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Förord

Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för 
att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt, vilket är grunden för att kunna 
utveckla välfärden. Men det är också viktigt att människor ges möjlighet att 
förverkliga sina drömmar, utveckla sina idéer och hitta lösningar på olika pro-
blem genom att starta och driva företag. Sveriges Kommuner och Landsting 
och Tillväxtverket arbetar med att på olika sätt bidra till att förbättra närings-
livs- och företagsklimatet för att skapa fler jobb i fler och växande företag.

Ett bra företagsklimat påverkas av en rad faktorer. Att på olika sätt göra det 
enklare för företag att följa regler är ett sätt att skapa ett bättre företagskli-
mat. Det krävs ett helhetsperspektiv där alla som påverkar reglers utform-
ning och tillämning måste arbeta i samma riktning. I de flesta länder i Europa 
och inom EU är regelförenkling högt prioriterat och man har satt upp tydliga 
mål. I Sverige har regeringen satt upp målet att det ska skapas en märkbar 
positiv förändring i företagens vardag och arbetar för att departement och 
statliga myndigheter ska minska regelbördan för företagen. I kommunerna, 
där mycket av tillämpningen av regler sker, pågår ett utvecklingsarbete som 
syftar till att förbättra tillgänglighet och service till företagen. 

Här presenteras ett antal reportage med personer som på olika sätt arbetar 
för en bättre myndighetsutövning med företagens bästa i fokus. Att skapa ett 
bättre företagsklimat i kommunen är aldrig bara ett arbete för kommunens 
näringslivschef. Vi vill visa att alla i kommunen som möter företag i sin verk-
samhet gör skillnad och kan påverka företagens vardag. Skriften är tänkt som 
inspiration för er som kan påverka företagsklimatet i kommunen, exempelvis 
förtroendevalda, kommunchefer, förvaltningschefer och handläggare. Vi tror 
även att personer på sektorsmyndigheter, i regeringskansliet och i riksdagen 
kan få nytta av denna skrift i utarbetandet av det regelverk som kommunerna 
sedan ska tillämpa.

Låt dig inspireras!

Håkan Sörman          Christina Lugnet
Sveriges Kommuner        Tillväxtverket
och Landsting  
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KAPITEL1

Företagsklimatet  
– kommunen gör skillnad!
Kommunerna har en viktig roll när det gäller att skapa ett gott företagsklimat. 
Många, för att inte säga alla kommuner arbetar på ett eller annat sätt med att 
underlätta för företagen. Det handlar bland annat om att aktivt jobba med 
nyföretagarfrågor och entreprenörskap. Ofta har kommunen en eller flera 
personer anställda med ansvar för näringslivsfrågor och ibland är de organi-
serade i kommunala bolag separat från övriga förvaltningar. Men det finns en 
fara i att näringslivsfrågorna i allt för stor utsträckning ligger utanför övriga 
förvaltningar då samarbetet kan försvåras och förståelsen för företagen och 
deras behov kan komma i skymundan i övriga förvaltningar.

Vi har valt att här lyfta upp ett antal viktiga frågor för alla förvaltningar som 
kommer i kontakt med företag. Ett breddat synsätt och gemensamt ansvar i 
kommunerna för service och tillgänglighet till företagen är betydelsefullt för 
att skapa ett gott företagsklimat. 

Företag möter kommunen i en mängd olika roller. Det är bl.a. kommunen som 
myndighet, servicegivare, uppdragsgivare, markägare eller som remissin-
stans. Arbetet inom de flesta, för att inte säga alla, förvaltningar eller sektorer 
har inverkan på företagens villkor. Det är därför viktigt att hela kommunen 
genomsyras av en positiv attityd till företagen. Företag vittnar ibland om att 
det kan finnas en negativ attityd till företag och företagande hos kommunen 
som påverkar t ex myndighetsutövningen. Attitydarbetet handlar till stor del 
om själva bemötandet av företagare men även om handläggarnas inställning 
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och förståelse för företagens vardag samt företagens betydelse för vår gemen-
samma välfärd. Vi vill visa på kommuner som arbetat framgångsrikt med att 
integrera tillväxtfrågorna i flera verksamheter. Det har gjort att man attityd-
mässigt gått från ett ”förvaltningsperspektiv” till ett mer ”kundorienterat 
perspektiv”. Det handlar helt enkelt om att alltid ha fokus på vem kommunen 
är till för och inte fastna i rutiner och strukturer som förhindrar en effektiv 
ärendehantering. Kommunen har ”monopol” på många frågor som påverkar 
medborgare och företagare och de kan i sin tur inte vända sig till någon annan 
om de känner att de inte får en effektiv handläggning.

