Inte bara vara trevlig

En inspirationsskrift om hur
kommuner kan arbeta med
bemötande av företag

Fakta om Insikt
I samarbete med Stockholm Business Alliance och
Business Region Göteborg genomförde Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) under 2013 för
andra gången undersökningen Insikt.
Det är en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning gentemot företag inom
myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov,
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och
serveringstillstånd.
I undersökningen deltog 189 kommuner och
8 förbund/gemensamma förvaltningar. Drygt
32 000 företag svarade på frågor om service
områdena bemötande, effektivitet, kompetens,
information, tillgänglighet och rättsäkerhet.
Det totala NKI-resultatet för samtliga deltagande
kommuner är 67.
Läs mer om undersökningen på SKL:s webbplats,
www.skl.se.
NKI Bemötande
Myndighetsområde

2013

Förändring
2011–2013

Brandtillsyn

80

2

Bygglov

65

-2

Markupplåtelse

70

2

Miljö- och hälsoskydd

73

5

Serveringstillstånd

75

1

Totalt

73

4

Betygsskala 0–100
>80

Mycket högt

70–80

Högt

62–69

Godkänt

50–61

Lågt

<50

Mycket lågt

Tips och inspiration
till dig som möter företag!
Bemötandet spelar stor roll för hur företagen
upplever företagsklimatet i kommunen. Det
finns många saker som kan påverka hur före
tagen upplever bemötandet.
Den här skriften vänder sig till dig som arbetar i en
kommun och möter företag. Syftet är att ge tips och
inspiration kring hur kommuner kan arbeta med
bemötande av företag. Du kan använda den för att få
idéer och uppslag till kommunens fortsatta arbete.
Vi har intervjuat fem kommuner för att ta del av hur
de arbetar med bemötande av företag. De har valts ut
mot bakgrund av sitt resultat vad gäller bemötande i
undersökningen Insikt. Ett stort tack till Borlänge,
Gotland, Hudiksvall, Karlshamn och Trosa kommun
som generöst har delat med sig av värdefulla erfaren
heter!
Vi vill även tacka Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) som också har delat med sig av sina erfaren
heter av hur kommuner arbetar med bemötande av
företag.

Tillväxtverkets uppdrag
Tillväxtverket har ett uppdrag att genomföra insatser för
att förenkla företagens kontakter på kommunal nivå.
Syftet med insatserna är att förenkla företagens myndighetskontakter och därmed bidra till en märkbar positiv
förändring i företagens vardag.
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Bemötandet är viktigt för företagen
Resultaten av undersökningen Insikt visar att bemötande är ett av de
viktigaste områdena för företagen. Glädjande nog visar resultatet sam
tidigt att bemötande är det område som företagen är mest nöjda med.
Nästan fyra av fem kommuner får ett högt betyg för bemötandet och
endast två kommuner får underkänt.

Även om många företagare är nöjda med bemötandet
så möter kommunen ständigt nya företag och det
finns många saker som kan påverka hur företagen
upplever bemötandet. I arbetet med bemötande krävs
det därför långsiktighet och medvetenhet om att man
ständigt måste jobba med frågan.

Vad är bemötande?
Bemötande kan innehålla många olika delar. I Insikt
får företagen när det gäller serviceområdet bemö
tande svara på frågor om kommunens attityder,
engagemang, lyhördhet och sätt att kommunicera.

De kommuner som har intervjuats
lyfter fram många delar som viktiga
för ett gott bemötande av företagen,
till exempel:
Vara tydlig
Lyssna

Behandla
alla lika

Förenkla
det som är
krångligt

Engagemeng

Förklara på ett
vettigt sätt

Ha ordning
och reda

Vara professionell
och personlig,
men inte privat

Vara
tillgänglig

Respekt
Att alltid ställa
sig frågan vem
man är till för

Vara
nyfiken

Ge snabb
respons

Förtroende

Öppenhet

Närvaro
Rättsäkerhet
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BEMÖTANDE

Hur kan kommunen arbeta med bemötande?
Genom samtalen med kommunerna har tre centrala
områden identifierats som angelägna att jobba med
när det gäller bemötande av företag. Det handlar om
förutsättningar för tjänstemännen i deras respektive
roller, de arbetssätt som väljs i olika situationer och
verktyg som kan stärka tjänstemännen i deras möte
med företagen. Ibland är gränserna inte helt skarpa
och områdena kan gå in i varandra.
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Förutsättningar
Det är enskilda tjänstemän som möter företagen i olika situationer.
På så sätt kan man inte komma ifrån att bemötande är personberoende.
Samtidigt är det viktigt att lyfta frågan till en annan nivå där man arbetar med förutsättningarna för den enskilde tjänstemannen att kunna
ge ett bra bemötande till företag. Det handlar till exempel om ledningsfrågor, organisation och medarbetarskap.

