaden i Västervik. Flera upplever det 
både som positivt och negativt att de har en tro-
gen personalstyrka. Det kan å ena sidan vara svårt 
att få tag på specifika kompetenser i Västervik till 
följd av den låga inpendlingen, upplever man. Å 
andra sidan kan det ge en möjlighet att bygga upp 
en kompetensbas hos den befintliga personalen, 
genom till exempel internutbildningar.
     – När det gäller att hantera lasermaskiner och 
robotar så utbildar vi mycket internt. Det är inte 
bara en nackdel att det är svårt att få tag i folk, 
utan de som börjar jobba stannar ofta här. Så man 
kan plocka på sig en del utbildning på plats. I en 
storstadsregion byter man ofta jobb, säger Dan 
Somlin, vd för Väderstad components i Överum.
     Även Elfa, Windy och Pentronic uppger att det 
är en klar majoritet av deras anställda som bor i 
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Vimmerby är den kommun som flest Västerviksbor pendlar till och från 

Största 
kommun 
2020

Antal 
pendlare från 
Västervik 2020

Största 
kommun 
2010

Antal 
pendlare från 
Västervik 2010

Västervik 14 240 Västervik 14 196

Vimmerby 439 Oskarshamn 317

Oskarshamn 354 Vimmerby 302

Linköping 203 Linköping 165

Kalmar 128 Stockholm 133

Stockholm 115 Norrköping 98

Åtvidaberg 103 Valdemarsvik 77

Norrköping 78 Kalmar 76

Hultsfred 77 Åtvidaberg 68

Valdemarsvik 73 Hultsfred 39

Eksjö 31 Göteborg 31

Övriga 
kommuner 

491
Övriga  
kommuner

495

Källa: SCB

Här jobbar de som bor i Västerviks kommun 
(dagbefolkning), 2020 och 2010 

Källa: SCB

Här bor de som jobbar i Västerviks kommun 
(nattbefolkning), 2020 och 2010

2020: 1 242 (8%) 
2010: 1 244 (8%)

OFÖRÄNDRAD. Så många pendlar till Västervik 
från en annan kommun (andel inpendlare) 

ÖKAR. Så många pendlar från Västervik till 
en annan kommun (andel utpendlare) 

2020: 2 092 (13%)
2010: 1 801 (11%) 

Västervik

Inpendling:

Utpendling:

1 242

2 092

kommunen och att få pendlar in.
     – Det är inte så stor personalomsättning. De 
jobb som finns här finns och få väljer att pendla 
långt, säger Rikard Larsson, vd för Pentronic i 
Verkebäck.
     För Totebo AB, ett företag med närhet till grän-
sen till Vimmerby kommun, är det cirka 15 procent 
av personalstyrkan på 93 personer som pendlar in 
från Vimmerby kommun, en något högre andel än 
genomsnittet.
     Några uppger att de gärna vill ta in personer 
utifrån, för att få in nya kompetenser, och att den 
möjligheten ökat efter pandemin när distansarbete 
blivit mer vanligt. Ett företag uppger att de inte 
tänker bort kompetens, oavsett var den befinner 
sig, men att personen också måste kunna komma 
till arbetsplatsen i Västervik då och då.
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Källa: SCB

14 240 
Så många personer både bor och jobbar i 
Västerviks kommun. 2010 var den siffran 14 
196 personer.

Största 
kommun 
2020

Antal 
pendlare till 
Västervik 2020

Största 
kommun 
2010

Antal 
pendlare till 
Västervik 2010

Västervik 14 240 Västervik 14 196

Vimmerby 272 Vimmerby 313

Oskarshamn 160 Oskarshamn 152

Valdemarsvik 88 Åtvidaberg 93

Linköping 71 Linköping 78

Hultsfred 70 Valdemarsvik 66

Åtvidaberg 57 Hultsfred 56

Kalmar 51 Norrköping 47

Stockholm 44 Stockholm 43

Norrköping 32 Kalmar 34

Kinda 27 Kinda 31

Övriga 
kommuner 

370
Övriga  
kommuner

331
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Långa restider med bil, tåg och buss till intilliggande kommuner Störst pendling inom länet – men många pendlar även till Östergötland
Pendlingsströmmarna in till och ut från Västervik

Källa: SCB

> Fler utpendlare. Utpendlingen från Västervik har ökat sedan 2010, framför allt till kommunerna Vimmerby, 
Oskarshamn, Linköping, Kalmar och Hultsfred, medan något färre pendlar till Stockholm och Norrköping  
idag jämfört med 2010, visar statistiken.

Långa restider påverkar in- och utpendlingen för 
arbetstagarna i kommunen. Det gäller för bil-, tåg- 
och bussresenärer. En bilresa till Vimmerby från 
Västerviks centralort tar 45 minuter, medan övriga 
närliggande orter ligger längre bort. Att ta sig till 
Oskarshamn tar 55 minuter längs E22:an och bil-
resan till Linköping är en och en halv timme lång. 
Det är de tre orter som flest pendlar ut till. Det 
finns ingen statistik över vilka arbetsställen utanför 
kommunen som många från Västervik pendlar 
till, men enligt uppgift är Scania i Oskarshamn 
och metallfabriken Ljunghäll i Vimmerby två stora 
sådana arbetsgivare.
     Kollektivt går det att resa till Linköping med 
Krösatågen på en timme och 45 minuter, med åtta 
dubbelavgångar på vardagar. Länstrafiken trafi-
kerar även busslinjer till Vimmerby, Oskarshamn 
och Kalmar, samt att det går en expressbuss till 
Linköping som tar en timme och 45 minuter.

Infrastrukturella utmaningar 
I den regionala transportplanen för 2022-2033 upp-
ges att flera större insatser behövs på Stångådals- 
och Tjustbanorna, främst nya mötesspår, kurv-
rätningar, slopande av obevakade korsningar, och 
en elektrifiering. Det skulle ge bättre pendlingsmöj-
ligheter, enligt planen. Regionen lyfter även fram en 
förbättrad järnvägs betydelse för godstrafiken och 
tillverkningsindustrins transporter. 
     I samband med den nationella infrastrukturplanen 
för 2022-2033 tog regeringen beslut om att några 
prioriterade utredningar ska genomföras inför nästa 
planrevidering. Det rör Stångådals- och Tjustbanorna 
som förbinder Västervik och Kalmar med Linköping 

och bland annat en delelekrifiering av banan. En för-
bättring av järnvägen med kortare restider som följd 
skulle stärka regionens sammanhållning. 
     – Det har börjat röra på sig i frågan att åtminsto-
ne regionen är något sånär ense om i vilka kommu-
ner och vilken takt det ska satsas på infrastruktu-
ren, säger Ulf Kullin, näringslivschef på kommunen.
     En utbyggnad av Stångådals- och Tjustbanorna 
skulle också öppna upp för mer tillgänglighet till 
resten av det svenska järnvägsnätet. Bland annat 
finns det planer om att bygga en ny stambana, där 
Ostlänken mellan Linköping och Järna är tänkt att 
vara först ut. Den planeras att börja byggas 2024 
och tas i trafik 2035. Men däremot kan ett makt-
skifte i valet i september påverka infrastrukturpla-
nerna på olika sätt.
      Även väg 35 mot Linköping lyfts fram som en 
infrastrukturutmaning, liksom att det finns behov 
av en södra infart till Västervik från E22 som kan 
avlasta den norra infarten. Brister på väg 35 till Lin-
köping framhålls i en intervju av en företagsledare 
på ett bolag som använder väg 35 för transporter 
av gods. Vägen lyfts av företagsledningen fram 
som negativt för företagets etablering i kommu-
nen, berättar han.

Långdistansbussar till Stockholm och Göteborg
Connect Bus Söne, med bussdepå i Västervik tra-
fikerar direktlinjer från Västervik till Göteborg och 
Stockholm, med några avgångar i veckan. En resa 
till Stockholm tar 3 timmar och 40 minuter medan 
Göteborgsturen tar 5 timmar och 20 minuter. 
Därtill kör Flixbus mellan Västervik och Stockholm, 
med något fler avgångar, men med längre restid.

En bilresa till Vimmerby från centrala Västervik tar 45 minuter och Vimmerby är den kommun som 
Västervik har störst pendlingsutbyte med. Kollektivt går det att resa på 55 minuter med buss. 
Även längs E22:an mellan Västervik och Oskarshamn går det att pendla på under en timme med 
bil, medan övriga pendlingskommuner tar mer än en timme att nå. En utbyggnad av järnvägen till 
Linköping, som är en ort Västervik har ett stort utbyte med, är under utredning men inga planer 
är i dagsläget beslutade om.

RESTIDER FRÅN
VÄSTERVIK CENTRUM Vimmerby Oskarshamn Linköping Kalmar Stockholm

Bil 45 min 55 min 1 t 30 min 1 t 45 min 3 t 10 min

Buss 55 min 1 t 8 min 1 t 45 min 2 t 30 min 3 t 40 min

Tåg - - 1 t 45 min - 3 t 35 min

Källor: Google maps, Kalmar länstrafik, SJ, Connect Bus Söne. Tiderna som anges är ungefärliga.
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Syftet med Campus Västervik är att till-
gängliggöra högre utbildning och forskning 
i Västervik med anledning av kommunens 
förutsättningar som en egen arbetsmarknads-
region. Det är långt och ibland krångligt att 
ta sig till lärosäten i Linköping eller Kalmar, 
framför allt om man siktar på att bo kvar i 
Västervik.

98 av 100 studenter får jobb efter studierna
Campusets betydelse för Västervik är stor 
betonar Jerry Engström, och han uppger att 
campuset har en genomsnittlig jobrating 
på 98 procent – det vill säga att 98 av 100 
studenter får jobb efter genomförda studier. 
Utbildningarna är framför allt inom vård 
och omsorg samt bygg och teknik, vilket är 
områden som det behövs arbetskraft till inom 
kommunen. Fler satsningar kommer framöver 
göras på tekniska utbildningar, bland annat 
med ett tekniskt basår.
     – Vi har en tät dialog med näringslivet och 
särskilda koordinatorer som jobbar gentemot 
den lokala arbetsmarknaden för att tillgodose 
att vi utbildar personer som det finns behov av 
i Västervik. Alla utbildningar ska ha koppling 
till arbetsmarknaden, säger Jerry Engström.

Två målgrupper
Campuset har två uttalade studentmål-
grupper: personer som kommer direkt från 
gymnasiet samt personer över 30 år som är 
ortsbundna genom att till exempel ha bildat 
familj. Enligt campuschefen så visar mät-
ningar de har gjort att mer än 70 procent av 

studenterna inte hade valt att studera om 
Campus Västervik inte hade funnits. Han tror 
också att fler hade valt att lämna orten.
     – Hade inte vi funnits så hade sannolikt fler 
flyttat från Västervik. 
     Även kommunen och flera företrädare för 
näringslivet upplever att campuset har stor 
betydelse för arbetsmarknaden i kommunen. 
Det framgår i intervjuer till den här rapporten. 
Västerviks kommun bekostar verksamheten 
och driftsbudgeten är runt 23 miljoner kronor 
per år. Det är en förhållandevis stor satsning 
och en fråga som därför är relevant är hur 
länge kommunen kan tänka sig att fortsätta 
finansera verksamheten.
     – Det är den stora frågan, svarar Jerry Eng-
ström, men tillägger att han upplever att det 
finns ett stort stöd för verksamheten.

Handlar om att bygga förtroende hos 
lärosätena
Campus Västervik har växt under de senaste 
åren och har idag cirka 750 utbildningsplatser 

Campus: ”Hade inte vi funnits så hade sannolikt fler flyttat från 
Västervik”

“Vi har en tät dialog med näringslivet 
och särskilda koordinatorer som jobbar 
gentemot den lokala arbetsmarknaden 
för att tillgodose att vi utbildar personer 
som det finns behov av i Västervik.”

fördelade på 28 utbildningsprogram, samt 
även forskningsverksamhet. Här jobbar 30 
personer, men inga är lärare, utan personalen 
består istället av utbildningskoordinatorer och 
servicepersonal som ser till att all teknik och 
lokalerna fungerar som de ska. En stor vinst 
för verksamheten ligger i att de har kompe-
tens att sköta kommunikationstekniken i de 
25 föreläsningssalarna på egen hand och inte 
behöver hyra in teknikpersonal, berättar Jerry 
Engström.
     Campuset har samarbete med sex univer-
sitet idag: Linnéuniversitetet, Högskolan Väst, 
Linköpings universitet, Mälardalens universitet 
(kring utbildning och forskning) och med Gö-

teborgs universitet och Jönköping University 
(kring forskning).
     – Mycket handlar om att bygga förtro-
ende hos universitet och högskolor för att 
få erbjuda deras utbildningar. Högskolorna 
och universiteten ska förstå att vi är kapabla 
att genomföra verksamheten, säger Jerry 
Engström.
     Responsen från lärarna om att deras under-
visning filmas och visas direkt i en föreläs-
ningssal i Västervik är oftast positiv men har i 
vissa fall även varit lite blandad. Däremot har 
förståelsen för decentraliserad undervisning 
ökat under pandemin, förklarar han.

Jerry Engström, 
campuschef, Campus Västervik: 

Campus Västervik har funnits i drygt 25 år. Det ägs och drivs av Västerviks kommun. Det 
är en typ av utbildningsinstitution som är unik i Sverige och som innebär att man erbjud-
er studenter en studiemiljö i campuslokalerna i Västervik med decentraliserad utbildning 
från andra universitet och högskolor via digitala sändningar. Kriteriet är att tillgodose 
Västervik med utbildad arbetskraft.
– Alla utbildningar ska ha koppling till arbetsmarknaden i Västervik, säger campuschefen 
Jerry Engström.
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Utmaningar med att hitta kompetens kan överbryggas, enligt Elfa:s vd 
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Inger Nordänger visar runt i den hel-automatise-
rade fabriken i Västervik där det hänger konso-
ler, stativ och väggskenor i långa rader i taken. 
Även företagets lager ligger här och härifrån 
skickas hyllsystemen ut till framför allt Sverige, 
övriga Norden samt USA, som tillsammans står 
för 95 procent av marknaden.
     Elfa grundades i Stockholm 1948, men flytta-
de produktionen och huvudkontoret till Västervik 
på 60-talet. 2011 blev huvudkontoret flyttat 
till Malmö eftersom möjligheten att hitta rätt 
kompetens ansågs vara bättre där och där finns 
bland annat avdelningarna för marknad, inköp, 
försäljning och kundtjänst.

Tar in extra personal
På Elfa Sweden i Västervik finns i dagsläget 
inga planer på att utöka antalet anställda, upp-
ger Inger Nordänger. Här arbetar 130 anställda 
och utöver det använder de sig av beman-
ningsföretaget Eterni för att hantera tillfälliga 
orderuppgångar.
     – Hittills har det fungerat väldigt bra. Eterni 
vet vilken typ av kompetens och människor 
som vi behöver, säger Inger Nordänger.
     En större förändring av bonussystemet för 
de anställda har även varit viktig för att uppnå 
en ökad flexibilitet.
     – Numer har vi en större flexibilitet inom 
produktionen och mellan produktionslinorna. 

Det finns möjlighet att till exempel stänga 
av en lina så att de personerna kan jobba på 
lagret. Orderingången kan se olika ut varje dag 
och därmed behöver vi flexibiliteten att kunna 
hjälpa till där det behövs.

Företag måste se bortom endast kompetens
Kompetensfrågan är något som ständigt 
nämns som en utmaning för en liten ort som 
Västervik, menar Inger Nordänger, men hon 
tycker inte att det är så enkelt, utan att det 
gäller att se andra lösningar.
     – Att hitta arbetskraft, det blir ofta stan-
dardsvaret, konstaterar hon med ett skratt, på 
frågan vad som är den största utmaningen 
med att vara etablerad i Västervik.
     – Men jag tycker att det funkar. Det kan bli 
ett slags moment 22 om man intalar sig att det 
är så. Det kan ibland vara att vi har problem att 
hitta rätt, men samtidigt, i dagens läge får man 
anpassa sig. Det gäller att hitta rätt person, 
som man ser har en utvecklingspotential, och 
sedan satsa på den personen.
     Enligt henne är det istället viktigast att hitta 
bra individer som har drivkraften och de rätta 
värderingarna. Hur företaget fungerar och vad 
jobbet går ut på är något man kan lära ut i 
efterhand, menar hon.
     – Tidigare var man väldigt inne på att man 
ska ha exakt de specifika kvaliteterna, ”det här 
ska du kunna”. Sen ska du anställa personen 
som kan det. Men ibland får man göra lite 
avsteg från det och det funkar ändå.

Förbättrad kollektivtrafik en möjlighet
Däremot vore det en fördel för kommunen och 
företagen om det var lättare att pendla in till 
Västervik från andra kommuner, anser Inger 
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Efter att Electrolux sålde produkträttigheterna 
till den klassiska hushållsassistenten 2008, så är 
det Ankarsrum Kitchen, som ägs av investerings-
bolaget Traction, som säljer och marknadsför 
produkten. Utbudet på kompetens är begränsat i 
en mindre kommun, menar Marcus Grimerö, vd 
för Ankarsrum Kitchen. Det är därför viktigt att 
ha en bild kring vad man behöver för kompetens 
och vara flexibel med tidpunkten för när man kan 
rekrytera, menar han.

Eftersom det kan ta lite tid innan rätt kompetens 
blir tillgänglig så måste det finnas en långsiktighet 
kring kompetensförsörjningen generellt. Flexibilitet 
är ett ledord när det kommer till rekrytering, menar 
han. Idag arbetar 15 personer på Ankarsrum 
Kitchen, som är ett sälj- och marknadsföringsbo-
lag för hushållsassistenten med namnet Ankars-
rum. Försäljningen har gått bra under de senaste 
åren då intresset för matlagning och bakning har 
ökat, inte minst under pandemin. 
     – Vi har haft en väldigt bra säljutveckling de 
senaste tre-fyra åren. Trenden började med att 
många vill veta vad man äter, vilket gjort att intres-
set för matlagning och bakning är stort, säger han.
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D”Fler värdesätter sitt hem och att 
kunna distansarbeta”

Nordänger. Västervik är ett eget arbetsmark-
nadsområde eftersom pendlingstiderna hit är 
långa och på Elfa är det bara ett fåtal anställda 
som pendlar in till kommunen, vilket är fallet 
även för flera andra företag som har intervju-
ats till den här rapporten.
     Bättre kommunikationer skulle gynna 
arbetsgivarna, menar Inger Nordänger.
     – Idag är Västervik lite av en vit fläck på 
kartan. Visst E22:an är bra, men väg 35 till 
Linköping är inte rolig och tågtrafiken fungerar 
heller inte helt hundra. Det finns en jättepoten-
tial att kunna få fler människor att pendla in 
om vi skulle kunna utöka arbetsmarknadsom-
rådet, säger Inger Nordänger.