Ledarskapet är det som kanske är det enskilt viktigaste för att få till stånd ett 
gott företagsklimat. Den politiska ledningen måste visa viljeinriktning och 
mål med tydliga signaler och uppdrag till förvaltningarna. Såväl politiker som 
ledande tjänstemän ska kunna inspirera och entusiasmera hela organisatio-
nen – inte bara förvalta eller administrera. Medarbetarnas delaktighet är en 
förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete. Det är i det dagliga ar-
betet ute i organisationen som hinder och möjligheter upptäcks och där verk-
samheten kan utvecklas. 

En kontinuerlig dialog mellan kommunens tjänstemän och företagarna är 
betydelsefull för att öka förståelsen för varandras vardag och uppdrag. En 
del företag anser att den kommunala myndighetsutövningen visar oförmåga 
att förstå företagens behov och perspektiv. Vilka blir exempelvis konsekven-
serna för företaget om det får leva i ovisshet om hur lång tid ärendet kommer 
att ta? Kommunen måste förstå företagens situation. Företagen måste å sin 
sida ha rimliga förväntningar och förstå att kommunens handlingsutrymme 
bestäms av lagstiftning och demokratiska processer. För att öka förståelsen 
för varandra kan kommunen ta initiativ till att möta företag på olika sätt. Det 
handlar bland annat om att uppmuntra företag att hitta rutiner för att i tidiga 
skeden föra en dialog med kommunen för att väva in krav och riktlinjer i sina 
idéer och projekt. En utmaning för kommunen ligger i att skapa utrymme 
för ett proaktivt arbete. Här krävs såväl kommunikativ förmåga, mandat och 
kunskap. 

I dialogen med företagen lyfts handkäggarens kompetens upp som avgöran-
de för en bra myndighetskontakt. Den enskilde tjänstemannen har oftast ett 
stort antal regler att förhålla sig till som ger ramarna för myndighetsutöv-
ningen. Kommunen kan sällan direkt påverka utformningen av lagar och reg-
ler – men kan i tillämpningen alltid göra skillnad för hur regelverken uppfat-
tas. Det finns olika sätt att utveckla den egna kompetensen. Handläggare kan 
till exempel delta i olika nätverk där man delar sina erfarenheter med andra. 
De statliga sektorsmyndigheterna har också en viktig roll att fylla för att för-
medla kunskap om regelverken.

När en företagare ska starta en verksamhet krävs det i många fall tillstånd 
från olika förvaltningar. Det ställer därför krav på att handläggarna inte bara 
har sakkunskap inom sitt eget område utan också har kunskap om vilka andra 

”Det är inte så att vi 
älskar företag mer 
än något annat, utan 
det är rent egoistiskt 
därför att ett gott  
företagsklimat är 
förutsättningen för 
att skapa välfärd. 
Det är därifrån  
skattepengarna  
kommer.”

Harald Hjalmarsson kommunstyrelsens  
ordförande, Västerviks kommun
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tillstånd som kan behövas för en viss typ av verksamhet. Det gör att handläg-
garen kan lotsa företagaren rätt så att alla kontakter och tillstånd sker på ett 
smidigt sätt.

Samverkan över förvaltningsgränserna är i de flesta fall helt nödvändig för 
att klara en kvalitetssäkrad ärendehantering och kortare handläggnings-
tider. Långa handläggningstider är ett problem som företag särskilt lyfter 
fram. Inte minst svåröverskådliga processer kan göra det svårt att planera 
för investeringar. Kommunen äger sällan hela processen som även påverkas 
av exempelvis överklaganden. Det finns dock mycket som kommunen ändå 
kan göra för att effektivisera ärendehanteringen. Flera kommuner bedriver 
ett framgångsrikt arbete. Det sker genom allt ifrån förvaltningsgemensamma 
träffar med företagen vid tillståndsgivning, lotsfunktioner och olika typer av 
kvalitetsgarantier som visar vad företagen har att förvänta sig av kommunen. 
Utmaningen för kommunerna ligger i att klara kortare handläggningstider 
utan att minska på kvalitet och rättsäkerhet i beslutet. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla kommuner jobbar på ett eller 
annat sätt med ett förbättrat företagsklimat. Vissa kommuner är långt fram-
me medan andra har större utmaningar framför sig. Vi har intervjuat per-
soner som med stort engagemang och stor vilja till utveckling visar på vägar 
framåt. Vi hoppas att ni kan hitta idéer till ert fortsatta arbete! 
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Kommunen lägger grunden  
där Kilenkrysset bygger
Starkt ledarskap, målmedveten utvecklingsvilja, och förändrat 
bemötande!