Ledningens inställning och agerande

”

Ledningen måste vara medveten om betydelsen av att
arbeta aktivt och långsiktigt med bemötande. Det
handlar om att prioritera frågan genom att ge tid och
resurser, till exempel för kompetensutveckling och att
”ge det lilla extra”. Det handlar även om att utveckla
förtroendet mellan tjänstemän och ledning, till exem
pel genom att öka förståelsen för varandras roller och
att ha en uttalad strategi för delegering.
Professionella politiker förstår tjänstemannarollen och vet
var gränserna går. En långtgående delegation gör oss effek
tiva och trygga. Om det någon gång uppstår en tråkig situa
tion kliver politikerna fram och tar ansvar. Det skapar
trygghet för tjänstemännen och gör att vi vågar ge snabba
och raka besked.”
TROSA KOMMUN

Bygg relationer mellan förvaltningar
Företagen ser kommunen som en aktör. Olika förvalt
ningar behöver förstå varandras roller och ha viss
kunskap om varandras verksamheter. Alla behöver
inse sin och andras betydelse för helheten. Det här
kan underlättas till exempel genom att förvaltningar
med företagskontakter fysiskt sitter tillsammans eller
att man på annat sätt skapar mötesplatser där tjänste
män kan lära av varandra och utbyta erfarenheter.

6

FÖRUTSÄTTNINGAR

”

Näringslivskontoret delar lokaler med många av de andra
tjänstemän som också har företagskontakter. Det har lett
till bättre kontakter internt vilket också bidrar till bättre
kontakter utåt. Vi möts varje dag och får på så sätt en
naturlig relation. Det avdramatiserar och gör att vi kom
mer bort från förvaltningstänket. Vi lär av varandra, det
skapar delaktighet och teamkänsla samtidigt som det
sänder en viktig signal ut till företagen.”
BORLÄNGE KOMMUN

Trivsel och medarbetarskap

”

Medarbetarskap och arbetsmiljöfrågor är också cen
trala i arbetet med bemötande. Motivation och enga
gemang hos personalen är väsentligt liksom att man
känner stolthet över att arbeta i kommunen.
Personalen är en stor del av vårt goda resultat. Hur man
jobbar tillsammans och hur man bemöter varandra internt
avspeglar sig i hur man bemöter företagen. Mår man bra
på jobbet så bemöter man andra bra. Omtanke, förståelse,
respekt och glädje internt ger ringar på vattnet. Det här är
något man måste vårda.”
HUDIKSVALLS KOMMUN

Rekrytering

”

Eftersom bemötande till viss del är individstyrt är det
viktigt att vid rekrytering inte bara se till de formella
aspekterna utan även se till den sociala kompetensen.
Det underlättar om man som tjänsteman trivs med att
arbeta med service.
Bemötande handlar om den enskilde tjänstemannens för
måga att sätta sig in i en situation, lyssna och agera utifrån
det. För att passa på Borlänge kommun är det viktigt att
man ser det som en positiv utmaning att göra det svåra
begripligt.”
BORLÄNGE KOMMUN
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Lär av andra kommuner

”

Det är viktigt att träffa andra kommuner och lära av
varandra. Ett sätt är att jämföra sig med kommuner
som fått ett bra resultat i till exempel Insikt och plocka
idéer från dem för att testa i den egna kommunen.
Det finns ingen kommunal copyright. Vi träffar gärna
andra kommuner som är bra på något och vi vill ta del av
deras idéer. Men varje kommun måste utgå ifrån sina egna
förutsättningar och ha rimliga förväntningar på vad man
kan använda från en annan kommun. När man vill testa en
idé måste man ofta anpassa modellen efter sin egen kommun.”
TROSA KOMMUN
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Arbetssätt
Bemötandet kan påverkas av hur kommunen väljer att arbeta. Dels
handlar det om hur kommunen agerar i det direkta mötet med företagen, till exempel genom att vara tydlig, att visa intresse och att skapa
kontaktytor med företagen. Dels handlar det om det interna arbetet,
så som dialogen mellan tjänstemän.