     På An-
karsrum 
Kitchen 
jobbar 
man med 
det mesta, 
från 
försälj-
ning och 
marknadsföring till produktutveckling och 
kundtjänst. Marcus Grimerö tycker att möjlig-
heterna att hitta kompetens har blivit bättre 
i Västervik i och med att distansarbete blivit 
vanligare och tack vare Västerviks attraktiva 
läge. Fler värdesätter sitt hem och att kunna 
distansarbeta, menar han.
     – Miljön här i Västervik är väldigt trevlig 
med närheten till naturen och havet. Den 
kombinationen ökar möjligheten för fler att 
jobba i Västervik, säger han.
     Idag produceras flertalet aluminiumartiklar 
samt motorerna till hushållsassistenten på 
plats i Ankarsrum av International Aluminium 
Casting (IAC) respektive Ankarsrum Electric 
Motors. De tre bolagen sysselsätter tillsam-
mans cirka 85 personer i Ankarsrum, och de 
tre bolagen tillhör inte längre samma koncern 
utan har olika ägare idag.

Möbelföretaget Elfa har varit ett Västerviks-företag sedan 60-talet och här jobbar idag 170 an-
ställda, varav 130 på Elfa Sweden och 40 på moderbolaget Elfa International. I Västervik ligger 
produktionsenheten medan huvudkontoret flyttades till Malmö 2011.
Inger Nordänger, platschef och vd för Elfa Sweden i Västervik, tycker att möjligheten att 
rekrytera personal i Västervik är större än förväntat, men att kommunen hade gynnats av om 
fler såg det som ett alternativ att kunna pendla in.
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Inflyttning av nya idéer 
och kompetens
kompletterar tradi-
tionsrikt näringsliv

Västerviks näringsliv består av många småföretag inom en rad olika bran-
scher men där framför allt tillverkningsindustrin liksom besöksnäringen 
är framträdande. Samtidigt som många bolag har starka rötter i Väster-
viks kommun, så finns det en pågående förändring och föryngring av 
näringslivet där nya initiativ tas samt där äldre företag förvärvats och 
delats upp vilket också skapar förändringar. Inflyttningen av både män-
niskor och företag som lockas till kommunen skapar ett inflöde av ny 
kompetens och idéer som kan vara kommunens näringsliv till gagn. Inte 
minst efter coronapandemin syns en tendens att fler ser Västervik, med 
sitt naturnära läge, som en plats för boende och arbete.

FLER GÄSTNÄTTER PER INVÅ-
NARE I VÄSTERVIK.   
Antalet gästnätter per invånare 
i Västervik var 11,9 under 2021. 
Det är fler än i jämförelsekommu-
nerna, förutom Falkenberg som 
hade 17 gästnätter per invånare. 
Genomsnittet för Sverige var 5,2.

Flera exempel på att en förnyelse pågår inom näringslivet 
finns, bland annat med inriktning mot ökad hållbarhet. Nya 
satsningar inom besöksnäringen har gjorts och även inom 
livsmedelsproduktionen har nya initiativ startats. 
Läs om tolv exempel på förnyelsen av näringslivet, sid 51 
Läs om åtta exempel på förnyelsen av besöksnäringen, sid 63

Under 2021 startades 182 nya företag i Västerviks 
kommun, vilket är en knapp ökning jämfört med 2020. 
Antalet företagskonkurser var lika många, 21 stycken, 
både under 2020 och 2021. 

Så mycket har priserna på fritidshus 
ökat sedan 2017 i Västerviks kommun.

+29%

ÖKAD BÅTFÖRSÄLJNING. 
”Om båten tidigare var bland det första 
du gjorde dig av med under en ekono-
misk kris, så har det ändrat sig.” 

Trevor Fenlon, vd på Windy Scandinavia, 
som tillverkar lyxiga fritidsbåtar. Fler kun-
der värdesätter fritid och familjeliv vilket 
märks på deras försäljning, menar han. 

Under 2021 var besökarna tillbaka i samma utsträckning 
som 2019, året före pandemin. Därmed blev pandemiåret 
2020 en tillfällig nedgång för besöksnäringen i kommunen. 
Nya siffror för 2022 visar att besöksnäringen under som-
maren gick starkt, där framför allt de utländska besökarna 
ökade stort.

En avmattning i ekonomin märks i flera mätningar 
gjorda under september. Hushållens konsumtion har 
minskat och i flera branscher spås vikande orderin-
gång. Kriget i Ukraina, med stigande energi- och råvaru-
priser och stigande inflation och höjda räntor skapar en 
osäkerhet kring framtiden för näringslivet.

Så stor andel jobbar inom offentlig sek-
tor i Västervik. Största offentliga arbets-
givare är kommunen, Region Kalmar 
Län, Kriminalvården och Skatteverket.

42%
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SÄNKT BETYG FÖR FÖRETAGSKLIMATET 
I Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet 
2022 rankas Västerviks kommun på plats 180 av 290 kom-
muner, tre placeringar lägre än 2021. 107 företag i Västervik 
har svarat på enkäten och 43 procent uppger att företagskli-
matet är bra. 

AVMATTNING 182 NYA FÖRETAG

FÖRNYELSEN AV VÄSTERVIKS NÄRINGSLIV.
ÅTERHÄMTNING EFTER CORONAPANDEMIN. 

Näringsliv
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STARK TILLVÄXT FÖR SAAB BARRACUDA
Ökad efterfrågan på skyddande kamouflagenät har lett 
till att försvarsindustriföretaget Saab Barracuda har 
kunnat öka med 40 anställda de senaste åren.
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Företag: FLERA INDUSTRIFÖRETAG PLANERAR ATT NYANSTÄLLA   
– MEN TYDLIGA TECKEN PÅ KONJUNKTURAVMATTNING
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Att tillverkningsindustrin är Västerviks näst största bransch syns tydligt vid en genomgång av de 
20 största privata arbetsgivarna i kommunen. Sju tillverkningsföretag har ökat antalet anställ-
da i Västervik sedan 2018. Tre företag har minskat personalstyrkan. Trots ökade råvarupriser, 
energi priser och att det är svårt att få tag i komponenter siktar flera av Västerviks industriföre-
tag på att fortsätta växa även de kommande åren. Det finns inom tillverkningsindustrin en positiv 
inställning och flera av företagen som har intervjuats för rapporten har planer om att nyanställa. 
Men samtidigt syns nu tydliga tecken på avmattning och en stundande lågkonjunktur nationellt.

Antalet anställda i Västerviks näringsliv inom tillverk-
nings- och utvinningsbranschen minskade med fem 
procent mellan 2019 och 2020 men ser ut att ha klarat 
pandemiåren bra. En genomgång till den här rapporten 
av de 20 största privata arbetsgivarna i Västervik visar 
att många tillverkningsföretag upplevt en orderupp-
gång under de senaste åren. 
     Av de 20 största företagen har sju företag inom till-
verkningsindustrin ökat antalet anställda sedan 2018, 
visar sammanställningen på nästa uppslag. Det gäller 
till exempel Windy Scandinavia med tillverkning av lyx-
iga fritidsbåtar, Saab Barracuda som tillverkar kamou-
flagenät och Resinit som tillverkar plastkomponenter 
till bland annat företag inom medtech-branschen.
     Det finns även planer på att fortsätta expandera, 
trots att flera utmaningar finns, det visar intervjuer till 
den här rapporten som gjordes i augusti/september.
     – Målsättningen är att öka till 85-90 personer inom 
en femårsperiod, säger Per Alne, vd på Resinit, som 
under coronapandemin har växt kraftigt. Men han till-
lägger att de ser viss stagnation i september hos vissa 

kunder som drabbats av ökade kostnader. Branschen 
med medicinteknik var gynnsam under pandemin, där 
efterfrågan ökade på de komponenter Resinit tillverkar 
för sjukhus och forskningsavdelningar.
     – Det har varit en hårt ansatt bransch i positiv 
bemärkelse. Det har bidragit till ökade volymer, säger 
Per Alne. 
     Pentronic, som tillverkar utrustning för temperatur-
mätning, planerar en stor utbyggnad av sin fabrik med 
tillhörande lokaler och ska öka sin personal som följd. 
De har planer på att öka lokalytan med 25-30 procent 
uppger de.
     Likaså har båttillverkaren Windy Scandinavia utbygg-
nadsplaner intill de nuvarande verksamhetslokalerna.
     – Under nästa 12 månader kommer vi att ha ytterli-
gare 30 anställda, säger Trevor Fenlon, vd på Windy.
     Tillverkaren av redskap till jordbruksmaskiner, Vä-
derstad components, och Gunnebo Industrier, med 
tillverkning av kättingar och kedjor, har också haft 
en personalökning. 
     Men det finns även företag som dragit ner. Det 

gäller de tre företagen Totebo AB med tillverkning 
av träskivor till möbelindustrin, 3M, med tillverkning 
av slipskivor, och CNH Industrial i Överum, med till-
verkning av redskap till jordbruksmaskiner, som har 
minskat sina personalstyrkor under de senaste åren.

Kostnadsjakt och prishöjningar
Utsikterna för att kunna rekrytera står i kontrast till det 
osäkra världsläget och de snabbt förändrade ekono-
miska förutsättningarna. Råvarupriset på de för vissa 
företag viktiga råvarorna som olja, plaster och stål har 
stigit under året och flera företag verkar inom energi-
intensiva branscher, där till exempel uppvärmning av 
härdugnar behövs för processarbete av stål.
     Samtidigt finns det bland flera företagare en lös-
ningsorienterad inriktning där åtgärder sätts in där det 
är möjligt för att sänka kostnader och energiförbruk-
ning. Det kan handla om att ändra en process inom 
tillverkningen eller att ta vara på en större del av rå-
varorna och låta mindre gå till spillo. Men framför allt 
hanteras de ökade kostnaderna för tillverkningsföreta-
gen av ökade utpriser, visar intervjuer till rapporten. 
     Väderstad components är ett företag som tydligt 
har drabbats negativt av den senaste tidens pris-
utveckling. Företaget, med produktion och kontor i 
Överum, tillverkar jordbruksredskap i stål. Stålpriset 
har gått upp och i produktkalkylen var 60-70 procent 
materialkostnader i augusti, uppger vd:n Dan Somlin. 
Dessutom värms företagets ugnar för stålbearbet-
ning upp till 920 grader vilket gör företaget till en stor 
energikonsument.
     – Sedan är det svårt att ta ut alla priser utåt mot 
slutkund. Det är tufft. Nu tror man att stålpriset har 
stabiliserats, säger Dan Somlin, vd, men tillägger:

     – Vi är i en bransch där man använder våra pro-
dukter för att få mat, så vi behövs ju. Efterfrågan ökar 
hela tiden så det är positivt.
     Företaget har under fyra år gått från 35 till 65 an-
ställda och planen är att fortsätta den tillväxt som har 
påbörjats. Inom ett par år har de ökat med ytterligare 
tio anställda, tror han.

Osäkert världsläge
Ett osäkert världsläge med krig i Ukraina, klimatkris, 
energikris samt höjda räntor och inflation påverkar 
även näringslivet i Västervik och dess utsikter. De 
svenska hushållens konsumtion börjar minska och 
pessimismen kring ekonomin ökar. Bland de svenska 
företagen minskar tron på att produktionen ska öka 
och även i näringslivet syns en ökad pessimism, det 
visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för 
september. Men med konfidensindikatorn på 110 för 
tillverkningsindustrin var tilltron för framtiden högre 
än i det övriga näringlivet. Det kan jämföras med till 
exempel tjänstesektorn med en indikator på 104. Men 
även inom tillverkningsindustrin spås nu en mer pessi-
mistisk framtid idag än fallet var i början av sommaren. 
Bedömningar om en minskad orderingång har lett till en 
oro inom branschen och industrins inköpschefsindex 
för september, som släpptes i början av oktober, visar 
att industrin står inför svårare tider. Indexet som mäter 
aktiviteten på verkstadsgolven sjönk till 49,2 i septem-
ber och är därmed på en nivå under 50, vilket visar 
en avmattning, för första gången sedan våren 2020. 
Ordertrycket har också försvagats i september. Troligt-
vis kommer avmattningen inom industrin även ta sig 
uttryck i inbromsade anställningsplaner, tror bedömare, 
men sådana spår syntes inte än i september. 

Konfidensindikatorn för 
tillverkningsföretag i Sve-
rige i september enligt 
Konjunkturinstitutets 
konjunkturbarometer. 
Det är en en minskning 
från augusti (115,7) men 
högre än förväntningarna 
i andra branscher.

110 Årlig prisförändring i Sverige för trä och stål

Kraftiga svängningar i stålpriset

Stål

Trä

Procent

Källa: SCB (Macrobond)



4342

NÄRINGSLIV: FÖRETAG NÄRINGSLIV: FÖRETAG

TJUSTBYGDENS SPARBANK – Oktober 2022 TJUSTBYGDENS SPARBANK – Oktober 2022

Foto: News Øresund

 

De tillverkande bolagen har stor betydelse för Västerviks arbetsmarknad. 
13 av 20 bolag i denna översikt över de största bolagen i kommunen sett till 
antalet anställda är producerande bolag. 
     Siffrorna i översikten bygger på svar från företagen på hur många personer 
de har anställda lokalt i Västervik idag. Siffrorna gäller antalet anställda per-
soner, exklusive bemanningspersonal och säsongsanställda. Inom parentes 
anges för jämförelsens skull motsvarande siffra för 2018. Med ort avses före-
tagets huvudsakliga placeringsort i kommunen, företaget kan ha arbetsställen 
på fler orter både i och utanför kommunen. Med startår avses året då bolaget 
grundades.

13. RESINIT

Tillverkning av avancerade plastkom-
ponenter bl.a. till medtech-företag

Antal anställda i Västervik: 75 (53)

Ägare: Svenskägt genom bolaget 
Xano Group, med bas i Jönköping.

Ort: Västervik     Startår: 1936

1. ELFA (KONCERN)

Tillverkare av hyllsystem och garde-
robslösningar

Antal anställda i Västervik: 170 (170)

Ägare: Är sedan 1999 utlandsägt av 
The Container Store, en amerikansk 
börsnoterad detaljhandelskedja.

Ort: Västervik    Startår: 1948

5. VÄSTERVIK ICA MAXI

 Livsmedelsbutik

Antal anställda i Västervik: 100 (95)*

Ägare: Ägs och drivs av lokal ICA- 
handlare i samarbete med ICA.

Ort: Västervik 

10. TOTEBO

Tillverkare av skivor i trä till möbler

Antal anställda i Västervik: 93 (105)

Ägare: Svenskägt

Ort: Totebo    Startår: 1911

3. CNH INDUSTRIAL SWEDEN

Tillverkare av produkter för jordbear-
betning, som plogar och såmaskiner

Antal anställda i Västervik: 114 (150)

Ägare: Ägs av CNH Industrial med 
bas i Nederländerna.

Ort: Överum    Startår: 1655

4. GBO FASTENING SYSTEMS

Tillverkning av infästningslösningar

Antal anställda i Västervik: 105 (100)

Ägare: Utlandsägt av amerikanska 
bolaget Simpson Strong-Tie sedan 
2017.

Ort: Gunnebo    Startår: 1764

6. WINDY SCANDINAVIA

 Tillverkare av lyxigare fritidsbåtar

Antal anställda i Västervik: 100 (65)

Ägare: Norskägt av investeringsbola-
get Periscopus.

Ort: Västervik    Startår: 1966

7. AXALTA

 Tillverkare av pulverfärg för lackering

Antal anställda i Västervik: 100 (95)

Ägare: Utlandsägt, sedan starten ett 
amerikanskt bolag.

Ort: Västervik

8. ETERNI SWEDEN

 Bemanningsbolag

Antal anställda i Västervik: 100

Ägare: Ägt av Eterni Holding, ett 
norskt tillväxtbolag.

Ort: Västervik    Startår: 2008

9. PENTRONIC

Tillverkar utrustning för temperatur-
mätning inom industri och forskning

Antal anställda i Västervik: 100 (100)

Ägare: Svenskägt av Indutrade AB.

Ort: Verkebäck    Startår: 1965

11. COOP VÄST

 Livsmedelsbutik

Antal anställda i Västervik: 81

Ägare: Coop Sverige AB

Orter: Butiker i Västervik, Ankarsrum, 
Överum och Edsbruk 

20. GRÄNSÖ SLOTT

Hotell-, spa- och restaurangverksam-
het strax utanför Västervik.

Antal anställda i Västervik: 45 (38)

Ägare: Svenskägt genom bolaget 
Klarkullen AB.

Ort: Västervik    Startår: 1989

17. GUNNEBO INDUSTRIER

Tillverkar kättingar och kedjor för 
lyftning och förankring

Antal anställda i Västervik: 60 (50)

Ägare: Utlandsägt av The Crosby Group

Ort: Gunnebo    Startår: 1764

14. SLOTTSHOLMEN HOTELL & 
RESTAURANG

 Verksamhet inom hotell, restaurang 
och spa

Antal anställda i Västervik: 68

Ägare: Svenskägt genom Björn 
Ulveaus bolag Kopparnäset AB.

Ort: Västervik    Startår: 2018

16. TJUSTBYGDENS SPARBANK

 Bank- och finansverksamhet

Antal anställda i Västervik: 65 (65)

Ägare: Ägs av Sparbanksstiftelsen 
Tjustbygden.

Ort: Västervik   Startår: 1869

15. VÄDERSTAD COMPONENTS

 Tillverkar slitdelar i stål till jordbruks- 
maskiner

Antal anställda i Västervik: 65 (35)

Ägare: Ägs av Väderstad-gruppen, 
med bas i Väderstad.

Ort: Överum    Startår: 2001

18. CNC PLÅT

Tillverkar komponenter och samman-
satta produkter i plåt

Antal anställda i Västervik: 57 (57)

Ägare: Svenskägt

Ort: Västervik    Startår: 1973

12. 3M SVENSKA

 Slipnaxos, tillverkare av slipskivor

Antal anställda i Västervik: 80 (120)

Ägare: Globalt amerikanskt bolag

Ort: Västervik    

2.SAAB BARRACUDA

Tillverkare av tekniskt avancerade 
kamouflagenät

Antal anställda i Västervik: 130 (90)

Ägare: Ägs sedan 1999 av Saab-kon-
cernen, med huvudkontor i Linköping.

Ort: Gamleby    Startår: 1957
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Källa: Egeninsamlade uppgifter via research och kontakter med företagen. 
* Siffran gäller årsarbetare, dvs antal anställda omräknat till heltider över året.

VÄSTERVIKS 20 STÖRSTA PRIVATA ARBETSGIVARE

19. CONNECT BUS SÖNE

Bussföretag med depå i Västervik. Kör 
länstrafiken i Västervik på uppdrag av 
Kalmar Länstrafik.

Antal anställda i Västervik: 55 (50)

Ägare: Ägs av CRBE Investment 
Management

Ort: Västervik    Startår: 1927

Fotnot: Företagen Nordström Assistans och Veldi Bemanning har majoriteten av sina anställda utanför kommunen och finns inte med på listan.