Det är vad entreprenören och företagsledaren Jan Persson 
pekar ut som grundläggande för kommuner som vill skapa ett 
attraktivt näringslivsklimat.

Jan Persson är vd och äger fastighetskoncernen Kilenkrysset AB med huvud-
kontor i Strängnäs. I koncernen ingår ett 30-tal olika bolag som bygger, äger och 
förvaltar industri-, produktions- och kontorslokaler åt företag i Stockholmsom-
rådet, i Mälardalen, utanför Göteborg och i Sydsverige.

Det är en imponerande verksamhet som Jan byggt upp. Från starten i början 
av 1990-talet gick omsättningen från noll till 58 miljoner kronor på tio år. Den 
starka expansionen har fortsatt och idag har Kilenkrysset 80 anställda och en 
omsättning på 700 miljoner kronor.

Jan är en färgstark person, en genuin entreprenör, som ägnat hela sitt liv åt 
företagande. Han är rak och rättfram och han har många synpunkter på hur 
näringslivsklimatet ser ut i Sverige idag – och hur det skulle kunna förbättras.

Det som är intressant är de relationer som Jan har till en lång rad svenska kom-
muner genom den byggverksamhet som Kilenkrysset ägnar sig åt. Han ser dagligen 
stora skillnader mellan olika kommuner i hur näringslivet bemöts och förmågan eller 
oförmågan att konstruktivt samarbeta med företag som önskar växa och utvecklas.

Jan Persson, vd Kilenkrysset AB.

KAPITEL2

nycklar:

Tydligt ledarskap  >

Målmedveten utvecklingsvilja >

Tillgänglighet och bra bemö- >

tande
Tjänstemannen spelar alltid roll >
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Jan har funnit tre grundläggande kriterier som numera avgör om han ska 
engagera sig i ett fastighetsprojekt eller inte. Minst två av dem måste vara upp-
fyllda för att ett projekt ska kunna genomföras. 

Ett kriterium handlar om kommunikationer på platsen för projektet, ett annat 
om hur samarbetet fungerar med den blivande hyresgästen.

Det tredje kriteriet handlar om hur smidig den berörda kommunen är att ha 
att göra med.

En kommuns förmåga till samarbete kan därför avgöra om en etablering blir av. 
Och skillnaderna mellan kommunerna är ”hur stora som helst”, enligt Jans erfa-
renheter. Han skräder inte orden:

– Generellt sett är kommuner och myndigheter inte särskilt företagsvänliga, 
säger han och berättar om en av sina medarbetare som har en speciell arbetsupp-
gift. Minst en dag varje vecka ägnas åt att försöka få kontakt med ansvariga perso-
ner som Kilenkrysset behöver i exempelvis tillstånds och tillsynsärenden.

– Dålig tillgänglighet, regelkrångel och ologiska skillnader i agerandet mellan 
olika kommuner tar ständigt massor av energi och kraft från oss. I pengar kostar 
det oss miljontals kronor varje år. Hur små företag klarar den här typen av kost-
nader är obegripligt.

Dessutom gör det skiftande kommunala agerandet att nya fastighets- och 
företagsetableringar styrs till de mer företagsvänliga kommunerna. Med den 
utgångspunkten har Jan kommunkartan helt klar för sig. Enskilda tjänstemäns 
samarbetsförmåga kan göra hela skillnaden.

Men Jan har en konstruktiv ansats för att försöka bidra till förändringar. Det 
faktum att Kilenkrysset har verksamhet i så många olika kommuner har gett en 
överblick över alla de ologiska skillnader som råder. 

Administrativa gränser, som länsgränser, innebär ibland enorma barriärer 
för samverkan. Han pekar på att det skapas gränser trots geografisk närhet som 
medför att även kommuner som gränsar till varandra kan agera väldigt olika.  