Var tydlig
Mötet med företagen kan bli bättre om de förstår var
för reglerna finns och kommunen agerar som den gör.
Därför är det viktigt att hela tiden arbeta med tydlig
het.
Det kan handla om större perspektiv som att tydligt
kommunicera kommunens del i ett större samman
hang, det vill säga att kommunen tillämpar regler som
är beslutade på nationell nivå för att värna om olika
samhällsintressen.

”

Det kan också handla om att vara proaktiv och för
klara nya regelverk och tydligt hjälpa företagen rätt på
vägen. Här är det också viktigt att tänka på hur kom
munen skriver i informationsmaterial och beslut och
att använda ett enkelt språk. Om kommunen är tydlig
bidrar det även till att företagen inte har orealistiska
förväntningar på vad kommunen kan göra.
I kommunikationen med företagen är det viktigt att tänka
på hur kommunen förpackar olika saker. Att vara ute i god
tid och att tydligt förklara varför man gör olika saker är
framgångsfaktorer i kontakterna med företagen”
GOTLANDS KOMMUN
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ARBETSSÄTT

Skapa kontaktytor

”

Kontaktytor med företagen, till exempel nätverksträf
far, öppet hus, seminarier, näringslivsfrukostar, före
tags-drop-in och företagsbesök, kan öppna upp och
avdramatisera kontakten med kommunen. Det hand
lar också om att lära känna sina företagare och att
bygga förtroende och skapa en förståelse för kommu
nens roll. Mötesplatser ger företagen möjlighet att
ställa frågor och kommunen får en möjlighet att fånga
upp ärenden, frågor och synpunkter tidigt.
Bra dialog med företagen underlättar även vårt jobb. Vi
kan vägleda rätt från början och sparar tid för företagaren,
men även för oss.”
HUDIKSVALLS KOMMUN

Visa förståelse och intresse
Det är viktigt att tänka på hur man förmedlar nega
tiva besked. Även vid svåra beslut så finns det olika
sätt att förmedla dem på. Hur man säger nej kan
påverka hur företagen känner sig bemötta. Det är där
för angeläget att tydligt motivera beslutet.

”

Bemötande kan även sträcka sig längre än när ärendet
avslutats. Det kan till exempel handla om att följa upp
hur det gick för företaget. Det uppskattas ofta och
skapar bättre förutsättningar för företagets framtida
kontakt med kommunen. Det här kan vara extra vik
tigt att tänka på när det har varit ett komplicerat
ärende där frågor inte har varit helt lätta att lösa.
Om kommunen ger ett avslag så kvarstår problemet hos
företagaren. Kommunen försöker vara lösningsorienterad
och ta ansvar för nästa steg. Vad kan vi ta vidare? Kan vi
föreslå något annat istället?”
KARLSHAMNS KOMMUN
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ARBETSSÄTT

Uppmuntra till intern dialog

”

Med erfarenhet blir tjänstemännen bättre på att läsa
av företagens behov och situation och de får även en
bättre kännedom om företagen. Genom intern dialog
mellan enskilda tjänstemän kan man lära av varandra
och erfarna tjänstemän kan förmedla sina erfarenhe
ter till mindre erfarna tjänstemän.
Samarbete och samtal inom förvaltningen är en viktig del.
Dels att man träffas och går igenom ärenden för att säker
hetsställa lika bedömning, men också för att lära av varan
dra och varandras erfarenheter.”
BORLÄNGE KOMMUN
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Verktyg
Ett sätt att stärka tjänstemännen i deras möte med företagen är att
tillhandahålla verktyg som kan utgöra ett stöd. Verktygen kan vara
av många olika slag, det kan handla om allt från en väl förankrad
värdegrund till checklistor och mallar.

Värdegrund

”

Att enas kring en gemensam värdegrund kan bidra
till långsiktighet i arbetet med bemötande. Det är vik
tigt att värdegrunden är väl förankrad både uppifrån
och nerifrån och att den genomsyrar hela verksamhe
ten. Det handlar om att alla ska känna till den, men
också att den används till exempel i rekryteringspro
cessen, medarbetarsamtal och lönesamtal.
Den enskilda handläggarens möten med kollegor och
externa kontakter är det som är avgörande. Värdegrund
och andra verktyg kan vara en ledstjärna i arbetet och
visa riktningen.”
BORLÄNGE KOMMUN