4544

NÄRINGSLIV: STÖRSTA ARBETSGIVARNA NÄRINGSLIV: STÖRSTA ARBETSGIVARNA

TJUSTBYGDENS SPARBANK – Oktober 2022 TJUSTBYGDENS SPARBANK – Oktober 2022

Namn Ort Bransch
Antal anställda

(intervall)

Västerviks Kommun exkl. bolag Västervik Kommun 2 976*

Region Kalmar Län Västervik Vård och omsorg 1 830*

Kriminalvården Västervik Statlig verksamhet 375

Skatteverket Västervik Statlig verksamhet 225

Västervik Miljö och Energi Västervik Kommunalt bolag 175

Elfa (koncern) Västervik Industri: hyllsystem 170*

Saab Barracuda Gamleby Industri: försvarsmateriel 130*

Västerviks Bostad Västervik Kommunalt bolag 125

Samhall Västervik Statlig verksamhet 125

Cnh Industrial Sweden Överum Industri: maskiner för jord- och 
skogsbruk 114*

Gbo Fastening Systems Gunnebo Industri: metallvaror 105*

Västerviks stormarknad/Ica Maxi Västervik Livsmedelshandel 100*

Windy Scandinavia Västervik Industri: exklusiva fritidsbåtar 100*

Axalta Västervik Industri: pulverfärg för lackering 100*

Eterni Sweden Västervik Bemanning 100*

Pentronic Västervik Industri: utrustning för 
 temperaturmätning 100*

Totebo Totebo Industri: planmöbler 93*

Coop Västervik Livsmedelshandel 81*

3M Svenska Västervik Industri: slipmedel 80*

Försäkringskassan Västervik Statlig verksamhet 75

Södra Tjusts Pastorat Västervik Religiös församlingsverksamhet 75

Stor andel anställda inom vård- och omsorg, utbildning, industri, besöksnäring, gröna 
näringar, bygg och handel

De största arbetsgivarna i kommunen - offentliga och privata

Kommunen, regionen och statliga verksamheter är stora offentliga arbetsgivare i Västerviks kommun. 
Bland Västerviks privata arbetsgivare är hyllsystemstillverkaren Elfa största arbetsgivare sett till antalet 
anställda i den samlade koncernen. Många av företagen på listan över de största företagen i Västervik finns 
inom branscherna tillverkningsindustri, besöksnäring och handel. Statistiken över antal anställda kommer 
från SCB och avser indelning i intervall och är från 2022 men för de 20 största privata arbetsgivarna, kom-
munen och regionen har egna exakta uppgifter för antal anställda tagits fram via kontakt med företagen.

SCB:s siffror över antal anställda hos de största 
arbetsgivarna i Västervik anges i intervaller och är 
därför ungefärliga. Olika arbetsställen i kommunen 
har i statistiken slagits samman för att ge en total-
siffra för antalet anställda hos varje arbetsgivare. 
För sammanställningen har uppgifter om antalet 
anställda för de 20 största företagen samlats 
in under augusti/september. Dessa siffror är 
markerade med en asterisk. Några bolag på SCB 

listan avser bemanningsföretag som har få eller inga 
anställda i kommunen, varför dessa inte publiceras.
      Med ort avses företagets huvudsakliga place-
ring men en arbetsgivare kan ha fler arbetsställen. 
Listan visar ändå en koncentration av stora arbets-
givare till centralorten Västervik.
     Av Elfa:s personal är större delen anställda på 
produktionsbolaget, Elfa Sweden (130 anställda), 
och en mindre del anställd av moderbolaget, Elfa 

* Egenframtagen siffra, antal anställda.Källa: SCB, avser 2022 (där annat ej anges avser siffrorna ett intervall) * Egenframtagen siffra, antal anställda.Källa: SCB, avser 2022 (där annat ej anges avser siffrorna ett intervall)

Namn Ort Bransch
Antal anställda

(intervall)

Resinit Västervik Industri: komponenter av  
polymermaterial 75*

Hushållningssällskapet  
Kalmar-Kronoberg-Blekinge Gamleby Utbildning: driver  

naturbruksgymnasium 75

Postnord Västervik Statlig verksamhet 75

Polismyndigheten Västervik Statlig verksamhet 75

Arbetsförmedlingen Västervik Statlig verksamhet 75

Slottsholmen Hotell Och Restaurang Västervik Hotell och restaurang 68*

Väderstad Components Överum Industri: delar till jordbruksmaskiner 65*

Tjustbygdens Sparbank Västervik Finans 65*

Gunnebo Industrier Gunnebo Industri: metallvaror 60*

CNC Plåt Västervik Industri: plåtvaror 57*

Connect Bus Söne Västervik Transport: bussbolag 55*

Gränsö Slott Västervik Hotell och restaurang 45*

Willys Västervik Livsmedelshandel 35

Egehem Västervik Vård och omsorg: behandlingshem 35

Saand Service & Omsorg Västervik Vård och omsorg: äldrevård 35

Svensk Hemleverans Västervik Transport och magasinering 35

Städcentralen I Västervik Västervik Lokalvård 35

Majo Hotellinvest/Stadshotellet Västervik Hotell och restaurang 35

Accountor Ekonomi & Rådgivning Västervik Företagstjänster 35

Blue Partner Västervik Bygg- och anläggning 35

Askalon Västervik Bygg- och anläggning 35

Findus Sverige Loftahammar Industri: bageri 35

International Aluminium Casting Ankarsrum Industri: metallvaror 35

Kanonaden Entreprenad Västervik Bygg- och anläggning 35

Länsförsäkringar Kalmar Län Västervik Försäkringsverksamhet 35

Ankarsrum Electric Motors Ankarsrum Industri: elmotorer 35

Bf Livs/ICA Gamleby Livsmedelshandel 35

Jojjen Västervik Industri: charkuteriprodukter 35

Plivit Trade Västervik Handel: Livsmedel 35

Mera Resurs Västervik Vård och omsorg: äldrevård 35

Ostkustens Riv & Sanering Västervik Bygg- och anläggning 35

Securitas Sverige Västervik Säkerhet 35

ISS Facility Services Västervik Lokalvård 35

Fredrik K Snickeri & Bygg Västervik Bygg- och snickeri 35

GK Restauranger Västervik Restaurangverksamhet 35

Mjölkteknik Öst Västervik Handel: utrustning till lantbruk 35

Richardssons Verktygsservice Västervik Industri: verktygstillverkning 35
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Namn Ort Bransch
Antal anställda

(intervall)

Marstrom Composite Västervik Industri: kompositprodukter 35

Elajo El & Energiteknik Västervik El och energi 35

Hemköpskedjan Västervik Livsmedelshandel 35

Assemblin Vs Västervik Värme och sanitet 35

Riksbyggen Västervik Fastighetsförvaltning 35

Västerviks IK Västervik Idrott 35

Hallens Gruppen Västervik Transport: taxibolag 35

Ogestad Herrgård Odensvi Lantbruk med djuruppfödning 35

Engströms Bil Västervik Handel: fordon 35

Tjust Mekaniska Verkstad Västervik Industri: komponenter 35

Norra Tjusts Pastorat Gamleby Religiös församlingsverksamhet 35

Pec Västervik Västervik Kundtjänst 35

Aqua Floating Group Västervik Industri: villor för vattentomter 35

Kunskapsnavet Västervik Utbildning: gymnasium 35

Plastomer Sweden Västervik Industri: tillbehör till fordon 35

Silwer Bemanning Västervik Lokalvård 35

Sjöstadens Förskola Västervik Utbildning: förskola 35

Västerviks Elektriska Västervik Elföretag 35

Stiftelsen Västerviks Museum Västervik Museiverksamhet 35

Westermark Skog (Tindered Lantkök) Edsbruk Restaurang 35

Masterflow Västervik Industri: maskin- och plastdelar 35

Act Personal Västervik Bemanning 35

East Coast Industrilackering Västervik Pulverlackering 35

Tjust Behandlingsfamiljer Västervik Vård och omsorg: behandlingshem 35

Naturkosmetikkompaniet  
Naturkosmos Gamleby Handel: naturhälsovaror 35

Inzile Västervik Industri: el-fordon 15*

Apoteket Västervik Handel: apotek 15

Josua Education Gamleby Utbildning: grund- och förskola 15

Burger King Västervik Restaurang 15

Roséns Skogstransporter Västervik Transport: gods 15

Skobes Bil Öst Västervik Handel: fordon 15

Västervik Resort Västervik Campingplatsverksamhet 15

Ek Plåtprodukter Överum Industri: plåtvaror 15

Nytida Västervik Vård och omsorg: behandlingshem 15

Potsaj Västervik Restaurang 15

Sandbergs Corner Västervik Restaurang 15

Systembolaget Västervik Statlig verksamhet 15

Ukna Busstrafik Överum Transport: bussbolag 15

Forts. största arbetsgivarna

International (40 anställda). Dessa arbetar inom 
samma koncern på plats i Västervik och i tabellen 
redovisas den sammanslagna koncernsiffran.
     Företagen som härstammar från Gunnebo 
Industrier delades upp för ett tiotal år sedan och in-
går inte längre i samma koncern utan har nu olika 
ägare. Tillsammans sysselsätter de båda bolagen 
Gbo Fastening Systems och Gunnebo Industrier 
165 personer i Gunnebo. Även industriföretagen 
i Ankarsrum med tillverkning av hushållsassis-
tenten med samma namn, som tidigar bedrevs 
av Electrolux, har under de senaste åren delats 
upp i separata bolag med olika ägare: Ankarsrum 
Electric Motors, International Aluminium Cas-
ting och Ankarsrum Kitchen. Ankarsrum Kitchen 
sysselsätter omkring 15 personer och tillsammans 
med Electric Motors och IAC så har företagen 
tillsammans 85 anställda i Ankarsrum.
     Saab Barracuda i Gamleby har växt mycket 
under de senaste åren tack vare ökad efterfrågan 
på deras skyddande kamouflagenät och har ökat 
antalet anställda till 130 från 90 anställda 2018. 
3M Svenska AB, som tillverkar slipskivor, har tap-
pat cirka 40 anställda sedan 2018 och sysselsätter 
idag 80 personer.
     I Västervik finns några större statliga arbetsgiva-
re. Störst är Kriminalvården som driver en anstalt i 
Gertrudsvik i norra Västervik med 255 fängelseplat-

ser och har cirka 375 anställda. På Skatteverkets 
kontor i Västervik finns avdelningen för hantering av 
rut- och rot-tjänster. På Samhall i Västervik arbetar 
cirka 125 personer. Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen har också kontor i Västervik. 
     De gröna näringarna sysselsätter också många 
anställda och i Överum finns två stora företag 
inom tillverkning av redskap till jordbruksmaskiner; 
CNH Industrial och Väderstad Components. Även 
Mjölkteknik Öst är ett företag som är specialisera-
de på utrustning för jordbruk. Ogestad Herrgård i 
Odensvi är en av Sveriges största mjölkproducenter. 
I kommunen finns även flera företag inom livsmed-
elsindustrin, däribland Findus bageri i Loftahammar 
och Jojjen med tillverkning av charkuteriprodukter. 
Plivit Trade är ett företag som importerar matvaror 
från Balkan.
       Företagen inom besöksnäringen sysselsät-
ter en stor andel. Tre stora aktörer är Gränsö 
Slott, Slottsholmen hotell och Stadshotellet med 
anställda inom hotell-, restaurang- och serviceyr-
ken. Dessutom finns GK restauranger som är ett 
företag som driver restauranger och även säljer 
egna produkter.
     Det finns även bemanningsbolag, som förser 
till exempel bygg- och industriföretagen med per-
sonal. Eterni med cirka 100 anställda samarbetar 
med bland andra Elfa kring personalförsörjning. * Egenframtagen siffra, antal anställda.Källa: SCB, avser 2022 (där annat ej anges avser siffrorna ett intervall)

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

RE
SU

N
D



4948

NÄRINGSLIV: FÖRETAG NÄRINGSLIV: FÖRETAG

TJUSTBYGDENS SPARBANK – Oktober 2022 TJUSTBYGDENS SPARBANK – Oktober 2022

Bransch Antal anställda 2019-2020

Vård, omsorg och sociala 
tjänster

4 020 -1%

Tillverkning och utvinning 1 923 -5%

Utbildning 1 558 -4%

Handel 1 432 3%

Företagstjänster 1 162 6%

Byggverksamhet 1 096 3%

Offentlig förvaltning 
och försvar

1 082 -1%

Kulturella och personliga 
tjänster m.m.

583 -7%

Jordbruk, skogsbruk och fiske 578 6%

Hotell- och restaurang 557 -4%

Transport och magasinering 425 -5%

Okänd verksamhet 346 4%

Fastighetsverksamhet 325 -7%

Energiförsörjning och 
miljöverksamhet

173 18%

Finans- och 
försäkringsverksamhet

136 10%

Information och 
kommunikation

86 -8%

Totalt 15 482 -1%

Vård och omsorg största branschen

Källa: SCB, RAMS, avser dagbefolkning 2020

Branschfördelning i Västerviks kommun

Näringsliv: Näringslivet utvecklas med nya och inflyttade företag

Näringslivet i Västervik består av en stor andel småföretag med mindre än 50 anställda, och 55 
procent av antalet anställda i kommunen jobbar i ett småföretag. Företagsnedläggningar har 
hittills kunnat kompenserats av en rad nya företag inom allt från elbilar, lyxbåtar och husbåtar 
till second hand och klimatsmarta havssatsningar. Näringslivet i kommunen är diversifierat och 
finns inom en rad olika branscher. Pandemin har inneburit möjligheter och utmaningar med 
hemarbete och hemester, men nu väntar nya utmaningar i en allt mer föränderlig omvärld. 

Västerviks kommuns storlek och att övriga orter 
ligger långt bort bidrar till att den offentliga sektorn 
är särskilt stor med 42 procent av de anställda i kom-
munen, medan näringslivet sysselsätter 58 procent. 
Därmed är Västerviks offentliga sektor klart större 
än i flera jämförbara kommuner. Vård och omsorg 
samt utbildning är stora branscher både inom den 
offentliga och privata sektorn, och sjukhuset, med 
egen akutmottagning, är en stor arbetsplats.
     Det finns en stor andel småföretag i kommunen 
med mindre än 50 anställda. Cirka 8 600 anställda 
arbetar på ett arbetsställe med färre än 50 anställda, 
vilket motsvarar 55 procent av det totala antalet 
anställda i kommunen. Det är en lika stor andel som 
Falkenberg har (54 procent) men en större andel 
än Oskarshamn (38 procent) och Karlskrona (42 
procent), där fler jobbar på arbetsplatser med över 50 
anställda. Se tabellen på sidan 49.
     Det geografiska läget med närheten till vattnet och 
med tillgång till mark har satt sin prägel på Västerviks 
näringsliv. Båtföretaget Windy flyttade till kommunen 
i början av 2000-talet delvis på grund av möjligheten 
att kunna ha sin fabrik intill vattnet. Företaget Elfa har 
varit etablerat i kommunen sedan 1960-talet då det 

flyttades från Stockholm. Ett annat exempel på ett fö-
retag som har lockats till orten är företaget Pentronic, 
som främst flyttade på grund av tillgången på mark 
och det attraktiva kustnära läget, förklarar företagets 
vd i en intervju till rapporten.

Industri näst största branschen
Den näst största branschen i Västerviks näringsliv 
är tillverkning och utvinning. Dessa företag utgör en 
majoritet av kommunens större arbetsplatser, det 
visar sammanställningen över Västerviks 20 största 
företag. Tillverkningen av möbler och maskiner för 
jord- och skogsbruk har rötter tillbaka i historien. En 
utveckling inom näringslivet under de senaste åren 
har gått mot att företag delats upp genom försäljning-
ar, där till exempel Gunnebo Industrier delats upp och 
sålts vidare till nya ägare. Gbo Fastening Systems och 
Gunnebo Industrier är uppköpta av två olika ameri-
kanska ägarföretag. 
     De gröna näringarna är betydande i kommunen med 
företag inom skogs- och lantbruk med mjölk, kött och 
spannmålsproduktion. Den varma och torra sommaren 
2022 har varit utmanande för lantbrukarna i kommu-
nen som också drabbats av höjda priser på drivmedel 

och energi. Med stödåtgärder och höjda mjölkpriser 
har verksamheterna fått hjälp att få verksamheten att 
gå runt, vilket går att läsa om i intervjun på sidan 54-55. 
Livsmedel är också en stor bransch, med företag som 
Plivit trade och Findus bageri i Loftahammar. Liksom 
industriföretagen inom den gröna sektorn som exem-
pelvis Väderstad components och CNH Industrial, som 
tillverkar redskap för jordbearbetning.
     De växande branscherna i kommunen under 2020 
var bland andra handeln, företagstjänster och bygg-
sektorn, medan antalet anställda har minskat inom 
vård och omsorg, tillverkningsindustri och utbildning. 
Se tabellen intill. Antalet anställda inom jordbruk, 
skogsbruk och fiske har också ökat, med sex procent.
   
Kommunen ser potential i fler tjänsteföretag
Företagstjänster är den femte största branschen i 
Västervik. Det finns en vilja från kommunen om att 
ge plats åt fler tjänsteföretag i Västervik eftersom det 
är tjänster som idag oftast tas in utifrån, till exempel 
från Linköping eller Stockholm. Däremot är frågan om 
Västerviks storlek tillåter fler tjänsteföretag.
     – Det finns en potential för fler företagsstödjande 
konsultföretag, det är jag övertygad om. Framför allt 
när man inte behöver resa så mycket. Här finns lägre 
lokalkostnader, ett väl utbyggt bredband, en vacker 
plats, säger Ulf Kullin, näringslivschef i kommunen.

Pandemin har öppnat nya perspektiv
Under coronapandemin blev hemarbete möjligt i 
många branscher som har sina arbetsplatser på ett 
kontor. Att arbeta från distans en eller två dagar i 
veckan har efter pandemin normaliserats och är nå-
got som allt fler arbetsgivare erbjuder. En större vilja 
att bo nära naturen och komma bort från storstadens 
puls är också en märkbar trend efter pandemin.
     Det kan innebära att Västervik har en fördel i och 
med att det upplevs som en allt mer attraktiv plats att 
flytta. Det framgår i intervjuerna till den här rapporten.
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Stor offentlig sektor 

Källa: SCB, avser 2020 

Kommun Privat sektor Offentlig sektor

Falkenberg 79% 21%

Kalmar 64% 36%

Karlskrona 55% 45%

Linköping 68% 32%

Nyköping 63% 37%

Oskarshamn 71% 29%

Västervik 58% 42%
Privat sektor Offentlig sektor

58 procent jobbar inom det privata

Privat sektor

Offentlig sektor
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     – Man börjar känna mer och mer att människor 
är intresserade av att flytta hit. Uppfattningen bland 
unga att Västervik är något man ska bort ifrån efter 
skolan är på väg att förändras. Jag vet att det är 
många som säger att det är svårt att rekrytera till Väs-
tervik, men det beror på vad man har att erbjuda som 
arbetsgivare, säger Adéle Lantz, People Manager på 
elfordonstillverkaren Inzile.
      En pågående trend är att fler väljer att lämna 
storstaden och flytta ut på landet, som till Västervik, 
där de kan jobba från distans eller ta anställning på 
ett företag i kommunen.
     – Hos oss finns exempel på personer som flyttat 
tillbaka till Västervik under de senaste ett-två åren. 
De har varit iväg och utbildat sig till exempel och 
kommer tillbaka till Västervik för att bygga hus, säger 
Inger Nordänger, vd Elfa Sweden.
     Men fortfarande upplevs kompetenstillgången 
som en utmaning för många företag i Västervik. Det 
kan däremot uppfattas som att det finns fler möjliga 
sätt att hitta den kompetens man söker, till exempel 
genom distansarbete eller andra typer av förmåner.