Konkurrenstänkande mellan olika kommuner skapar också problem. Det kan 
finnas många gemensamma nämnare och viktiga anledningar till att samarbeta 
bättre. 

Han delar gärna med sig av sina åsikter och erfarenheter, senast i form av ett 
helt nytt nätverk som på hans initiativ bildats mellan kommunerna Arboga, 
Eskilstuna, Kungsör, Nykvarn, Strängnäs och Södertälje.

– Dessa sex kommuner är mycket olika vad gäller exempelvis näringsliv och 
befolkningsstorlek. Min idé har varit att bjuda in dem för att prata näringslivsfrå-
gor och skapa nya kontakter. Det har fallit mycket väl ut och det är roligt att se hur 
diskussionen kommunerna emellan kommer igång.

Om man till sist ber Jan om receptet på hur en kommun kan förbättra relatio-
nerna och synen på näringslivet så nämner han för det första bemötande. Han 
upplever att kommuner som ändrar sitt bemötande gentemot näringslivet kan 
åstadkomma positiv skillnad omgående.

– Grundläggande är också ledarskapet. En kommun med starkt och tydligt 
ledarskap med en vilja till utveckling, samförståndsanda och ett bra bemötande 
mot näringslivet är nyckeln till positiv förändring!  



kapitel X. kapitelnamn 

Rapportens titel. Rapportens undertitel12

kapitel X. kommunernas ekonomi
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Medarbetarnas delaktighet  
det viktigaste – och svåraste
Genom bättre bemötande och förändrade attityder kan goda 
relationer med företagen byggas. Långdragna processer, bris-
tande förståelse för företagens behov och bristfällig samordning 
mellan förvaltningar är problem som lyfts fram av företagen. 
När man ska förändra attityder och skapa bättre samordning 
över förvaltningsgränser så är en avgörande förutsättning att 
alla medarbetare har förståelse för varför arbetet är viktigt. 

Men att uppnå allas delaktighet kräver ett kontinuerligt arbe-
te och ett tydligt ledarskap.

Anna Sandborgh, kommundirektör i Karlstads kommun betonar frågorna om 
allas delaktighet och det goda ledarskapet för att skapa ett bättre näringslivs- och 
tillväxtklimat i kommunen.

I Karlstad arbetar man ständigt med frågorna och sedan ett tiotal år finns en 
långsiktig och övergripande vision för kommunens tillväxt. Visionen heter ”Livs-
kvalitet Karlstad 100 000” och syftar på den befolkning man önskar uppnå inom 
överskådlig tid. I Karlstad, som i många andra kommuner, är kopplingen mellan 
en växande befolkning och näringslivets utveckling tydlig. Visionen är välkänd 
för alla i Karlstad och för de kommunanställda är den en samlande utgångspunkt 

Anna Sandborgh leder arbetet i Karlstad 
kommun.

KAPITEL3

nycklar:

Kommunen – en helhet >

Håll frågorna levande >

Medarbetarnas delaktighet >

Aktivt attityd-arbete  >
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för all information och alla diskussioner om sambanden mellan de enskilda med-
arbetarnas agerande och kommunens relation till näringslivet.

Anna pekar samtidigt på svårigheterna.
– I en kommun arbetar man inom skilda förvaltningar och ska kunna leva upp 

till balansgången mellan myndighetsrollen och en önskvärd förmåga att arbeta 
rådgivande. Det är inte alltid så enkelt att kombinera.

– Enskilda medarbetare och respektive förvaltningar behöver ha förmågan att 
se sitt eget arbete och den egna förvaltningen som en del i en större helhet. Alltså 
ett tänkande som belyser hur det dagliga arbetet är en del av ett större samman-
hang som behöver fungera i helheten om vi ska kunna uppnå tillväxt och utveck-
ling på ett bra sätt.  

I Karlstad är det retoriken i tillväxtvisionen som används för att kommunicera 
attitydfrågorna och behovet av ett ökat samarbete mellan de olika förvaltningar-
na. Kopplingen till varför attityder och arbete behöver förbättras är alltså tydlig.

Rutiner och arbetssätt påverkas även med hjälp av de organisationsföränd-
ringar som genomförts i kommunen. För planfrågor samt tillstånd för evene-
mang har kommunen bildat särskilda förvaltningsöverskridande arbetsgrup-
per som gemensamt behandlar ärendena. På så sätt rivs hindrande gränser med 
effekten att företag och medborgare slipper bollas mellan olika tjänstemän och 
förvaltningar.