Kompetensutveckling
När det gäller nya tekniska verktyg eller nya regelverk
är det ofta självklart att kommunen uppmärksammar
behov av kompetensutveckling, men det är inte alltid
lika självklart när det handlar om mjuka värden som
till exempel bemötande och kommunikation.
Utbildning är en sorts kompetensutveckling. Det kan
bland annat vara utbildningar i klarspråk och mer
generella utbildningar i bemötande, men det kan
också handla om mer riktade utbildningar, som till
exempel att möta företagare från andra kulturer, sam
talsmetodik vid kontrollbesök eller utbildningar i hur
man hanterar svåra möten.
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VERKTYG

”

Kompetensutveckling kan också handla om att man
på arbetsplatsen tar sig tid och underlättar diskussio
ner bland medarbetare kring frågor som bemötande,
värdegrund, attityder, förhållningssätt och beteenden
samt olika situationer som kan uppstå.
Resurser är viktiga, till exempel när det gäller tid för kom
petensutveckling och tid för att ge det lilla extra. Det tjänar
vi in i effektivitet och kvalitet.”
HUDIKSVALLS KOMMUN

Checklistor och mallar

”

Att använda checklistor och mallar som beskriver hur
ärenden hanteras och utifrån vilka grunder som
beslut fattas kan förenkla arbetet, stärka rättsäkerhe
ten och få tjänstemannen att känna sig mer säker i sin
yrkesroll. Det kan bidra till att företagen uppfattar
kommunen som professionell och att alla behandlas
lika. Om företagen kan ta del av checklistor och mal
lar i förväg ges de möjlighet att förbereda sig och får
rätt förväntningar.
Företagen förstod inte varför vi genomförde tillsynsbesöken
av egenkontrollen. Därför tog vi fram en mall. Den skickas
ut inför varje besök och vi startar besöken med ett möte där
vi går igenom mallen och fångar upp obesvarade frågor.
Det är tidsbesparande för alla inblandade.”
TROSA KOMMUN

13

VERKTYG

Samverkan
Företagaren ser kommunen som en aktör och ser sitt
ärende som en och samma process, medan kommu
nen ser flera processer som berör olika förvaltningar i
kommunen. Genom att samverka internt kan kom
munen bidra till att företaget får en samlad bild av
kommunen och att också kommunen får en och
samma bild av företaget.
Fördelarna för kommunen är att det skapar förståelse
över förvaltningsgränser och för företagens situation.
Man kan lära av varandra och det kan bidra till att
skapa en team-känsla inom kommunen.

”

Fördelar för företagen är att deras ärende kan hante
ras mer effektivt och de slipper motstridiga besked.
Oavsett hur kommunen organiserar sin samverkan,
till exempel om man har en företagslots eller inte, så
kan samverkan vara ett framgångsrikt verktyg i arbe
tet med bemötande.
Alla förvaltningar som ingår i företagslotsen träffas en gång
i månaden och då kan företagen komma hit och berätta om
sitt ärende. Företagen får då en första signal om vad som är
möjligt och vad de bör tänka på. För kommunen är det en
fördel att ingen förvaltning blir uthängd som den som stop
par ärendet. Har vi inget aktuellt ärende att ta upp så
använder vi den här tiden till att diskutera andra sam
verkansfrågor.”
KARLSHAMNS KOMMUN
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VERKTYG

Små saker gör skillnad

”

Hur företagen upplever kommunens bemötande kan
även påverkas av sådana saker som kommunens till
gänglighet, vilken telefonkultur kommunen har, vilka
rutiner som finns för hur e-post hanteras och hur
intresserad kommunen är av att ta del av synpunkter
och förslag från företagen.
Bemötande kan även handla om att ha ordning på papper
och telefoni. Många gånger är det de torra handfasta
bitarna som gör stor skillnad. Samhällsbyggnadsförvalt
ningen har beslutat om serviceriktlinjer. Det är enkla och
självklara saker. Men även om det är enkla grejer så visar
det att alla medarbetare har ett ansvar att ge gott bemö
tande.”
GOTLANDS KOMMUN
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EXEMPEL