Nystartade företag och konkurser
Under 2021 registrerades 182 nya företag i Västerviks 
kommun. Det är en liten ökning från 2020 då 178 nya 
bolag bildades, och en större ökning jämfört med 
2019 då 144 nya företag blev registrerade.
     Antalet konkurser har legat stabilt kring ett 20-tal 
per år i kommunen under 2019-2021. Under 2020 och 
2021 registrerades 21 bolagskonkurser per år. Förra 
årets konkursbolag återfanns framför allt inom bygg, 
detaljhandel, hotell och restauranger. I Kalmar län 
gick 133 bolag i konkurs förra året.

1-19 anställda 20-49 anställda 50-99 anställda 100+ anställda Totalt aug -22
Total förändring 
2021-aug 2022

Falkenberg 7 050 4 150 3 600 6 050 20 800 -450

Kalmar 10 800 8 450 5 200 14 800 39 200 350

Karlskrona 8 000 5 600 4 000 14 650 32 250 -200

Linköping 22 050 14 750 12 950 41 650 91 450 1 850

Nyköping 2 000 1 200 950 1 350 5 500 -100

Oskarshamn 3 600 2 050 2 100 7 200 14 900 0

Västervik 4 950 3 700 2 150 5 000 15 800 -250

Större andel småföretag i Västervik

Fotnot: Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha 
mindre arbetsställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med åren 2019 och bakåt. Förändringen avser 2021-au-
gusti 2022. Talen är avrundade till närmaste femtiotal. Källa: SCB

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i augusti 2022

Källa: SCB (konkurser) och Tillväxtanalys (nystartade företag)

Nyföretagande och konkurser i Västerviks 
kommun 2019-2021

Fler nystartade företag under 2021
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Global Food Parks planerar för solceller och 
klimatneutral livsmedelsproduktion  
Malmöföretaget Global Food Parks, Västerviks 
kommun och Linköpings stift samarbetar kring 
ett projekt för att bygga en stor solcellspark 
utanför Ankarsrum som kombineras med en 
klimatneutral produktion av tomat och lax. 
Detaljplanen väntas bli klar 2023. Enligt Global 
Food Parks är inte finansieringen klar men för-
handlingar med möjliga svenska och utländska 
investerare sker med hjälp av Ernst and Young.

Pär Svärdssons Östersjöfabrik
Techmiljardären Pär Svärdsson, som grundat 
Adlibris och Apotea, köpte via Apotea förra året 
en fiskfabrik i hemstaden Västervik för 33 miljo-
ner kronor och fick tillträde till lokalerna i januari 
i år. Västkustfisk SVC äger fortsatt en del av 
fabriken och ska kunna förädla musslor från de 
musselodlingar som den ideella organisationen 
Ecopelag driver tillsammans med Apotea för att 
rena vattnet i Östersjön genom att binda kväve 
och fosfor.

TopFormula flyttar in i Akzo Nobels gamla fabrik 
i Gamleby
I Akzo Nobels tidigare färgfabrik i Gamleby flyttar 
kosttillskottföretaget TopFormula Health care in. 
Företaget meddelade förra året att de investerar 
35 miljoner kronor på att flytta produktion och 40 
arbetsplatser dit. 

Urban Wahlbergs Dronecenter är först i Sverige 
med luftzoner för drönare
Under 2021 gav Transportstyrelsen klartecken 
till så kallade geografiska UAS-zoner för drönare 
i luftrummet över Västervik. I ett samarbete 
mellan Dronecenter Sweden, Rise och Västerviks 
kommun är det ett steg i riktningen mot att skapa 
ett drönarcentrum i Västervik.

Inziles eldrivna lastbilar
Startup-företag som 2015 började tillverka små 
eldrivna lastbilar i Västervik. Efter ägarföränd-
ringar kommer verksamheten i Västervik vara 
utvecklings- och logistikcenter. 

Västervik Framåt 
Fyller nästa år 30 år men det var 2014 som den 
nuvarande verksamheten tog form genom ett 
kommunalt avtal. Uppdraget gäller tillväxtfrågor, 
bl.a. destinationsutveckling, marknadsföring av 
varumärket Västervik samt lokal näringslivsut-
veckling. Bolaget har ett 70-tal aktieägare och 
drygt 200 medlemmar.

Ljunghedens handelscentrum 
2010-2011 blev Biltema och ICA Maxi först ut att 
öppna butiker på Västerviks nya handelsområde 
som idag är en modern handelsplats där det 
även finns företag som t.ex. Jula, Clas Ohlson, 
Stadium Outlet, Rusta och Elgiganten.

Lunnargatans industriområde 
En ny väg byggdes till Målserum där det etable-
rats bilverkstäder, industriradhus, byggföretag 
mm. Alla industritomter är sålda. 

Stina Qubtis Busfrö Nytt & Bytt 
– secondhandkedja för barnkläder
2010 startade Stina Qubti butiken Busfrö Nytt & 
Bytt med fokus på secondhandkläder för barn. Är 
nu en kedja med 14 butiker i Sverige.

Aqua Floating Groups husbåtar
Under namnet Aquavilla finns såväl produktion 
som en blivande flytande stadsdel under namnet 
Skeppsbrostaden vid Pampas Marina. Den stor-
skaliga produktionen startades 2000.

Plivit Trade är störst i Skandinavien på mat från 
Balkan
Familjeföretag grundat 1998 som en livsmed-
elsbutik och är idag Skandinaviens största 
distributör av mat från Balkan.

Campus Västervik lyfter lokal kompetens
För drygt 25 år sedan startades kommunala 
Campus Västervik som erbjuder kommunens 
invånare distansundervisning i en lokal studie-
miljö med uppkoppling mot flera av landets 
universitet.  

Läs om förnyelsen av besöksnäringen på sid 62

TOLV EXEMPEL PÅ FÖRNYELSEN AV VÄSTERVIKS NÄRINGSLIV
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Windys båtproduktion skapar nya jobb i Västervik

Windy är en norskägd båttillverkare som 
vid millenieskiftet etablerade produktion i 
Västervik. Sedan 2012 har företaget sitt hu-
vudkontor i Västervik och nu planeras för en 
utökning av den lokala arbetsstyrkan från 100 
till 130 personer. Windys båtar är i lyxklassen 
och bland köparna finns både miljonärer och 
miljardärer. Från 2017 har företaget utveck-
lat nya modeller, så kallade yacht tenders, 
som används för att till exempel transport-
era sig från en yacht till och från land. Med 
kapitalstarka kunder har den senaste tidens 
ekonomiska orosläge inte påverkat Windys 
försäljning.

Första gången Windy startade upp sin produk-
tion i Västervik var i början på 2000-talet, men då 
hade verksamheten fortfarande sin bas i Norge, 
där bolaget grundades på 1960-talet. Anledning-
en till att det blev just Västervik är ryktet om att 
förutsättningarna för att bygga båtar var goda 
här och Windy kunde köpa Storebro Industriers 
tidigare båtfabrik.
     – Båtvärlden är rätt liten och förutsättningarna 
här kände man väl till, säger vd:n Trevor Fenlon.
     Bolagets huvudkontor placerades i Västervik 
2012. Produktionskostnaderna var dels lägre 
här och platsen med dess närhet till vattnet 
innebar en möjlighet att utveckla verksamheten, 
framhåller Trevor Fenlon. Idag finns bara ägan-

det kvar i Norge och han beskriver stödet från 
ägarfamiljen som starkt. Båtbyggarbranschen är 
speciell, menar han, där ägarna oftast är emotio-
nellt engagerade i verksamheten. Ägarbolaget 
Periscopus AS, som ägs av norske miljardären 
Tryggve Hegnar, driver även bolag inom media 
och fastighet.
     – Ett av de viktigaste stegen vi har tagit de se-
naste åren är att bygga ett team här som gör att 
ägarna vill investera i nya modeller och satsa på 
bolaget. Det finns en vilja från ägarna att lansera 
en ny båtmodell varje år och att se resultatet av 
det, säger han.

Fritid och familjeliv värderas högt
Försäljningen av Windys båtar har varit stark un-
der coronapandemin. Många kunder har fått ett 
ökat intresse för friluftsliv och att spendera tid 
med familjen. Dessutom, trots besked om höjda 
räntor, höjd inflation och stigande bränslepriser i 
år, så märker de inte av någon avmattning.
     – Om båten tidigare var bland det första du 
gjorde dig av med under en ekonomisk kris, så 
har det ändrat sig. Särskilt efter pandemin ser 
vi att människor värderar familjelivet och privat-
livet högt. Många tänker att varför ska man vila 
i graven rik, när man kan spendera sina pengar. 
Så trots att räntorna är på väg upp och det är 
ekonomiskt oroliga tider så går försäljningen 
bra, säger Trevor Fenlon. Utvecklingskurvan för Väderstad components, 

med verksamhet i den gamla bruksorten Överum 
i den norra delen av Västerviks kommun, pekar 
spikrakt uppåt. Anläggningen kommer att byggas 
ut och personalstyrkan växa från 65 till 75 perso-
ner inom ett par år.
     – Vi har haft en omsättningsökning på nästan 
200 miljoner kronor på sju år, säger vd:n Dan 
Somlin.

Det är cirka 800 meter mellan två av Västerviks 
största företag, som dessutom finns inom samma 
bransch – tillverkning av delar till jordbruksma-
skiner. Den ena är Väderstad components, som 
startade 2001 under namnet Svensk Presshärdning, 
och den andra är CNH Industrial, som äger gamla 
Överums bruk. 
     – Ofta blir det så. Överum är en gammal bruksort 

Stor efterfrågan på slitdelar till
jordbruksmaskiner - nya jobb skapas

SR-modellerna, de lyxigare varianterna av Windys 
båtar som bland annat köps av ägare till stora 
yachts, har sålt slut för säsongen. Mellan maj och 
augusti har bolaget sålt båtar av denna typ till ett 
värde av 115 miljoner kronor.
     – Och det kan sättas i perspektiv till vår årliga 
omsättning på 400 miljoner, säger vd:n.
     Bolaget tillverkar även fritidsbåtar vid två an-
läggningar i Polen som också säljer bra.
 
Väntas öka med 30 anställda
Omkring 100 personer arbetar på Windy i Västervik 
idag, varav 80 inom produktionen och 20 med ad-
ministration, utveckling och försäljning. Ytterligare 
60 medarbetare är anställda i Polen. Inom kom-
mande år kommer företaget att expandera med 
ett nytt lagerutrymme och en ny produktionshall 
i Västervik. I och med det planerar Windy att öka 
personalstyrkan i Västervik med cirka 30 personer.
     Enligt Trevor Fenlon kan det vara en utmaning 
att hitta duktiga båtbyggare till produktionen i Väs-
tervik, men de har varit flexibla genom att bland 
annat ta in folk utifrån.
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     – Vi har haft personer från olika länder an-
ställda här. Vi har också valt att ta in personer 
med olika kvaliteter för att få en blandning 
av idéer från olika marknader och kulturer. 
Västervik har alltid haft något högre arbetslös-
het än resten av Sverige, men på ett eller annat 
sätt så brukar vi hitta anställda. Jag tror att 
folk gillar att arbeta här hos oss för att det är 
ganska fritt, säger han.

och här finns ett grannföretag i branschen. Sedan 
hittade vi en affär i slitdelarna, säger Dan Somlin, 
om varför bolaget uppstod i Överum.
     Slitdelar är redskapen till jordbruksmaski-
nerna som används för att bearbeta jorden. De 
tillverkas i stål vilket gör företaget till en stor 
användare av borstål, som köps från SSAB. 
Ryssland, och delvis Ukraina, är stora marknader 
som i princip försvunnit i och med kriget, men 
de marknadsandelarna har tagits över av andra 
länder i Östeuropa, berättar Dan Somlin.
     2015 omsatte Väderstad components, som 
ägs av Väderstad-gruppen, 88 miljoner kronor 
medan bolaget under 2022 kommer omsätta cirka 
270 miljoner.
     – Vi har haft en omsättningsökning på näs-
tan 200 miljoner kronor på sju år. Det har funkat 
bra men det svider lite ibland, säger Dan Somlin, 
och förklarar att bland annat en ny produktions-
lina har en planeringstid på tre år samt att det 
dessutom ska rekryteras ny personal.
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Det är en varm sensommardag på Lörstad 
gård i Blackstad utanför Västervik där bröderna 
Magnus och Per Svensson brukar 354 hektar 
åkermark och har runt 300 kor, varav hälften 
är mjölkande. De konstaterar att den gångna 
sommaren har varit torr. 
     – Vi har fått mindre regn i sommar, och även 
när det väl har regnat så har det bara kommit 
tio millimeter och gett en fuktig yta i tio minuter. 
Det har vi inte haft någon nytta av. För vår del, 
i det här företaget, så utökade vi med 100 
hektar i ett arrende i år. Det är räddningen, säger 
Magnus Svensson.

Flera kostnadsökningar för jordbrukare
Det är billigare att själv odla foder till djuren än 
att köpa in det och transportera hem till gården.

     – Då springer kostnaden i väg, det kan lätt bli 
300 000–400 000 kronor om du ska köpa in en 
skörd, säger Magnus Svensson.
     Ännu är det för tidigt att säga hur året blir 
eftersom den tredje skörden inte är klar när in-
tervjun genomförs, men genom att de för några 
år sedan, förutom gräs, började odla majs och 
lusern som foder till djuren så kan de nyttja de 
olika skördarna på olika sätt.
     – Vi har blivit mer aggressiva på första skör-
den speciellt eftersom vi vet att vi har majsen 
som funkar till korna. Vi kan vara på gräset tidigt 
och dra nytta av den höga proteinnivån då och 
därmed behöver vi inte köpa kraftfoder med 
högt protein. Det går att spara in på, säger Per 
Svensson.
     Andra prisökningar som lantbrukarna märker 

Torka och ökade el- och bränslepriser utmanar lantbrukare   
– men ekonomiskt stöd och mer betalt för mjölken väger upp

“Även om gödning, diesel och allt annat 
har gått upp så känns det roligare att 
vara mjölkbonde idag än för ett år 
sedan.”
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Magnus och Per Svensson, 
lantbrukare Lörstad gård: 

Det har varit en torr sommar runt Västervik, på sina håll har det varit värre än torrsom-
maren 2018. Det märks för lantbrukarbröderna Svensson på Lörstad gård som hoppas på 
en god tredje skörd för att slippa köpa in foder till sina kor. Samtidigt har Jordbruksver-
ket beviljat stöd till lantbrukare som kompensation för högre kostnader bland annat för 
el och bränsle. Uppgången i mjölkpriset har dessutom ökat deras omsättning med drygt 
två miljoner kronor det senaste året. Sammantaget ser bröderna därför ljust på läget: 
”det är positivt att vara mjölkbonde nu”. 

av är bland annat ökade priser på gödning, el och 
bränsle. För bröderna Svensson har priset för göd-
ning ökat från 3,30 kronor per kilo förra året, till 8,50 
kronor vid den senaste beställningen för nästa år.
     – Nu har det varit så torrt att vi hade 28 ton 
gödsel kvar som vi inte hade lagt ut på gärdena, 
det växer ändå inte. Därför köpte jag bara 50 
ton nu istället för det vanliga 80–90 ton, säger 
Magnus Svensson.
     För att kompensera för de olika ökade kost-
naderna har Jordbruksverket infört krisstöd till 
lantbrukare. Bröderna Svensson räknar med att 
få ungefär 400 000 kronor i stöd i höst.

Fördubbling av mjölkpriset på några år
Bröderna minns när deras far, som drev gården 
tidigare, sade att det kommer att komma en dag 
när vi inte kan föda världen på mjölk och då kom-
mer priserna att dra iväg. Det har de haft svårt att 

tro, men nu själva fått uppleva.
     – Det är inte så många år sedan vi var nere 
på 2,30 kronor per liter, nu har vi ett grundpris 
på 5,87 kronor, säger Magnus Svensson och 
fortsätter:
     – Även om gödning, diesel och allt annat har 
gått upp så känns det mycket roligare att vara 
mjölkbonde idag än för ett år sedan. Vi har gi-
vetvis ett tufft kostnadsläge, men i och med att 
vi har klivit upp en nivå i pris på mjölken så finns 
det också stora möjligheter. Det är kul att man 
känner att vi äntligen börjar få betalt och att 
maten kostar det som den ska kosta. Livsmedel 
efterfrågas på ett annat sätt efter corona och 
med kriget, säger han.
     För den egna gården har de ökade mjölk-
priserna inneburit att omsättningen, som legat 
runt 10 miljoner kronor per år, har ökat med drygt 
två miljoner på ett år.
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Torrare i år än 2018

Regn uppmätt runt Gamleby under tio 
veckor från ca 25 april: 

2018 – 42 mm
2019 -  65 mm
2020 – 91 mm
2021 – 113 mm
2022 – 38 mm
Källa: Hushållningssällskapet
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”Utvecklingsingenjörer inom elektronik är väldigt svårt att hitta”

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

RE
U

SN
D

Tillverkaren av elektrifierade lätta arbetsfordon, 
Inzile, har några turbulenta år bakom sig med 
coronapandemi, ägarbyte och till följd av det 
en ny inriktning för verksamheten. Företaget 
med 15 anställda i Västervik, och därtill flera 
anlitade konsulter, kommer att satsa mer på 
att rekrytera personal inom logistik, inköp och 
utveckling och satsa mindre på fordonstillverk-
ning på plats i Västervik.

Inzile är startup-företaget som 2015 började 
tillverka elektrifierade lastbilar i Västervik. 
Därefter har mycket hänt i företaget som har 
upplevt både en försäljningsökning och därefter 
en nedgång under coronapandemin, vd:ar som 
kommit och gått, och ett ägarbyte i form av att 
den spanska miljardären Enrique Banuelos tog 
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Ny inriktning för Inzile efter 
några omtumlande år

Företaget Pentronic i Verkebäck tillverkar 
utrustning för temperaturmätning inom 
forskning och industri, med 100 anställda 
och basen i Verkebäck, en mil sydväst om 
Västervik. Företaget upplever problem med 
att rekrytera framför allt ingenjörer inom 
elektronik, vilket blir en allt viktigare del av 
deras produkter.
     – Jag tror att skälet är att vi är en egen 
arbetsmarknadsregion. Följden blir att vi 
får söka oss utåt plus att vi får använda oss 
av konsulter, säger Rikard Larsson, vd för 
Pentronic.

Företaget grundades 1965 i Stockholm och flyt-
tade åtta år senare verksamheten till Verkebäck. 
     – Det var brist på industrimark i Stockholm 
och samtidigt var det grundarens intresse för 
havet som gjorde att det blev Västervik, säger 
Rikard Larsson.
     Läget vid havet är en fördel, till exempel vid 
företagsbesök. Då är naturen och omgivning-
arna något att visa upp. Däremot kan Rikard 
Larsson känna att det lite avlägsna läget också 
är en utmaning.
     – Det finns vissa specifika kompetenser som 
är svåra att få tag i. Det kan vara olika lätt eller 
svårt beroende på den kategori vi letar efter. 
Montörer har vi normalt inga problem att hitta. 
Mekanisk bearbetning eller CNC-bearbetning är 
kompetens som är svårare att hitta, vilket inte är 
unikt för Västervik. Utvecklingsingenjörer inom 
elektronik är däremot väldigt svårt att hitta. Jag 
tror att skälet är att vi är en egen arbetsmark-
nadsregion, det vill säga vi har inte så mycket 
pendling in till kommunen.