Även Tillväxtcentrum, som hanterar Karlstads näringslivsfrågor, är ett sätt att 
ge företagen ”en väg in” och sudda bort administrativa gränshinder.

– Tillväxtcentrum och dess företagslotsar fungerar bra, tycker Anna.
Ändå är det inte alltid som företagen själva uppmärksammar möjligheten att 

få en enklare handläggning av sina ärenden. Istället för att gå via Tillväxtcentrum 
händer det ofta att de ringer till respektive förvaltningar för att få råd och infor-
mation – precis som de alltid gjort tidigare. 

– I det läget är behovet av alla medarbetares delaktighet och insikt om hur vi 
ska jobba för att underlätta för näringslivet viktig, så att den som behöver råd kan 
slussas rätt och få den rakaste vägen för sitt ärende.

I allt det som Anna säger återkommer hon till hur viktiga ledarrollerna i kom-
munen är för att skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna och en 
gränsöverskridande samarbetskultur mellan de olika förvaltningarna.

– Allt faller tillbaka på hur ledarskapet fungerar. Man måste också inse att det 
arbete som ska påverka attityder och samarbetsförmåga måste pågå kontinuer-
ligt. 

– Samtal och diskussioner är det viktigaste redskapet. Det håller frågorna 
levande, alltså de grundläggande frågorna om vilka vi ytterst arbetar för, vad atti-
tyder betyder för en god tillväxt, allas vår individuella roll för att skapa en totalt 
sett bra helhet, hur vi kan samarbeta bättre över förvaltningsgränser, hur vi kan 
arbeta för att få kortare handläggningstider och så vidare.

Belöningen, då?
– Jo, säger Anna, belöningen är nöjda kunder. Att se hur kommunen växer och 

hur nya jobb skapas. Det är en glädje som är lika stor vare sig det gäller nya stora 
företagsetableringar som Ikea och Älvsbyhus, eller hur kommunen kan hjälpa 
småföretagen att utvecklas och växa. 

Fakta

Idag bedriver ungefär hälften 
av kommunerna ett aktivt sek-
torsövergripande arbete för att 
främja tillgänglighet och service 
till företagen. Arbetet tar sig 
bland annat uttryck i förvalt-
ningsövergripande grupper, 
utbildningar i bemötande och 
utvecklandet av e-tjänster. 

Två tredjedelar av kommunerna 
har någon form av lotsfunktion. 
I vissa fall fungerar näring-
slivschefen/enheten som lots, i 
andra fall är uppgiften fördelad 
på flera förvaltningar. Ett 
begrepp som förekommer allt 
oftare i sammanhanget och som 
ibland förespråkas är ”no wrong 
door”, dvs. att alla medarbetare 
ska kunna lotsa en företagare 
rätt i systemet.

”Man måste också 
inse att det arbete 
som ska påverka atti-
tyder och samarbets-
förmåga måste pågå 
kontinuerligt. Sam-
tal och diskussioner 
är det viktigaste 
redskapet. Det håller 
frågorna levande.” 
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Kompetens ger trygghet  
i yrkesrollen
– Erfarenhet hos de enskilda tjänstemännen är en av de viktigaste 
resurserna för en smidig myndighetsutövning gentemot närings-
livet.

Det anser Michael Öhlund, livsmedelsinspektör i Sigtuna kom-
mun. Genom att metodiskt bygga upp sin kunskap, samt arbeta i 
nätverk bidrar han till ett mer positivt näringslivsklimat i kom-
munen. Att Michael och andra handläggares kompetens spelar 
stor roll bekräftas av företagen. 

Michael Öhlund har arbetat som livsmedelsinspektör i drygt 12 år, sedan sex 
år tillbaka i Sigtuna kommun. Tillsammans med fyra kolleger ansvarar han 
för livsmedelskontrollen. 

Det är en delvis utsatt yrkesroll som går ut på att ställa krav på livsmed-
elsbranschens företagare. Att få sin rörelse granskad av en livsmedelsinspek-
tör kan vara en stor händelse för en företagare och avgörande för företagets 
framgång. För att göra processen så smidig som möjligt krävs att inspektö-
rerna har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att kunna vara tydliga, 
beslutsamma och konstruktiva.