Tillgänglighet, bemötande och tydlighet
När det gäller serveringstillstånd så har Karlshamns kommun
klättrat från 73:e plats till 9:e plats i Insikt.
”Vi har jobbat ännu mer med tillgänglighet, bemötande och tydlighet. Vi
svarar i telefon och på mail snabbt, följer upp samtal och är tydliga med
exempelvis kontaktinformation och vad vi jobbar med. För att snabba på
handläggningen har vi nu mycket elektroniskt och lägger ut aktuell
information på webben. Vi jobbar ännu mer proaktivt och förbyggande
genom att exempelvis ge så tidig, utförlig och samlad information som
möjligt. Vår uppgift är inte att sätta dit någon eller leta fel, utan att hjälpa
att göra rätt. Exempelvis samverkar vi mer och samordnar en lots som
består av olika myndigheter så som kommun, polis, räddningstjänst,
Miljöförbundet och Skatteverket. Tillsammans åker vi ut till krögare som
ansökt om tillstånd i nya lokaler. Sedan har vi infört krögarträffar med
efterfrågade teman och startar utbildningar i västra Blekinge om ansvarsfull alkoholservering.”
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Erfarenheter från Sveriges
Kommuner och Landsting
Sektionen för lokal och regional utveckling på Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) arbetar bland annat med
frågor som handlar om hur kommuner kan utveckla arbetet
med företagskontakter och skapa ett bättre företagsklimat.
De genomför många olika aktiviteter riktade till kommuner,
bland annat ansvarar de för undersökningen Insikt.
Här delar de med sig av några erfarenheter.

”

Hur kan kommuner jobba med
resultaten från Insikt?
Insikt tar sikte på det kommunerna själva kan påverka.
Många kommuner använder resultatet från undersökningen som ett verktyg för verksamhetsutvecklingen.
Till exempel går det att identifiera konkreta förbättringsområden och sätta mål som kan följas upp
genom undersökningen. På så sätt skapar man en
drivkraft i det fortsatta arbetet. Undersökningen gör
det också möjligt att jämföra sig med andra kommuner och att lära av varandra.
Det pågår ett arbete på SKL att utveckla undersökningen för att göra den ännu mer användbar för kommunerna. Tanken är bland annat att kommunerna ska
få resultatet snabbare och att undersökningen ska bli
mer flexibel.

”

Vad är viktigt att tänka på i arbetet
med bemötande av företag?
Det är viktigt att komma ihåg att bemötande inte bara
är ett ”trevlighetsmått”. Bemötande handlar i grunden
om att alla ska få lika behandling oavsett vem i kommunen man träffar.

17

”

Då måste man jobba på flera olika områden. Dels
måste kommunen arbeta med organisation och struktur, till exempel att ledningen lyfter fram att bemötande är en viktig fråga och att samverka över förvaltnings- och avdelningsgränser. Dels är det viktigt med
verktyg som utbildningar, rutiner och checklistor som
skapar trygghet hos tjänstemännen.
Kommunen måste vara medveten om sin maktposition
och att företagen kan uppleva sig vara i underläge.
Det handlar mycket om att skapa rätt förväntningar
hos företagen. Det handlar också om att vara tydlig
och att våga bygga relationer. Kommunen måste även
tänka på att prata med en röst. Olika delar av kommunen måste ha förståelse för varandras roller och inte
bygga upp felaktiga förväntningar hos företagen.
Att personalen trivs bidrar naturligtvis också till att
bemötandet av företag blir bättre.

”

Hur kan SKL hjälpa kommuner som vill
förbättra sig på det här området?
Ett exempel är utbildningen Förenkla – helt enkelt som
SKL och Tillväxtverket erbjuder. Utbildningen riktar sig
till alla chefer, handläggare och politiker i kommunen
som möter företag i sitt arbete och tar fasta på hur
kommunen kan förbättra kontakterna med företagen.
Ett annat exempel är vår endagsutbildning i grund
läggande kunskap kring kommunens myndighets
utövning gentemot företag. Utbildningen riktar sig
till näringslivstjänstemän som vill ha ökad förståelse
för kommunens myndighetsutövning gentemot företag. Syftet är att öka kunskapen om kommunernas
myndighetsroll gentemot företag och på så sätt öka
förutsättningarna för bra samarbeten mellan fram
förallt kommunens näringslivsfunktion och dess
myndighetsutövande förvaltningar.
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Anteckningar

19

Tillväxtverkets arbete med
att förenkla för företag
Det ska vara enkelt att starta, driva och
utveckla företag. Enklare regler ger minskade
kostnader och skapar utrymme för företagen
att driva sin verksamhet. Enklare regler ger
fler affärsmöjligheter för företagen och leder
till ett bättre företagsklimat och stärkt konkurrenskraft för Sverige. Tillväxtverkets roll är
att driva på och utveckla förenklingsarbetet i
samverkan med departement, myndigheter,
kommuner och näringsliv.

Kontakta oss gärna vid frågor!
Enheten Regelförenkling
Tel 08-681 91 00
regelforenkling@tillvaxtverket.se
www.enklareregler.se
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