Smartare produkter, som alltså innehåller mer 
elektronik, blir allt viktigare i branschen för tem-
peraturmätning. Pentronic tillverkar temperatur-
mätningsutrustning och kunderna har framför 
allt någon form av processverksamhet, som till 
exempel stålverk eller pappersbruk. 40 procent 
av de anställda jobbar med själva tillverkningen 
medan 60 procent är tjänstemän. Företaget 
har växt under de senaste åren och nu väntar 

över som huvudägare under 2021. Han 
kom med nya planer och kontakter 
vilket har lett till att nya marknader har 
öppnat sig. 
     – Det finns en ny marknad, som 
förmodligen blir väldigt stor för oss, 
inom hotell och resort. Det handlar 
bland annat om stora hotellkomplex 
i Karibien och vi har fått kontakt och 
en order från hotellkoncernen Pinero 
Group på Dominikanska republiken. 
Detta har på nytt ändrat förutsättning-
arna för Inzile, säger Ragnar Åhgren, 
en av grundarna till Inzile och idag 
näst största ägare.
     Hotellkoncernen Pinero Group 
äger enligt deras hemsida 27 hotell med 
sammanlagt 14 000 rum runt om i Karibien. 
     Det har skrivits en del i olika bransch-
tidningar om affären mellan Inzile, Pinero 
Group och Emos. Emos är ett bolag till 
hälften ägt av Inzile och till hälften ägt av 
Pinero Group. Ordern till Inzile från Emos 
omfattar 800 elfordon. Fordonen ska 
levereras som ”platta paket” från Inzile. 
Inzile levererar också en nyckelfärdig fabrik 
för slutmontering på plats i Dominikanska 
Republiken. 
     Detta innebär att Inzile håller på att ställa 
om fabriken i Västervik så att den fungerar 
mer som ett utvecklings- och logistikcenter. 
Härifrån ska komponenter kunna skeppas till 
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Adéle Lantz, HR-chef, och Ragnar Åhgren, delägare och grundare.

en rejäl utbyggnad, om de får klartecken från 
kommunen för att kunna sätta igång. Just nu är 
de inne i en bygglovsprocess.
     – Vi vill bygga en ny fabrik så fort som det är 
möjligt. Under en tid har det hängt på svårighet-
en att hitta en lämplig tomt att bygga på. För-
hoppningsvis kan vi till årsskiftet ha ett beslut 
för att kunna köra igång, säger Rikard Larsson.

den nya fabriken på Dominikanska republiken 
och till andra platser, men här kommer även 
utveckling av nya modeller att ske, tillsammans 
med företagets utvecklingsavdelning i Tranås. 
Fortfarande ska Inzile i Västervik försörja kun-
derna i Skandinavien med elfordon, men där är 
inte huvudfokus nu.
     – Grundidén har redan från början varit att 
dels köpa de tunga delarna från lokala under-
leverantörer, dels slutmontera fordonen där 
kunderna finns. Eftersom vi koncentrerade oss 
på Skandinavien från första början så var det 
naturligt att lägga hela produktionen i Väster-
vik. Sen har det blivit en omsvängning i och 
med ordern till Dominikanska republiken, säger 

Ragnar Åhgren.
     Därför kommer företaget 
efterfråga färre montörer 
och få en tyngdvikt åt 
tjänstemannahållet, enligt 
HR-chefen Adéle Lantz.
     – Vi behöver bli fler, 
framför allt på utvecklings-
sidan och inom inköp och 
logistik, eftersom vi inte har 
tillräckligt med personal för 
våra kommande projekt, 
säger hon.
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Hög inflation och lägre reallöner oroar inför framtiden
Konkurrensen om personal inom hotell- och res-
taurangbranschen har ökat när branschen började 
återanställa efter neddragningarna under pande-
min. På Gränsö Slott Hotel & Spa noterar man att 
timlönen i genomsnitt ökat med 15 procent på 
ett år. Till det kommer det rådande ekonomiska 
läget med stigande priser på bränsle, el och 
råvaror som utgör stora utmaningar för många 
verksamheter inom sektorn den närmsta tiden. 
Det handlar dels om att den egna verksamhetens 

kostnader ökar kraftigt, dels om att kundernas 
reallöner minskar. 
      – Vi försöker rusta för kommande pris-
höjningar, skenande elpriser och vi är väldigt 
restriktiva med planerade utbyggnader och andra 
satsningar. Nödvändiga investeringar för enskil-
da verksamheter riskeras att skjutas fram för att 
skydda sig mot vinterns elpriser och stundande 
lågkonjunktur med risk för fallande intäkter, 
säger Sigrid Persdotter som är hotellchef på 
Gränsö Slott Hotel & Spa.

Besöksnäring: REKORDÅR OCH FLER UTLÄNDSKA TURISTER
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Förra året blev Västervik en vinnare på hemestertrenden. I år började de utländska turisterna 
komma tillbaka. Inom besöksnäringen är Västervik en av pandemins vinnarkommuner i Sverige. Efter 
en kort dipp under det första coronaåret blev 2021 ett tillväxtår och under 2022 ökade antalet 
gästnätter ytterligare. Under januari-augusti i år hade kommunens hotell, campingplatser, vandrar-
hem, stugbyar och förmedlade privata bostäder 439 157 gästnätter, rapporterar Tillväxtverket. Det 
är en ökning med 16 procent jämfört med samma period förra året och med 23 procent jämfört 
med 2019. Det gör Västervik till den kommun där besökarantalet växt mest sedan före pandemin 
av de jämförbara kommuner som redovisas i denna analys. För hotellen har den goda utvecklingen 
resulterat i att beläggningsgraden på hotellrummen enligt SCB/Tillväxtverket stigit från 51 procent 
2019 till 58 procent i år. Utnämningen till årets sommarstad 2020-2021 har därför en god förankring 
i den faktiska utvecklingen. Inför nästa år finns dock en oro för kraftigt ökade kostnader samtidigt 
som konsumenternas reallöner minskar.

Antal gästnätter jan-aug 2022 Antal gästnätter jan-aug 2021

Tyskland 38 559 18 597

Danmark 5 450 2 138

Norge 4 690 654

Nederländerna 4 174 2 220

Schweiz 3 920 1 408

Totalt, utländska 
gästnätter

63 818 28 869

Största andelen tyskar

Antalet utländska besök ökade kraftigt 
under 2022

Källa: Tillväxtverket
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Källa: Tillväxtverket 

JAN-AUG Västervik Kalmar Nyköping Linköping Oskarshamn Karlskrona Falkenberg Sverige

2019-2022 23,1% 11,5% -10,3% 6,4% 14,4% 2,0% -4,5% 1,1%

2021-2022 16,4% 6,9% 6,7% 33,2% 12,0% 8,7% 9,0% 33,4%

23 procent fler gästnätter hittills i år jämfört med före pandemin

Antal gästnätter i Västerviks kommun, januari-augusti

Antalet övernattningar fortsätter öka

Källa: Tillväxtverket. Kategorin ej angivet land är inte medräknad i diagrammet.

Utländska
Svenska

Källa: Tillväxtverket 

Så många gästnätter hade 
Västerviks kommun under ja-
nuari-augusti 2022. Omkring 
15 procent, motsvarande 
nära 64 000 gästnätter, kom 
från utlandet. 

439 157

Källa: Tillväxtverket 
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För besöksnäringen i Västervik har 2022 präglats av 
en viss osäkerhet där optimism varvats med pessi-
mism och ny optimism. 
– Vi prognostiserade en riktigt bra sommar, vilket 
gjorde att vi tidigt lade relativt höga priser. När vi väl 
kom in i mitten av juni var påbokningen trög, vilket 
var mycket oroväckande eftersom det då är svårt 
att sänka priserna för att öka beläggningen. Vi tror 
att det var rapporterna om hög inflation i media som 
påverkade bokningstakten, detta synkar i datum. 
Det slutade ändå med att det kom in bokningar och 
vi fick bra siffror både på beläggning och på pris per 
rum per natt och slog rekord, säger Stina Porsgaard, 
hotelldirektör på Västerviks Stadshotell.

Hemestertrend gynnade Västervik
Coronapandemin gav en kort och tillfällig nedgång för 

besöksnäringen i Västervik under 2020, bland annat 
beroende på att pandemiregler hindrade bl.a. tyska 
turister från att resa till Sverige. Medan stora delar 
av landet ännu inte lyckats återhämta sig till samma 
besökarantal som före pandemin, har det växande 
intresset för hemmasemestrande under pandemin 
fått genomslag för Västerviks besöksnäring. 2021 
kom besökarna tillbaka till Västervik och inte minst 
svenska turister har ökat stort i antal, enligt statistik 
från Tillväxtverket. Under de åtta första månaderna 
2022 har den positiva trenden fortsatt och de utländ-
ska turisterna har börjat återvända. 
     Antalet gästnätter har under de senaste fem åren 
ökat avsevärt mer än både övriga jämförelsekommu-
ner i denna rapport och rikets genomsnitt. I Västerviks 
näringsliv drar man nytta av denna trend och ser 
positivt på framtiden. 
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Gästnätter per invånare Västerviks kommun

Västervik har betydligt fler gästnätter per invånare än resten av 
landet – och fler under 2021 än innan corona 

Källa: Tillväxtverket 

Så många gästnätter per 
invånare hade Västerviks 
kommun under 2021. 
Siffran för hela landet var 
samma år 5,2.  

11,9

0

2

4

6

8

10

12

14

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Antal gästnätter per invånare 2021

Falkenberg 16,9

Kalmar 6,1

Karlskrona 5,9

Linköping 3,3

Nyköping 4,8

Oskarshamn 6,7

Västervik 11,9

Sverige  5,2
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Efterlyser fler söndagsöppna butiker och restau-
ranger under lågsäsong
Som för många andra kommuner och orter med 
relativt liten nattbefolkning har Västervik en 
utmaning i ett begränsat utbud med attraktioner 
för besökarna under lågsäsong. Hotellchefen 
på Slottsholmen on Water, Kristin Gustavsson, 
efterfrågar ett större utbud att erbjuda gäster på 
helgerna under lågsäsong som ett incitament för 
att förlänga säsongen och stärka besöksnäringen i 
kommunen på längre sikt.
     – Jag kan uppleva många gånger att när man 
kommer hit som gäst så vill man jättegärna åka 
hit en helg även om det inte utlovas jättebra väder, 
men man har inget att göra på söndagen. Om 
man hade haft fler söndagsöppna butiker och 
restauranger  hade det kanske inte genererat så 
mycket intäkter på kort sikt, men på längre sikt så 
hade Västervik kanske varit ett bättre alternativ till 
de större städerna, säger Kristin Gustavsson i en 
intervju på sidorna 66-67. 

Fler gästnätter redan under årets första åtta     
månader jämfört med helåret 2021
Under årets första åtta månader har drygt 439 000 
gästnätter registrerats i Västervik enligt statistik från 
Tillväxtverket. Det är ungefär lika många gästnätter 
som Västervik hade under hela förra året och en 
ökning med 16 procent jämfört med samma tid förra 
året och med 23 procent jämfört med 2019. 
     Antalet besökare i Västervik under sommarmå-
naderna har ökat stadigt under de senaste fem åren, 
med undantag för 2020. Näringslivet vittnar om en 
tydlig trend där Västervik lockar allt fler besökare, 
men också om alltmer långväga besökare från hela 
Sverige. Under årets sommarmånader ökade antalet 
besökare med 15 procent jämfört med förra årets 
sommar. I många andra jämförelsekommuner, däri-

bland Falkenberg, Kalmar, Karlskrona och Nyköping, 
minskade antalet gästnätter under årets sommar 
jämfört med ifjol. Juli har varit den överlägset 
främsta turistmånaden i Västervik under de senaste 
åren. Under åren 2018-2021 har omkring 40 procent 
av hela årets registrerade gästnätter i Västervik varit 
under juli.

De utländska turisterna är tillbaka i Västervik
Precis som i övriga Sverige har de utländska 
turisterna börjat återvända till Västervik i år efter 
coronapandemin. Knappt 60 000 av årets som-
margäster har varit från utlandet, vilket är nästan 
lika många som året före pandemin. Jämfört med 
förra sommaren ökade antalet utländska turister i 
Västervik med 124 procent under juni-augusti i år. 
Västervik drar framför allt utländska turister från 
Tyskland, Danmark, Norge och Nederländerna. 60 
procent av årets utländska turister har kommit från 
Tyskland som också under perioden januari-augus-
ti i år har ökat med över 100 procent jämfört med 
samma period i fjol.

Campinggästerna dominerar – alla hotell har inte 
haft ökad beläggning i år
Statistiken över antalet gästnätter domineras av 
Västerviks campingplatser med Resorten i täten. Att 
några hotell som Slottsholmen on Water och Gränsö 
Slott Hotel & Spa backat något under sommarmå-
naderna 2022 får inte genomslag i Tillväxtverkets 
totalsiffra för Västervik. Även Slottsholmen Marina 
har fått se antalet besökande båtar minska under 
2022. Västerviks nio gästhamnar ingår dock inte i 
Tillväxtverkets statistik över gästnätter. Utöver de 
senaste årens satsning på Slottsholmens Marina kan 
det noteras att Pampas Marina i Västervik under tre 
dagar i juli arrangerade Classic Boat Meet dit veteran-
båtar kom från hela Sverige.
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Tydlig återhämtning – fler gästnätter än före coronapandemin  

Så stor var andelen svenska 
gästnätter i Västervik under 
2021. Samma siffra 2019 var 
82 procent.

93%

Källa: Tillväxtverket 
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Besöksnäring: Förnyelse med hotell och renovering av Resorten

En del av förnyelsen av Västerviks besöksnäring började 1990 när det nybyggda stadshotellet 
invigdes. Idag är det störst i kommunen med 101 rum. Nästa stora steg togs 2005 med ett ägar-
skifte som inledde omvandlingen av Gränsö Slott till hotell och så småningom spa i kombination 
med den befintliga konferensanläggningen. Genom invigningen av Björn Ulvaeus Slottsholmen 
on Water med fristående marina med plats för yachter togs ett nytt kliv under 2018 mot ett 
mer exklusivt segment. Nu håller femstjärniga Västervik Resort på att få en ansiktningslyftning. 
Kommunens beslut att bygga en arena och eventhall på Bökensved sätter fokus på möjligheten 
att arrangera konferenser och kongresser. Utmaningen är att hotellkapaciteten trots de senaste 
årens utbyggnad är begränsad och ännu inte når upp till 400 rum. Den kraftigt stigande inflatio-
nen med höga energipriser och minskat konsumtionsutrymme för turisterna gör att kommande 
satsningar riskerar att få skjutas på framtiden.

Camping och fritidshus är de två dominerande nischer-
na för besöksnäringen i Västervik som även har ett 
omfattande båtliv. I Västervik finns åtta campingplatser, 
nio gästhamnar och 5 613 fritidshus men endast ett 
tiotal hotell som tillsammans har färre än 400 rum. Men 
Västervik har börjat en utveckling mot att bli starkare 
som hotellstad med en rad nysatsningar under den se-
naste 30-årsperioden. Det började med invigningen av 
nybyggda Västerviks Stadshotell 1990. Efter det skedde 
ett tidshopp till 2005 då ett ägarskifte inledde sats-
ningen på det som idag är Gränsö Slott Hotel & SPA. 
Fängelset Hotell & Konferens invigdes 2011. Hotell 
Park fick nya ägare 2013 och har sedan dess förnyats. 
Slottsholmen on Water invigdes 2018 med fristående 
Slottsholmen Marina. Västervik Guesthouse med sitt 
lågpriskoncept öppnade 2019. Västervik Resort, som ju 
inte bara är en campingplats utan även har stugor och 
lägenheter, har i år påbörjat en omfattande renovering.

Konferensmöjligheter begränsas av få hotellrum 
I ambitionen att förlänga säsongen för besöks-
näringen blickas mot möjligheten att attrahera fler 
konferenser och kongresser till Västervik. I det 
perspektivet kan kommunens beslut att bygga en 
arena och eventhall på Bökensved få stor betydelse 
när det gäller konferens- och kongresslokaler. 
     Västerviks begränsning är att det trots alla 
satsningar på hotell finns en begränsad kapacitet 
när det gäller hotellrum. I dagsläget finns det färre 
än 400 rum. Resorten kan erbjuda ytterligare rum i 
form av 177 stugor på området.
    För närvarande är det Resorten och Gränsö Slott 
Hotell & SPA som har de största konferenslokalerna.

Samarbeten mellan hotellen kan stärka Västervik 
som konferensstad  
Om inget enskilt hotell har tillräckligt med rum för 
stora konferenser så kan ett utbyggt samarbete 
mellan hotellen bli lösningen.Västervik Framåts 

turismansvarige Jakob Franzén ser här en möjlighet 
till en hotellsamverkan - “kanske med en båt som 
kan koppla samman hotellen för besökarna”. Även 
Västervik Resorts nye vd Tommy Abrahamsson vill 
se fler konferensgäster i Västervik och planerar att 
inom fem år renovera upp campingens stugor till 
600 bäddar med bra standard. Det är en nackdel för 
Västervik, att det inte finns så många bäddar, säger 
han i en intervju på sidan 69.

Aktörer efterlyser fler besöksanledningar än Visfes-
tivalen och vill förlänga säsongen 
En annan synpunkt som framkommit vid intervjuer-
na till denna analys är att det behövs fler besöksan-
ledningar än Visfestivalen för att locka besökare till 
Västervik, inte minst under lågsäsong. 

Hög inflation och lägre reallöner kan försena nya 
projekt – fokus mot kostnadskontroll och likviditet 
Flera av de aktörer som intervjuats till denna analys 
betonar att de idag är restriktiva med investeringar och 
istället ser över kostnader och försöker öka likviditeten. 
     – Vi har en stor plan på hur vi ska arbeta både i 
smått och stort med att minska elförbrukningen. Vi 
sitter i olika förhandlingar gällande avtal om el och 
räntor m.m. Vi ligger bra till sedan tidigare starka år 
och vi ska försöka arbeta smart med personal och 
inköp, säger Sigrid Persdotter, hotellchef på Gränsö 
Slott Hotel & SPA. 
     Även Västerviks Stadshotells hotelldirektör Stina 
Porsgaard betonar att läget är osäkert. 
     – Det har aldrig varit så svårt att förutse framtiden 
för oss som det är nu. Vi står i en situation som vi ald-
rig har sett innan. Vi har råkoll på råvarupriserna och 
ökar vårt utpris där vi upplever att det går. Vi arbetar 
hela tiden med prissättningen på hotellet men det 
kommer att svida om vi måste sänka priserna. Elen 
gör vi förändringar på för att kunna minska i driften. 
Vi är ganska säkra på att lönsamheten kommer att 
minska och att vi måste rätta mun efter matsäck.
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FÄNGELSET HOTELL & KONFERENS 
2011 öppnades ett hotell i det gamla kronohäktet i 
Västervik som uppfördes 1871. I oktober 2007 stäng-
des anstalten Västervik 47, som var det formella nam-
net på fängelset. Sedan 2019 drivs hotellet som ett 
familjföretag. Idag finns det 51 rum och 3 lägenheter.
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VÄSTERVIK GUESTHOUSE 
2019 öppnades dörrarna till Västervik Guesthouse 
som är privatägt och en del av Tjust Fritid AB som även 
driver de två fyrstjärniga campingplatserna KustCamp 
Ekön och Kustcamp Gamleby. Guest House är ett 
lågpriskoncept med i dagsläget 20 rum.
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SLOTTSHOLMEN MARINA 
2016 bytte Västerviks gästhamn ägare och 2018 döp-
tes den om till Slottholmen Marina. Stora investeringar 
har gjorts, bl.a. i platser för yachter, en miljövänlig 
bottentvätt för båtar samt platser för husbåtar. Idag 
finns 150 säsongsplatser och 250 gästplatser.
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VÄSTERVIK RESORT 
2021 fick Resorten en ny vd som inlett ett stort arbete 
med upprustning och modernisering. 22 stugor samt 
restaurang- och konferensytorna har hittills renoverats. 
Under tre år ska miljonbelopp investeras varje år. Re-
sorten har bl.a. 900 campingplatser och 177 stugor.

Åtta exempel på förnyelsen av besöksnäringen i Västervik

Källa: Uppgifter från bolagen.
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GRÄNSÖ SLOTT HOTEL & SPA 
2005 sålde kommunen slottet till nuvarande ägaren 
Per Johansson. Därefter har en fortsatt renovering och 
utbyggnad skett med ny hotellbyggnad, reception och 
SPA. Idag finns 57 rum, spa och stora konferensutrym-
men. Planer finns på miljöhotell och cirkulära duschar.

SLOTTSHOLMEN ON WATER 
2018 slog Slottsholmen on Water upp dörrarna med 
restaurang och senare ett nytt hotell på vatten som 
därefter kompletterats med det renoverade jugend-
huset Warmbadhuset. Ägare är Västerviksonen och 
ABBA-medlemmen Björn Ulvaeus. Har idag 43 rum.
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VÄSTERVIKS STADSHOTELL 
1990 öppnade nybyggda Västerviks Stadshotell med 
samma utseende som det tidigare hotellet från 1844 som 
revs på grund av dåligt skick. 2014 blev hotellet en våning 
högre med ny fest- och konferensvåning. Efter det har 
hotellet fått ett nytt spa och gjort om restaurangen. 
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GOTLANDSFÄRJAN 
2016 återupptogs sommartrafiken med färja mellan 
Västervik och Visby och med ett coronauppehåll 
har den fortsatt. Avståndet är kortare än för övriga 
Gotlandslinjer. Färjelinjen har gamla anor. Det började 
redan 1829 med hjulångare som tog nio timmar.
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Antal fritidshus efter ägarens nationalitet

Över 200 fritidshus ägs av tyskar

Källa: SCB. * Under övriga länder ingår länder med färre än fyra fritidshus.

Prisutveckling på fritidshus (K/T-tal)

Priserna på fritidshus har  
tredubblats de senaste 20 åren 
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Källa: Svensk Mäklarstatistik 

Så mycket har priserna 
på fritidshus stigit sedan 
2017. Mellan år 2000 och 
2021 är prisökningen 308 
procent.

29%
Källa: SCB

Antal fritidshus i Västerviks kommun

5 600 fritidshus i kommunen

Källa: SCB

Så stor andel av 
fritidshusen i Västerviks 
kommun ägs av personer 
utanför kommunen.

70%
Källa: SCB

Antal fritidshus i Västerviks kommun

Sverige 5 334

Tyskland 211

Övriga länder* 32

Danmark 28

Totalt 5 613

FRITIDSHUS
kr/kvm1 

K/T-tal1

(förändring3) 

 
Antal försäljningar2

(förändring4) 

Falkenberg 55 153 2,42 (9%) 34 (-13%)

Kalmar 28 417 2,43 (18%) 15 (-21%)

Karlskrona 27 422 2,32 (1%) 44 (10%) 

Linköping 35 259 2,23 (2%) 30 (-25%)

Nyköping 40 795 2,16 (3%) 64 (-24%)

Oskarshamn 29 242 2,43 (11%) 15 (-12%)

Västervik 31 168 2,24 (-2%) 69 (-8%)

Prisutveckling fritidshus september 2021-augusti 2022

Färre försäljningar under det senaste året

1) Avser genomsnittligt värde under perioden september 2021-augusti 2022. 2) Avser antalet försäljningar under perioden september 2021-augusti 2022. 
3) Avser genomsnittligt värde september 2021-augusti 2022 jämfört med föregående tolvmånadersperiod. 4) Avser antal försäljningar under perioden 
september 2021-augusti 2022 jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Källa: Svensk Mäklarstatistik
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> Pristrend. Den senaste prisutvecklingen för 
september visar på en stabilisering och en 
marginell prisuppgång för fritidshus i Västervik. 
Under september redovisades sex försälj ningar 
av fritidshus i Västerviks kommun.

Så många färre 
fritidshus har sålts 
under september 
2021-augusti 2022 
jämfört med före-
gående tolvmåna-
dersperiod.

-8%

Källa: Svensk Mäklarstatistik
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Fritidshus: Pandemieffekt på 40 procent 

Boende i fritidshus är en viktig kategori för besöksnäringen i Västervik. Västerviks 5 613 fritidshus 
kan jämföras med att det finns 9 904 småhus i kommunen. Efterfrågan på fritidshus har varit stor 
vilket bidragit till att prisnivån har stigit med 308 procent mellan år 2000 och 2021 och med 29 pro-
cent mellan 2017 och 2021. Efter en pristopp under årets första kvartal har en mindre prisnedgång 
noterats i den månadsvisa prisstatistiken från Svensk Mäklarstatistik.

Prisnivån på fritidshus i Västervik nådde en toppnivå i början av 2022. Mellan mars 2020 och mars 2022 
syntes en pandemieffekt med en 40-procentig prisuppgång och sammanlagt 143 sålda fritidshus. Därefter har 
priserna enligt den månadsvisa statistiken fallit tillbaka med 5 procent fram till september 2022 vilket innebär 
en fortsatt hög prisnivå. Antalet sålda fritidshus per månad är dock lågt varför det finns en viss statistisk osä-
kerhet. Under september 2022 registrerades sex försäljningar av fritidshus rapporterar Svensk Mäklarstatistik 
som redovisar prisutvecklingen mätt genom K/T-talet (köpeskillingskoefficient som visar förhållandet mellan 
köpeskilling och taxeringsvärde). I nedanstående tabell och diagram anges prisutvecklingen för den senaste 
tolvmånadersperioden jämfört med samma period ett år tidigare för att på så sätt få med fler försäljningar.
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> Bidrar till ökad konsumtion. Västervik är en 
attraktiv kommun att äga sommarstuga i. De 
5 613 fritidshusen har tillgång till ett varierat 
landskap med Tjusts skärgård med närmare 
5 000 öar, flera små orter och en mängd båt-
bryggor. Sju av tio fritidshus ägs av personer 
som inte bor i Västervik. Ägarna av fritidshusen 
bidrar till Västerviks ekonomi genom allt från 
inköp av livsmedel och kläder till restaurang-
besök samt genom att anlita hantverkare, 
båtvarv mm.
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På menyn denna måndag finns en välsmak-
ande kycklingrätt med grönsaker. Restaurang-
en på Slottsholmen on Water är välfylld och 
gäster kan njuta av utsikten över vattnet när 
de äter sin lunch. Slottsholmen öppnade 2018 
och Kristin Gustavsson är sedan början av 2020 
hotellchef. Hon upplever ett ökat intresse för 
Västervik under de senaste fem åren, med en 
viss tillbakagång under den gångna sommaren.          
      – Jag tror att det är svårt för oss att mäta 
med pandemiåren när restriktionerna släpptes. 
Vi blev årets sommarstad också två år på raken, 
sen kunde charterresande och utlandssemes-
trar inte genomföras och det gynnade verkligen 
oss som sommarstad. Det har varit en bra som-
mar även om  den varit lugnare i år i jämförelse 
med förra, säger hon. 

Efterfrågar större utbud under lågsäsong
Kristin Gustavsson är övertygad om att det är 
genom samarbete som staden kan hålla i intres-

set och locka ännu fler besökare framöver.   
     – Det viktigaste för mig är att samarbetet 
stärks och att vi tillsammans förstår att vi 
behöver locka fler till Västervik, att vi inte kon-
kurrerar om besökarna. Om vi är enade och drar 
besökare hit tillsammans så får de välja om de 
vill bo på Gränsö, Västervik resort eller hos oss. 
Men så länge vi inte har gemensam drivkraft 
att få hit folk så har vi inget att kriga om, säger 
hon. Ett större utbud att erbjuda gästerna av 
aktiviteter och service under lågsäsong tror hon 
skulle kunna locka fler. 
     – Jag kan uppleva många gånger att när man 
kommer hit som gäst så vill man jättegärna åka 
hit en helg även om det inte utlovas jättebra 
väder, men man har inget att göra på söndagen. 
Om man hade haft fler söndagsöppna butiker 
och restauranger hade det kanske inte genererat 
så mycket på kort sikt, men på längre sikt så 
hade Västervik kanske varit ett bättre alternativ 
till de större städerna, säger Kristin Gustavsson. 

”Det behövs gemensamma krafter för att locka fler till Västervik”

“Fram tills nu har alla grupper och kon-
ferenser som vi har i huset hört av sig 
själva, för att vi är nya på stället och de 
vill besöka oss.”
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Anställer säljare
Slottsholmen har totalt 43 rum med 100 bäddar. 
Under sommarmånaderna är det fullt fokus på 
privatresenärer, medan övriga året främst fylls av 
affärsresenärer. Till konferensverksamheten lock-
ar de vanligen grupper på runt 50 personer och 
har kapacitet för 100–120 personer som mest. 
Gästerna är ofta ledningsgrupper och styrelser 
eller lokala företagare som har konferens och 
kombinerar det med en aktivitet, berättar hon. 
     – Fram tills nu har alla grupper och konfe-
renser som vi har i huset hört av sig själva, för 
att dom vill besöka oss. Nu har vi rekryterat en 
säljare för verksamheten som ska sprida ordet 

om Slottsholmen och finnas ute på mässor 
och liknande kontinuerligt. Vi har varit under 
uppbyggnad och nu kommit in i en ny fas där 
verksamheten är på plats och fungerar, en mer 
förvaltande del. Med en känd ägare i ABBA-med-
lemmen Björn Ulvaeus har Slottsholmen varit 
uppmärksammat redan i planeringsstadiet. 
     – Såklart gynnas vi av Björns varumärke, sen 
har inte det alltid varit i positiv bemärkelse. Det 
var väldigt omskrivet från början med bygget av 
Slottsholmen, men jag tror att under tiden som 
har gått har Västerviksborna förstått att det 
finns ett värde i att Slottsholmen finns och är en 
levande verksamhet, säger Kristin Gustavsson.

Kristin Gustavsson, 
hotellchef Slottsholmen on Water: 

2018 slog Slottsholmen on Water upp dörrarna med restaurang och senare ett nytt ho-
tell på vatten som därefter kompletterats med det renoverade jugendhuset Warmbad-
huset. Ägare är Västerviksonen och ABBA-medlemmen Björn Ulvaeus. Under pandemin 
var verksamheten under uppstart, nu närmar man sig ett mer förvaltande normalläge. 
Det berättar hotellchef Kristin Gustavsson som tycker det är viktigt att hela Västervik 
gemensamt jobbar för att locka fler besökare till staden. 
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Ägaren Andreas Nilsson har inget emot att 
många tror att Slottsholmens Marina är en
del av Björn Ulvaeus storsatsning med sam-
ma namn. De har ett nära samarbete och på 
sätt och vis har de gjort resan tillsammans. 
Efter många timmars slit och med hjälp 
från familj och vänner visar 
han stolt upp den renoverade 
hamnen med 150 säsongs-
platser och 250 gästplatser. 
Bokslutet visar inte längre röda 
siffror och bland satsningarna 
framöver finns ett komplett 
GoMarinasystem med styrning 
på el, vatten och hamnkontroll 
samt superyachtplatser och 
fler husbåtar. 

Det som tidigare hette Västerviks gästhamn 
går sedan 2018 under namnet Slottsholmen
Marina Västervik. Men namnet är inte det 
enda som har ändrats. Sedan Andreas Nilsson 
tog över som ny ägare 2016 har det investe-
rats över 50 miljoner i att bygga om och rusta 

upp hamnen. Utöver marinans 
satsningar har kommunen byggt 
en anslutande promenadkaj och 
grannen, Björn Ulvaeus stor-
satsning med hotell, restaurang 
och badhus, har tillkommit där 
marinans hamnkontor ingår.
     – Att många tror att det bara 
är Björn som har gjort hela det 
här och pyntat in alla pengar i det 
får de gärna tro, det åker jag lite 

Sänkta priser och ombyggnad har lockat fler gäster till hamnen

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

RE
U

SN
D



6968

NÄRINGSLIV: BESÖKSNÄRING NÄRINGSLIV: BESÖKSNÄRING

TJUSTBYGDENS SPARBANK – Oktober 2022 TJUSTBYGDENS SPARBANK – Oktober 2022

Nysatsning på Västervik Resort

Den kommunägda camping- och stuganlägg-
ningen Västervik Resort, som har funnits 
sedan 1933, genomgår just nu en omfattande 
renovering och byggs ut med bland annat en 
ny äventyrspark. Bakom rodret står Tommy 
Abrahamsson som sedan i december förra 
året är ny vd. 

Han har bott och jobbat i Åre i 20 år, men 
sedan knappt ett år är Tommy Abrahams-
son ny vd på Västervik Resort. Vad lockade 
honom hit?
     – Jobbet i stort, sen när jag var här så såg 
jag redan då att det finns mycket som kan 
lyftas. Det är det som är roligt, säger han.
     Flera förändringar är redan synliga. Bland 
annat har 22 stugor samt restaurang- och 
konferensytorna renoverats. Och mer ska 
komma framöver.
     – Det har varit mycket som har varit slitet. 
Allt ska bli bättre. Visst, vi är femstjärnigt, 
men vi behöver lyfta hela anläggningen så att 
gästupplevelsen blir bättre, restaurangerna 
ska bli trevligare med uteserveringar. Där 
jobbar vi väldigt hårt, säger han.
     Under den kommande hösten och vintern 

ska lågsäsongen, förutom renoveringarna, 
också nyttjas till att ta fram en ny varumärkes-
plattform.  
    – Det har varit alldeles för lite satsningar. 
Nu är det svårt att se framöver, men vi kom-
mer att investera flera miljoner varje år under 
minst tre års tid, säger Tommy Abrahamsson. 
     – Det är inte kommunen som investerar, 
det gör vi själva. Kommunen är ägare, men de 
stoppar inte in några pengar, så det kostar inte 
skattebetalarna något.

Camping har ökat i popularitet
Beläggningen har varit bra under de senaste 
åren, även under pandemin. Tommy Abra-
hamsson upplever att fler har börjat campa.
     – Det är fler som campar som aldrig tidi-
gare har tänkt att de ska campa, husvagnarna 
har ökat i standard. Det kostar runt 500 kronor 
per dygn att campa under högsäsong, jämfört 
med vilket annat sätt som helst att bo på så 
är det billigt. Sen är det en skön atmosfär, 
som man ser på serien om Böda camping på 
TV. Alla är hjälpsamma, säger han.
     Idag har Västervik Resort 900 husvagns- 

snålskjuts på. Jag har till och med tagit deras 
grafiska profil vilket han tyckte var bra. Det 
spelar ingen roll för gästerna vem som äger 
vad och varumärkesmässigt är det bättre att 
ha något som hänger ihop, säger han. 

Sänkt pris gav längre besök
En av Andreas Nilsson ändringar i verksam-
heten var att sänka priset. Förra året hade ham-
nen 5 500 gästnätter vilket kan jämföras med 
stadiga 3 500 innan förändringarna gjordes.
     – Jag sänkte priset med 35 procent. Belägg-
ningen var i snitt 1,4 nätter per besök tidigare, 
vilket har ökat avsevärt. Min idé är att folk ska 
stanna fler nätter. Vi åker ut och möter gästerna 
med båten och det är moment som egentligen 
kostar pengar. Men när folk väl har lagt till och 
betalat för tre nätter är det en vinst i hantering-
en för oss, säger han.
     För Västervik som stad är båtgästerna 
viktiga, poängterar Andreas Nilsson.
     – Om man tittar på vad varje besökare spen-
derar är det jättetydlig statistik på att en båt i 
snitt spenderar 3 000 kronor per dygn. En stor 
del tillfaller restauranger och andra. Vi tar i snitt 
ca 300 kronor i avgift per dygn, en stor båt kos-
tar ca 600 kronor. Den dagen jag har fullt i mer 
än en vecka kan jag kanske börja höja priset. 
     Med ombyggnaderna kan hamnen ta emot 
större båtar än tidigare och Andreas Nilssons 
intryck är också att gästerna är mer långväga.

      – Vi har fler som kommer längre ifrån, fler 
stockholmare och nu även tyskar och andra 
européer. Förut var det Västervik, Vimmerby, 
Eksjö och Nässjö, men nu är det fler som vill 
komma hit och ha sin båt över säsongen istäl-
let, säger han och fortsätter:

Färre stockholmare i år
– Förra året var helt galet. I år ligger vi nog snar-
likt, eller kanske till och med lite lägre än 2019. 
Stockholmskunderna med stora motorbåtar har 
inte kommit i år, de har åkt till Arlanda istället. 
En del av dem har kanske en lite för stor båt för 
plånboken och har använt båten i sin hemma-
skärgård. Det hör man från seglarna också, 
att alla motorbåtar har åkt ganska långsamt 
generellt. Man tänker sig lite för.

Husbåtar nästa steg
När verksamheten nu rullar på funderar An-
dreas Nilsson på framtiden. Han har fått flera 
erbjudanden från intresserade köpare och är 
egentligen inte förvaltartypen. Därför annonse-
rar han efter rätt person som vill hjälpa till att 
driva marinan vidare. Bland möjligheterna han
skissar på framöver är ett komlett system från 
GoMarina vilket är helt i tiden både ur miljö- 
och kostnadsperspektiv samt ännu större 
båtplatser och fler husbåtar.
      – Det är faktiskt ganska skönt. Tröttnar du 
på tomten så kan man bara byta, säger han.
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Per Johanssons resa som ägare av Gränsö 
Slott Hotel & Spa har inte varit spikrak. Han 
flyttade tillbaka till Västervik på 1980-talet 
efter sin utbildning i Göteborg och ett antal år 
utomlands som frilansjournalist. Han började 
jobba med rese- och annonsbaserade tidning-
ar och gick därefter under 1990-talet över till 
att genomföra evenemang på Gränsö Slott 
som han arrenderade. Under den följande 
upprustningen brann slottet 1993 och fick 
byggas upp på nytt. 2005 fick han köpa loss 
det från kommunen. Idag har hotellet 57 rum 
med 120 bäddar och spaanläggning. 
     – De senaste tio åren har det skett en 
framväxt av de individualiserade hotellen som 
Gränsö är en sorts representant för. Du måste 

komma upp i en viss nivå för att ha en organisa-
tion som du kan betala och som funkar. När jag 
började sades att man behöver 45 rum för att 
det ska funka, säger han.

Dyrare elkostnader en utmaning
Han ser det som det moderna projektets proble-
matik att man ständigt behöver vara expansiv 
och göra förbättringar för att inte vara i stag-
nation. För egen del funderar han på att bygga 
ett miljöhotell och undersöker möjligheten med 
cirkulära duschar i spadelen. Men för tillfället är 
de ökade elpriserna i fullt fokus.
     – Just nu är alla mina investeringsplaner on 
hold. Du måste bygga likviditet så jag ser till att 
ha så mycket pengar jag kan på bankkontot. 

”En arbetad timme kostar 15 procent mer än i fjol”
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Energipriserna tror jag kommer att vara ett 
problem under ett antal år, säger han.
     Gränsö Slott hotell gör av med cirka 1,5 mil-
joner kilowattimmar per år och när elavtalen går 
ut i december ser han det som en möjlighet att 
teckna nya avtal via branschorganisationer för 
att undvika att kostnaderna skenar. 
     Men elpriset är inte den enda kostnadsök-
ningen, även personalkostnaderna har ökat 
under den senaste tiden, menar Per Johansson.
     – En arbetad timme kostar i år 15 procent 
mer både på hotell- och restaurangsidan än vad 
samma arbetare kostade i fjol. Det som händer 
på sådana här platser är att vi får börja utbilda 
personal på nytt och ta in unga människor, säger 
han och tillägger att han också märker av den 
ökade konkurrensen om personal mellan de 
olika anläggningarna i Västervik.

 Många kunder på dagspa
I takt med utbyggnaden av Gränsö har Per 
Johansson kunnat höja priserna, något som 
inte varit märkbart på intresset, uppger han. 
När det gäller övernattningar finns fler gäster 
från storstäderna och som en följd av ökad 
beläggning under pandemin gjorde Gränsö sitt i 
särklass mest lönsamma år förra året och öka-
de omsättningen med 40 procent, berättar han. 
En del av verksamheten som också har ökat är 
gästerna som besöker Gränsö över dagen för att 
gå på spa. 
      – Jag är förvånad över intresset för vårt 
erbjudande med dagspa. Vi säljer 7 000 dagspa 
om året. Det är Västerviksbor och Vimmerby-
bor som vill ha en annan upplevelse, säger Per 
Johansson.

Fyra kilometer från Västervik centrum, invid havet, ligger Gränsö Slott Hotel & Spa med 
57 hotellrum och spaanläggning. Efter rekordintresse förra året upptar nu ökade person-
alkostnader och elpriser det mesta av ägaren Per Johanssons tid.

”Just nu är alla mina investeringsplaner 
on hold. Du måste bygga likviditet så jag 
ser till att ha så mycket pengar jag kan på 
bankkontot.”

Per Johansson, 
ägare Gränsö Slott Hotel & Spa: 
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och husbilsplatser, 177 stugor och cirka 200 
tältplatser. En vanlig dag under högsäsong 
har anläggningen cirka 5 000 personer 
boende och 2 000 besökare. Sedan Tommy 
Abrahamsson tog över som vd har antalet 
säsongsplatser begränsats.
     – Av de ca 900 campingplatserna så är 200 
säsongscampare, vilket känns som en lagom 
nivå just nu. Vi skulle kunna ha 100 säsongs-
platser till, men då blir det på bekostnad av de
som kommer hit några dagar. Om man har för 
många säsongsplatser försvinner tjusningen 
lite med att åka runt i Sverige, säger han. 

Mål att locka fler kongresser 
På Västervik Resort finns en arena med plats för 
400 sittande och även en rad mindre konferens- 
och mötesrum. Genom att renovera upp stugor-
na hoppas Tommy Abrahamsson att Resorten 
är attraktiv för fler större möten framöver.

     – Om man vill vara i Västervik och är över 
300 personer så är vi nog den enda som kan 
ta det på ett bräde. Vi kan ta uppemot 600 
boende, om standarden duger. Men målet är 
att renovera upp stugorna inom tre-fem år och 
då ha 600 bäddar med bra standard. Det är 
en nackdel för Västervik, att det inte finns så 
många bäddar om man vill ha hotellstandard 
och vill ha möjlighet att ta emot större konfe-
renser eller mindre kongresser, säger han.
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Stabil utveckling och god 
köpkraft – men i somras 
vände priserna nedåt

Kvadratmeterpriset för villor är lägre i Västervik än i rapportens jäm
förelsekommuner även om villapriserna i kommunen ökat med 62 pro
cent sedan 2010 och antalet småhus har blivit fem procent fler. Även 
bostadsrättspriserna har gått uppåt och fler försäljningar sker idag med 
mäklare. Men efterfrågan på småhus är störst, upplever mäklare, sam
tidigt som utbudet har varit litet och fler har fått bygga själva. Bostads
marknaden i Västervik har varit stabil över tid, varken upp eller nedgån
garna har varit lika kraftiga som i flera av landets storstadskommuner. 
Under juliseptember har dock villapriserna fallit med 7,2 procent jäm
fört med föregående tremånadersperiod medan bostadsrättspriserna 
minskat med 23 procent. Bostadsrättspriserna varierar dock kraftigt 
beroende på när nya lägenheter släpps ut på marknaden.

ÖKNING I ANTALET SÅLDA 
BOSTADSRÄTTER.   
Antalet sålda bostadsrätter var 
247 stycken under perioden 
september 2021-augusti 2022. 
Det är en ökning med åtta procent 
jämfört med föregående tolv-
månadersperiod.

I Västervik finns 9 904 stycken småhus, det är ungefär 
hälften av bostadsbeståndet i kommunen. Antalet villor har 
ökat med fem procent sedan 2010. Under samma period 
har antalet lägenheter i flerbostadshus minskat med sex 
procent. Av dessa har hyresrätterna minskat med 11 procent 
medan bostadsrätterna har ökat med fem procent. 

Villapriserna har ökat med 62 procent i Västerviks kom-
mun mellan 2010 och 2021. Under samma period ökade 
bostadsrättspriset med 123 procent – prisbilden kan dock 
påverkas av nybyggnation. Under juli-september i år föll 
dock priserna på villor med 7,2 procent och bostadsrätter 
med 23 procent jämfört med föregående tre månader.

Så många färre villor har sålts under 
perioden september 2021-augusti 2022 
jämfört med föregående tolvmånaders-
period. 

14%

ÖKAD INFLYTTNING. 
 
”Det här året tycker jag vi har haft 
en positiv utveckling. Jag får upp
levelsen av att det är många utifrån 
som hittar hit.” 

Moa Kronståhl Pil, mäklare  
Fastighetsbyrån. 

Under perioden januari-juni 2022 påbörjades 77 nya bostäder  
i Västervik. Det är 17 stycken fler än under samma period 
förra året. Antalet färdigställda bostäder var under samma 
period 27 stycken, vilket är 36 färre än under det föregående 
året. I närliggande Linköping har framför allt antalet påbör-
jade bostäder minskat och är cirka 240 färre än förra året, 
medan antalet har ökat med cirka 300 stycken i Nyköping.

Köpkraften för bostadsköp är relativt god i Västervik. Det 
visar Swedbanks Boindex från andra kvartalet i år som 
baseras på hur mycket av den disponibla inkomsten i 
hushållen som används för att finansiera bostadsköp. Med 
ett indexvärde över 100 anses köpkraften god. Bland annat 
får sammanboende med barn i småhus värdet 111 och sam-
manboende utan barn i bostadsrätt 160 i indexet.

Så mycket har det genomsnittliga priset 
på bostadsrätter i Västerviks kommun 
ökat under september 2021-augusti 
2022 jämfört med föregående tolv-
månadersperiod. Prisbilden kan dock 
påverkas av nybyggnation.
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SENASTE ÅRET: VILLAPRISERNA UPP MED 5% 
Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för en villa i Väs-
tervik är 17 937 kronor. Huspriserna har ökat med fem 
procent när de senaste 12 månadernas genomsnittliga 
prisnivå jämförs med föregående tolvmånadersperiod. 

FLEST HYRESRÄTTER I FLERBOSTADSHUS
65% av bostäderna i flerbostadshus i Västerviks 
kommun är hyresrätter.

HUSHÅLLENS KÖPKRAFT GOD LÅNGSIKTIG ÖKNING
 PRISFALL JULISEPTEMBER

HÄLFTEN AV BOSTÄDERNA ÄR SMÅHUS.

FLER PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 

Bostads
marknad



7574

BOSTADSMARKNAD BOSTADSMARKNAD

TJUSTBYGDENS SPARBANK • Oktober 2022 TJUSTBYGDENS SPARBANK • Oktober 2022

Bostadsmarknaden i Västervik är stabil och har 
inte haft lika stora upp- eller nedgångar som flera 
av landets storstadsområden. Sedan 2010 har 
både villa- och bostadsrättspriserna ökat och även 
om det på flera håll märks en avmattning som en 
följd av ökade räntor och inflation så märks inga 
större sådana tecken i Västervik ännu. 

Villapriserna har ökat med fem procent
Under perioden september 2021-augusti 2022 har vil-
lapriserna i Västerviks kommun ökat med fem procent 
jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Antalet 
försäljningar av villor har minskat med 14 procent 
under samma period. Utbudet av villor till försäljning 
har varit litet och stigande priser har gjort det lönsamt 
att bygga nytt, säger Moa Kronståhl Pil mäklare på 
Fastighetsbyrån i en intervju på sidorna 78-79.
     – Vi har haft ett väldigt litet utbud av vanliga 
villor under en lång tid, priserna har gått upp och då 
kostar det lika mycket med tomt och att bygga själv. 

Då får man det som man vill också, säger hon.
     Hennes upplevelse är att Västervik upplevs mer 
exklusivt och att fler, även de som inte har någon 
tidigare anknytning, har hittat hit.
      – Det här året tycker jag att vi har haft en 
positiv utveckling. Jag får upplevelsen av att det 
är många utifrån som hittar hit. Under pandemin 
har det varit många hemvändare som har letat sig 
hem och har jobbat hemifrån på annan ort. Men i 
dagsläget tycker jag att det är många utifrån, utan 
koppling hit, som har hittat till Västervik.

Bostadsrättspriserna har ökat mer i Västervik än i 
jämförelsekommunerna – nybyggnation påverkar
Kvadratmeterpriset för bostadsrätter har också ökat 
i Västervik under september 2021-augusti 2022 jäm-
fört med föregående tolvmånadersperiod, med 17 
procent till 13 801 kronor. Ökningen är störst bland 
jämförelsekommunerna i rapporten. Antalet försälj-
ningar har ökat med åtta procent under perioden. 

Bostadsmarknad: VISS PRISNEDGÅNG FRAM TILL OCH MED 
 SEPTEMBER OCH FÄRRE SÅLDA VILLOR
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Såväl villa som bostadsrättspriserna har fortsatt uppåt i Västervik under det senaste året fram till 
och med augusti jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Sett i ett kortare tidsperspektiv, 
juliseptember i år jämfört med föregående tre månader, så har priserna däremot gått ner med 
23 procent för bostadsrätter och med 7,2 procent för villor. Bostadsrättspriserna i Västervik 
svänger dock kraftigt beroende om det finns nybyggen som säljs eller ej. När det gäller antalet 
försäljningar har det skett en ökning på bostadsrättsmarknaden medan antalet villaförsäljningarna 
har minskat. Utbudet av villor till salu har varit litet och fler har valt att bygga nytt, enligt mäklare 
som också ser ett ökat intresse för staden och att fler som saknar tidigare koppling till Västervik 
väljer att flytta till kommunen. Köpkraften för att finansiera bostadsköp är god i kommunen, visar 
Swedbanks Boindex. Inom samtliga kategorier ligger kommunen över rikssnittet.

Prisutveckling bostadsrätter och villor september 2021augusti 2022 
Färre försäljningar av villor och fler av bostadsrätter

Färdigställda 
jan-juni 2022 
(förändring)

Påbörjade 
jan-juni 2022
(förändring)

Falkenberg 187 (+79) 107 (+22)

Kalmar 345 (+181) 156 (-47)

Karlskrona 3 (-22) 28 (-5)

Linköping 640 (-18) 584 (-243)

Nyköping 293 (+100) 600 (+308)

Oskarshamn 4 (0) 12 (+7)

Västervik 27 (-36) 77 (+17)

Ökning i antalet påbörjade bostäder 2022

Siffrorna avser alla färdigställda och påbörjade bostäder – både i små-
hus (villa, radhus, kedjehus, parhus) och lägenheter i flerbostadshus. 
Förändring avser antal bostäder jan-juni 2022–jan-juni 2021. Källa: SCB

Kvadratmeterpriset på bostadsrätter har 
dubblerats sedan 2010
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BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Falkenberg 25 350 (6%) 319 (-3%) 29 596 1,95 (10%) 277 (-14%)

Kalmar 25 971 (4%) 708 (-9%) 27 319 1,90 (7%) 422 (0%)

Karlskrona 28 174 (3%) 370 (-3%) 23 642 1,88 (6%) 397 (-2%)

Linköping 35 367 (1%) 1 909 (-3%) 38 788 1,86 (6%) 658 (0%)

Nyköping 22 443 (7%) 762 (8%) 31 811 1,88 (8%) 317 (-3%)

Oskarshamn 12 073 (2%) 174 (-6%) 19 781 1,86 (14%) 202 (6%)

Västervik 13 701 (17%) 247 (8%) 17 937 1,88 (5%) 243 (-14%)

Blekinge län 21 479 (5%) 729 (-1%) 18 738 1,89 (4%) 1 166 (2%)

Kalmar län 20 135 (5%) 1 436 (-5%) 18 601 1,96 (9%) 1 952 (-1%)

Östergötlands län 29 302 (1%) 4 003 (-3%) 29 984 1,89 (5%) 2 412 (1%)

Bostadspriser aug (prisutveckling 12 mån)
Bostadsrätter (kr/kvm) Villor (K/Ttal)

13 701
+17% 
 

1,88
+5%

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Kr/kvm K/T-tal

1) Avser genomsnittligt värde under perioden september 2021-augusti 2022. 2) Avser genomsnittligt värde september 2021-augusti 2022 jämfört 
med samma period 2020-2021. 3) Avser antalet försäljningar under perioden september 2021-augusti 2022. 4) Avser antalet försäljningar september 
2021-augusti 2022 jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Källa: Svensk Mäklarstatistik

> Nedgång i bopriserna under sommaren. Under juli till september i år har villapriserna i Västervik minskat med 
7,2 procent och bostadsrättspriserna har minskat med 23 procent jämfört med föregående tremånadersperiod. 
Men sett i ett tolvmånadersperspektiv fram till augusti är priserna fortsatt högre, se tabeller och grafik ovan.

> Långsiktig prisökning över de senaste tio åren. Mellan 2010 och 2021 ökade villapriserna med 62 pro-
cent i Västerviks kommun. Under samma period ökade bostadsrättspriset med 123 procent.
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Läs mer på s 64.
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     Det bör noteras att på en liten marknad kan 
det uppstå stora prisvariationer när nya bostäder 
släpps ut på marknaden. Under 2010-2021 har 
flera påkostnade projekt genomförts i Västervik 
vilket tidvis kan ha påverkat prisbilden utan att den 
underliggande marknaden behöver ha förändrats.
     Enligt mäklare Moa Kronståhl Pihl på Fastig-
hetsbyrån har även fler bostadsrättsaffärer rappor-
terats in i statistiken än tidigare.      
     – Det är inte förrän nu det har varit lönsamt att 
sälja med mäklare i vissa områden. Jag har en 
kompis som köpte en bostadsrätt i Gamleby för tio 
år sedan för 10 000 kronor, nu kan man få 300 000 
kronor för en sådan bostad. Det har funnits ett 
mörkertal för bostadsrätter som man inte anlitar 
mäklare till, men det finns en bra marknad för 
bostadsrätter också nu, säger hon.

Hushållens köpkraft vid bostadsförvärv är god
Enligt Swedbanks Boindex från andra kvartalet i 
år, som speglar hushållens köpkraft i samband 
med hus- och bostadsrättsförvärv, är hushållens 
köpkraft när det gäller bostadsköp i Västervik 
god. Utångspunkten för indexet är att många får 
problem om mer än 30 procent av den disponibla 
inkomsten går åt till att finansiera bostadsköp. 
Ett index över 100 vittnar om förhållandevis god 
köpkraft bland hushållen och under 100 om sämre 
köpkraft. Sammanbående med barn i småhus 
placeras på 111 i Västervik och sammanboende 
utan barn i bostadsrätt hamnar så högt som 160. 
För ensamstående utan barn ligger samtliga 
kommuner i mätningen under 100 utom Sandviken 
och Västervik som utmärker sig med Boindex 104 
respektive 100.

Fler påbörjade och färre färdigställda bostäder
Under perioden januari-juni 2022 var antalet påbör-
jade bostäder 77 stycken i Västervik, det är 17 fler 
än samma period förra året. Antalet färdigställa 
bostäder ligger däremot på en lägre nivå i år än 
2021, 27 stycken vilket är 36 färre än förra året. 
Enligt mäklare Moa Kronståhl Pil så finns det 
många tomter i Västervik och kommunen har haft 
mer nyproduktion under de senaste åren än innan. 
Några av områdena som hon nämner är Ekhagen, 
Gertrudsvik, Horns strand och Slottsholmen.

Liten prisnedgång på fritidshus
Priset på fritidshus har minskat med två procent 
under september 2021-augusti 2022 jämfört med 
föregående tolvmånadersperiod. Även antalet 
försäljningar har minskat under perioden med åtta 

> Fler småhus. Antalet småhus i Västerviks kommun är 9 904 stycken 2021, en ökning med fem procent 
sedan 2010. Under samma period har antalet lägenheter i flerbostadhus minskat med sex procent, till   
8 717 stycken.

> Färre hyresrätter. Mellan 2010 och 2021 har antalet hyresrätter i flerbostadshus minskat med 11 procent 
i Västerviks kommun, till 5 638 stycken. Antalet bostadsrätter i flerbostadshus är 3 074 stycken, en ökning 
med fem procent under samma period.

Småhus Flerbostadshus Övriga

Flerbostadshus
Småhus
Övriga

Källa: SCB. Kategorin övriga avser så kallade specialbostäder 
och byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostäder.

Hälften av bostäderna i Västervik är 
småhus

Prisförändring på fritidshus (K/Ttal) 
 september 2021augusti 2022 jämfört   
med föregående tolvmånadersperiod.

-2%

Förändring i antalet försäljningar av fritids
hus september 2021augusti 2022 jämfört 
med föregående tolvmånadersperiod.

-8%

hyresrätt bostadsrätt

Bostadsrätt
Hyresrätt

65% av bostäderna i flerbostadshus är 
 hyresrätter

Källa: SCB. Visar fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter i 
kategorin flerbostadshus.

Köpkraften vid bostadsköp över rikssnittet för alla kategorier

Källa: Swedbank Boindex kvartal 2 2022. Siffrorna avser priser på kommunal nivå och därmed Stockholm stad, Göteborg stad och Malmö stad.

procent, till 69 stycken. Även om det har varit en li-
ten prisnedgång under den senaste tiden har priset 
på fritidshus tredubblats under de senaste 20 åren 
i Västervik. I kommunen finns 5 600 fritidshus och 
strax över 200 stycken har tyska ägare. 70 procent 
av fritidshusen ägs av personer utanför kommu-
nen. Läs mer på s 64-65.

Potential för fler företag – markfrågan måste lösas
Även på den kommersiella sidan av fastighets-
marknaden syns nysatsningar i Västervik. Enligt 
kommunens näringslivschef Ulf Kullin finns det 
potential för kommunen att växa med fler kontor-
setableringar.
    – Det finns en potential för mer kontorseta-
bleringar och marken finns, men det kanske inte 
är kommunen som äger den eller den är inte de-
taljplanerad på rätt sätt, säger han och fortsätter:
     – Vi har en ganska stor tillverkande del. Indus-
triföretagen och de platsberoende företagen köper 
generellt inte tjänsterna från Västervik utan köper 
de från Stockholm och Linköping. Där ser vi en 
potential för näringslivet att växa.
    Är ni tillräckliga stora för att få de här företagen?
     – Det finns en potential för fler företagsstöd-
jande konsultföretag, det är jag övertygad om. 
Framför allt när man inte behöver resa så mycket. 
Här finns lägre lokalkostnader, ett väl utbyggt 
bredband, en vacker plats, säger han.

med barn i 
småhus:

med barn i 
bostadsrätt:

utan barn i 
småhus:

utan barn i 
bostadsrätt:

med barn i 
bostadsrätt:

utan barn i 
bostadsrätt:

Ung, utan barn 
i bostadsrätt

Falkenberg 96 131 90 134 79 85 99

Kalmar 93 134 86 138 77 82 96

Karlskrona 103 124 96 128 72 77 89

Linköping 87 128 81 131 72 76 88

Nyköping 93 146 86 150 89 95 110

Oskarshamn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Västervik 111 155 104 160 94 100 118

Stockholm 73 87 67 89 51 53 61

Göteborg 73 94 67 96 56 59 67

Malmö 71 107 66 110 68 72 83

Sverige totalt 100 120 93 123 70 74 85

SAMMANBOENDE: ENSAMSTÅENDE:

Boindex på kommunal nivå

> God köpkraft vid bostadsköp trots låg disponibel inkomst. Swedbanks Boindex visar köpkraften i samband 
med bostadsförvärv och vid ett värde över 100 anses köpkraften vara relativt god. I Västervik är värdet 111 för 
sammanboende med barn i småhus och 155 för sammanboende med barn i bostadsrätt trots att hushållens 
disponibla inkomster (se sid 29) är lägre än i jämförelsekommunerna. Det beror på att även bostadspriserna 
generellt är lägre. Det innebär att de lägre inkomsterna i Västervik kompenseras av lägre bostadspriser.
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– Det här året tycker jag att vi har haft en 
positiv utveckling. Jag får upplevelsen av att 
det är många utifrån som hittar hit. Under pan-
demin har det varit många hemvändare som 
har letat sig hem och har jobbat hemifrån på 
annan ort. Men i dagsläget tycker jag att det 
är många utifrån, utan koppling hit, som har 
hittat till Västervik, säger Moa Kronståhl Pil, 
mäklare på Fastighetsbyrån i Västervik.
     Hon upplever en positiv utveckling med fler 
tillflyttare under de senaste fem åren och flyt-
tade själv tillbaka till Västervik från Stockholm 
för några år sedan. 
     – Det känns som att det har blivit mer 
exklusivt här. Alla Västerviks goda sidor har 
blivit godare.

Flera nyexploaterade områden
Det har byggts mycket mer i Västervik under de 
senaste fem åren, berättar Moa Kronståhl Pil.
     – Vi har många nyexploaterade områden, 
bland annat Ekhagen, Gertrudsvik, Horns strand 
och Slottsholmen. Det är mycket mer nyproduk-
tion än det har varit innan och det finns väldigt 
många tomter i kommunen. Jag upplever att 
många bygger egna hus, säger hon.
     Stigande priser har gjort det lönsamt att 
bygga nytt för många. 
     – Vi har haft ett väldigt litet utbud av van-
liga villor under en lång tid, priserna har gått 
upp och då kostar det lika mycket med tomt 
och att bygga själv. Då får man det som man 
vill också, säger hon.

Priserna väntas fortsätta uppåt
Bostadspriserna har gått spikrakt uppåt i Väs-
tervik både när det gäller bostadsrätter och 

villor, menar Moa Kronståhl Pil. Men ibland 
kan enskilda försäljningar av objekt från de 
högre prisklasserna verka missvisande för 
statistiken.
     – Om man kollar Svensk Mäklarstatistik 
kan priserna ibland ha gått ner 15 procent un-
der de senaste månaderna, men det kanske är 
för att vi under några månader har sålt objekt 
för sju-åtta miljoner kronor och sedan har det 
följts av tremiljonersvillor som vi oftast säljer. 
På Slottsholmen låg till exempel snittpriser-
na på fyra miljoner och en vanlig lägenhet i 
Västervik ligger runt miljonen, då blir det en 
nedgång procentuellt, säger hon.
     Hon tror att räntorna kommer att fortsätta 
stiga uppåt till nästa sommar efter att ha 
legat på en låg nivå länge. Prisnedgången tror 
hon dock kommer vara marginell och att de 
som mäklare inte kommer att vara arbetslösa.
     – Vi kommer att ha mycket att göra. Många 
kommer att vilja flytta eller lägga ut sitt hus 
och känna på marknaden. Det är den naturliga 
följden av vad som händer just nu.

Vanligare att sälja sin bostadsrätt med 
mäklare
Det finns många bostadsrätter i Västervik, 
men det har fram till nyligen varit en mer dold 
marknad, menar Moa Kronståhl Pil.
     – Det är inte förrän nu det har varit lönsamt 
att sälja med mäklare i vissa områden. Jag 
har en kompis som köpte en bostadsrätt i 
Gamleby för tio år sedan för 10 000 kronor, 
nu kan man få 300 000 kronor för en sådan 
bostad. Det har funnits ett mörkertal för 
bostadsrätter som man inte anlitar mäklare 
till, men det finns en bra marknad för bostads-

Fler tillflyttare som saknar koppling till Västervik under det 
 senaste året

“Det känns som att det har blivit mer 
exklusivt här. Västerviks goda sidor har 
blivit godare.”
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rätter också nu, säger hon.
     Tidigare har småhusmarknaden varit rela-
tivt låst, berättar hon.
     – Det är störst efterfrågan på småhus, 
men utbudet har varit litet. Det har varit en 
liten inlåsningseffekt med många husägare 
som inte har flyttat. De som har bott i hus har 
haft det bra och inte behövt sälja, de äldre har 
haft svårt att hitta ett annat boende för det är 
väldigt långa köer till hyresrätter.
     Exempelvis har det kommunala bostads-
bolaget tre år långa kötider till lägenheter för 
55+, säger Moa Kronståhl Pil.

Satsningar även på kommersiella fastigheter
Småhusmarknaden är en del av marknaden i 
Västervik där kommersiella lokaler samt jord 
och skog också stora segment i kommunen 
och närområdet, menar Moa Kronståhl Pil. 
Hon ser flera exempel på nysatsningar som 
kontorshotell, nybyggnation med bland annat 
kontor och garagelängor på Lunnargatan i nor-
ra Västervik samt upprustning av äldre lokaler. 
     – Det finns ett stort intresse, både från de 
som redan finns att etablera sig ännu mer, 
men även utifrån är det många intresserade 
av kommersiella objekt, säger hon.

Moa Kronståhl Pil, 
mäklare Fastighetsbyrån: 

Närheten till Linköping, Norrköping och Stockholm, naturen och förhållandevis bra 
priser jämfört med de större grannstäderna. Det är några av fördelarna som lockar po
tentiella bostadsköpare till Västervik, enligt mäklare Moa Kronståhl Pil. Under pandemin 
blev antalet hemvändare fler, men under det senaste året upplever hon även ett ökat 
intresse från personer som inte har någon tidigare koppling till Västervik. 
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Tändstickan, Västervik.
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Inblick Tjust är en oberoende rapport om det eko-
nomiska läget i Tjustbygden och Västervik som nu 
ges ut av Tjustbygdens Sparbank för första gången. 
I fokus är samhällsutvecklingen och ekonomin och 
att med basen i ett stort antal statistiska källor och 
kvalitiativa intervjuer bidra till att öka kunskapen. 
Rapporten har näringslivet som tema med inriktning 
mot företagen och besöksnäringens utveckling. 
     Rapporten produceras av Øresundsinstituttet 
som ensamt står för slutsatser och analys. All infor-
mation i denna rapport är sammanställd från källor 
som bedömts vara tillförlitliga och med officiell sta-
tistik som grund. Tjustbygdens Sparbank påtar sig 
inte något ansvar, uttryckligen eller underförstått, 
för fullständighet eller riktighet vad gäller innehållet 
i denna rapport.

Intervjuer
Till rapporten har fjorton kvalitiativa djupintervjuer 
genomförts. Dessutom har Øresundsinstituttet vid 
flera tillfällen besökt Västervik och träffat represen-
tanter från bland annat kommunen, organisationer 
och näringslivet.
      Ett urval av företag för intervjuer har gjorts med 
hänsyn till bransch, storlek och företagets geogra-
fiska placering. Till temadelen har intervjuer gjorts 
med företag inom industrin och inom besöksnä-
ringen. Kortare samtal har även genomförts med 

huvuddelen av de 20 största företagen i kommu-
nen för att samla in uppgifter.

Jämförelsekommuner
För jämförelse i rapporten har relevanta kommuner 
valts ut som är närliggande, samt även Falkenberg, 
som är en kustnära besöksdestination med ungefär 
samma storlek som Västervik.

Statistik
Rapporten bygger på lokal och regional statistik 
från främst Statistiska Centralbyrån, men även 
andra datakällor.

Arbetslöshet: Siffrorna anger andelen arbets-
lösa av den registerbaserade arbetskraften och 
uppdateras varje månad. Den senaste aktuella 
siffran är från augusti 2022. I arbetslösa inklude-
ras inskrivna på Arbetsförmedlingen, både öppet 
arbetslösa och sökande i program. Statistik finns 
även för antalet långtidsarbetslösa i Västervik. 
Källa: Arbetsförmedlingen

Antal anställda uppdelat på företagsstorlek: 
Siffrorna anger antalet anställda på privata och 
offentliga arbetsställen i varje kommun. Ett aktivt 
företag har alltid minst ett arbetsställe. Med ar-
betsställe avses varje adress, fastighet eller grupp 

Om rapporten

av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. 
Antalet anställda baseras i huvudsak på antalet 
personer som har fått en lön på minst 1 000 kronor 
under en månad från ett företag. Det är möjligt att 
”ha fler jobb”, dvs. en person räknas på alla ställen 
hen har fått lön. Den senaste aktuella siffran är 
från augusti 2022 och den jämförs med november 
2021, vilket SCB använder som årsmånad för den-
na statistik. Eftersom SCB har gjort ett metodbyte 
i inhämtandet av statistiken kan jämförelser med 
2019 inte göras. Källa: SCB – Företagsregistret

Rörlig bolåneränta: Siffrorna anger 3-månaders 
bunden bolåneränta hos Swedbank under perioden 
2000 fram till 28 september 2022. Källa: Swed-
bank via Macrobond

Bostadspriser: Siffrorna jämför den genomsnitt-
liga prisnivån under perioden september 2021 till 
augusti 2022 med den genomsnittliga prisnivån 
under september 2020 till augusti 2021. Genom 
att analysera rullande tolvmånadersperioder 
undviks säsongseffekter och statistiken blir mera 
tillförlitlig för de mindre kommunerna med få 
försäljningar. Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostad typ/upplåtelseform: Med flerbostadshus 
avses bostadsbyggnader innehållande tre eller 
flera lägenheter inklusive loftgångshus. Småhus 
avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, 
rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). Upplå-
telsformen bostadsrätt avser lägenheter som ägs 
av bostadsrättsföreningar. Med hyresrätt avses 
lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska 
personer, dödsbon, bostadsrättsföreningar eller 
bostadsföreningar. Källa: SCB

K/T-tal: För villor används K/T-tal som visar 
köpeskillingen i förhållande till taxeringsvärdet. 
Att använda K/T-talet för att mäta prisutveckling 
minskar påverkan från faktorer såsom storlek och 
ålder. Källa: Svensk Mäklarstatistik

Branschuppdelat sysselsättning: Till denna 
rapport har sysselsättningsstatistik uppdelat på 
branscher enligt SNI 2007 använts. Den senaste 
aktuella siffran är från 2020. Eftersom SCB har 
gjort ett metodbyte i statistiken kan jämförelse 
med 2018 inte göras. Statistiken baseras på dag-
befolkning. Källa: SCB – RAMS

Bruttonationalprodukt (BNP): BNP är ett mått på 
den samlade produktionen i ett land. Volymföränd-

ringen är procentuell i fasta priser. Källa: SCB via 
Macrobond

Drivmedel: Siffrorna anger det genomsnittliga priset 
per månad för bensin respektive diesel i SEK/liter för 
perioden 2000 till och med september 2022.
Källa: OK-Q8 via Macrobond 

Elpriser: Anger det genomsnittliga marknadspriset 
per månad för el i de fyra områdena ”Sundsvall bid- 
ding area”, ”Stockholm bidding area”, ”Malmö bid-
ding area” samt ”Luleå bidding area” under perioden 
januari 2020-september 2022 i SEK/kWh. 
Källa: Nord Pool Spot via Macrobond

Företagens och hushållens syn på ekonomin:
Siffrorna hämtas från Konjunkturinstitutets månatli-
ga undersökning Konjunkturbarometern. I kartlägg-
ningen får företag och hushåll svara på frågor om 
den nuvarande situationen och framtidsutsikterna 
i ekonomin. Om resultatet överstiger 100 är stäm-
ningsläget i ekonomin starkare än normalt och när 
den ligger under 100 är stämningsläget svagare. 
Källa: Konjunkturinstitutet via Macrobond

Gästnätter: Siffrorna anger antalet registrerade 
gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, kom-
mersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter 
samt campingplatser i kommunerna. Årsstatistiken 
är preliminär fram till april året efter mätåret. Källa: 
SCB/Tillväxtverket

Inflation: Inflation är en ökning av den allmänna 
prisnivån på varor och tjänster. Förändringen anges 
i procent från samma månad föregående år via Kon-
sumentprisindex (KPI). Källa: SCB via Macrobond

Inköpschefsindex:  Ett mått på den prognostice-
rade framtida produktionen i industrin och tjänste-
sektorn, som tas fram av Swedbank. Varje månad 
inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som 
ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar 
tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en ned-
gång. Källa: Swedbank och SILF via Macrobond 

Konkurser: Siffrorna för konkurser finns på kom-
munnivå. I rapporten redovisas siffror för helåren 
2019, 2020 och 2021. Källa: SCB

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik: Statistiken 
baseras på en företagsbaserad urvalsundersökning 
där både privat och offentlig sektor undersöks. Ur-
valet görs utifrån arbetsställen och juridiska enheter 
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och anger antal anställda i näringsliv, icke-vinstdri-
vande organisationer, stat och kommun. Statistiken 
finns per kvartal och på regionnivå. Källa: SCB 

Köpkraft vid bostadsköp: Siffrorna visar hushållens 
köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsför-
värv där ett index över 100 vittnar om förhållandevis 
god köpkraft bland hushållen och under 100 om 
sämre köpkraft. Utgångspunkten för indexet är att 
många får problem om mer än 30 procent av den 
disponibla inkomsten går åt till att finansiera bo-
stadsköp. Källa: Swedbank Boindex kvartal 2 2022

Nystartade företag: Siffrorna för nystartade företag 
finns på kommunnivå. I rapporten redovisas siffror 
för helåren 2019, 2020 och 2021. Källa: Tillväxtanalys

Pendling: In- och utpendling redovisas baserat på 
RAMS, den registerbaserade arbetsmarknadssta-
tistiken. Källa: SCB

Styrränta: Styrräntan (tidigare reporänta) är Riks-
bankens huvudsakliga penningpolitiska verktyg. 
Genom att höja eller sänka styrräntan påverkar 
Riksbanken andra räntor i Sverige vilket i sin tur 
påverkar efterfrågan samt inflationen i den svens-
ka ekonomin. Källa: Riksbanken via Macrobond

Största arbetsgivare: Siffrorna avser de största ar-
betsgivarna, inom både offentlig och privat sektor, 
mätt i antalet anställda på samtliga arbetsställen i 
kommunen. Antalet anställda baseras i huvudsak 
på antalet personer som har fått en lön på minst 
1 000 kronor per månad. Det är möjligt att ”ha fler 
jobb”, dvs. en person räknas på alla ställen hen har 
fått lön. Den senaste aktuella siffran är från våren 
2022. Källa: SCB – Företagsregistret

20 största privata arbetsgivare: Research om de 
20 största privata bolagen i kommunen har ge-
nomförts till rapporten. Bolagen har kontaktats för 
att besvara hur många anställda de har idag, antal 
anställda 2018 samt fått frågor om framtidsplaner. 
De insamlade siffrorna har sedan ersatt statistiken 
från SCB för de bolagen för att ge en mer korrekt 
nulägesbedömning av företagens storlek sett till 
antal anställda. Siffrorna över anställda gäller kon-
traktsanställda och visar inte säsongsvariationer.

Sysselsättningsgrad: Siffrorna anger hur stor 
andel av de 20-64-åriga i varje kommun som är 
förvärvsarbetande. Statistiken baserar på SCB:s 
statistikprodukt ”Befolkningens arbetsmarknads-
status (BAS)” som med hjälp av administrativa 
data beskriver utbudet av arbetskraft i Sverige.

DATAKÄLLOR:

• Arbetsförmedlingen
• Bisnode
• Energimyndigheten
• Finansdepartementet
• Hushållningssällskapet
• Infrastrukturdepartementet
• IVA
• Konjunkturinstitutet 
• Kronofogden
• Macrobond
• Nordea

• Region Kalmar Län
• Riksbanken
• Skatteverket
• Statistiska Centralbyrån
• Svensk Mäklarstatistik
• Swedbank
• Svenskt Näringsliv
• Sveriges Riksbank
• Tillväxtanalys
• Tillväxtverket
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• Tommy Abrahamsson, vd Västervik Resort, 
på plats den 29 augusti 2022 

• Jerry Engström, chef Campus Västervik,  
på plats den 25 april 2022 

• Trevor Fenlon, vd Windy Scandinavia,  
på plats den 29 augusti 2022 

• Marcus Grimerö, vd Ankarsrum Kitchen, 
Teams-intervju den 19 augusti 2022 

• Kristin Gustavsson, hotellchef Slottsholmen 
on Water, på plats den 30 augusti 2022 

• Per Johansson, ägare Gränsö Slott Hotel & 
Spa, på plats den 30 augusti 2022 

• Moa Kronståhl Pihl, mäklare Fastighets-
byrån, på plats den 30 augusti 2022 

• Ulf Kullin, näringslivschef Västerviks  
kommun, på plats den 26 april 2022 

• Rikard Larsson, vd Pentronic, Teams-intervju 
den 15 augusti 2022 

• Andreas Nilsson, ägare Slottsholmen Marina, 
på plats den 29 augusti 2022 

• Inger Nordänger, vd Elfa Sweden, på plats 
den 30 augusti 2022 

• Magnus och Per Svensson, lantbrukare 
Lörstad gård , på plats den 29 augusti 2022 

• Dan Somlin, vd Väderstad components,  
på plats den 31 augusti 2022 

• Ragnar Åhman, delägare Inzile, och Adéle 
Lantz, HR-ansvarig Inzile, på plats den 30 
augusti 2022

INTERVJUPERSONER:
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