– Lagstiftningen har dessutom förändrats och gått från detaljreglering till 

Michael Öhlund, livsmedelsinspektör i Sig-
tuna.  Foto: Mats Thorner
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ramlagstiftning med större tolkningsutrymmen. Därför krävs både flexibili-
tet och tillräckligt med kunskap för att tolka bestämmelserna på ett säkert 
sätt, säger Michael. 

Hans syn på kompetensbehoven bekräftas av företagen. Företagen menar 
att tjänstemännens sakkunskap och kunskap om reglernas konsekvens i en 
verksamhet är avgörande för om företagen upplever regler och tillämpning 
som krånglig eller inte. 

Michael förklarar hur han själv rannsakat sin yrkesroll:
– Vi är myndighetspersoner och byråkrater. Vi ska peka med hela handen 

och stå stadiga när det blåser – och så måste det vara eftersom vi arbetar med 
livsmedelssäkerhet. 

– Men det hindrar inte att man samtidigt arbetar för ökad smidighet och 
flexibilitet!

Hans åsikt är att tjänstemän som han själv ständigt behöver bygga på sin kun-
skap och erfarenhet för att kunna arbeta mer flexibelt och konstruktivt gen-
temot företagen. Kompetens ger både trygghet i den formella yrkesrollen och 
blir en resurs i det dagliga arbetet. 

Konkret pekar Michael exempelvis på hur han lärt sig vikten av att använ-
da mer muntlig kommunikation och det som han kallar för ”tidig tydlighet” i 
relationen till företagen. 

– Om man tidigt lyckas förklara vilka krav som ställs och vad de måste leva 
upp till, så kan den informationen användas av företagarna själva som en 
slags checklista för en godkänd verksamhet. Då ökar chanserna att de upple-
ver mitt kontrollarbete som ett stöd för sin egenkontroll och att slutresulta-
tet blir färre anmärkningar från mig. Det gagnar både företagen och mitt eget 
arbete!

För närvarande stöder Livsmedelsverket landets nära 1 000 yrkesverksamma 
livsmedelsinspektörer med utbildningar och rådgivning. Utbildningsutbu-
det anpassas efter behovet vid exempelvis förändringar av förordningarna 
på livsmedelsområdet, men anordnas även för att höja den allmänna kom-
petensnivån. 

Vidare har inspektörerna möjlighet till nätverkande med kolleger och med 
verkets tjänstemän via forumet ”Livstecknet” på Livsmedelsverket hemsida. 
Expertis finns alltid tillgänglig via mail eller telefon och verket deltar regel-
bundet med information vid inspektörernas halvårsvisa länsmöten runt lan-
det. 

Men Michael efterfrågar ytterligare kompetensstöd från centralt håll, samt 
även stöd för ökad likvärdighet i bedömningarna. 

Han är nöjd med hur ”Livstecknet” fungerar och loggar in där dagligen för att 
söka efter, eller dela med sig av, erfarenheter och information. Samma posi-
tiva omdöme gäller Livsmedelsverkets expertstöd via telefon eller mail.

Michael skulle ha glädje av databasbaserade faktasamlingar och besluts-
underlag och av större möjligheter att kunna stämma av sitt eget arbete mot 
andra inspektörer och mot andra kommuner.

Fakta

Ungefär 60 % av kommunerna 
deltar idag i något nätverk i syfte 
att förbättra företagsklimatet. 
Flera av dessa är kopplade till 
Stockholm Business Alliance 
och Business Region Göteborg. 
Tillsammans med Statistiska 
Centralbyrån genomför de en 
kvalitativ enkätundersökning 
om kommunerna i deras roller 
som myndighetsutövare gente-
mot företagen. Undersökningen 
omfattar bemötande, effektiv-
itet, tillgänglighet, information, 
kompetens och rättsäkerhet 
inom fem myndighetsområden. 
Jämförelsen åtföljs av ett ut-
vecklingsarbete där deltagande 
kommuner kan träffas inom 
olika myndighetsområden för att 
utbyta erfarenheter. 
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– Idag saknas kontrollfunktioner för att jämföra arbetet mellan tjänste-
män och mellan kommuner. Hur vet jag att vi i Sigtuna tillämpar regelverken 
på ett likvärdigt sätt jämfört med andra?

– I mitt yrke kräver vi att företagen har kontrollprogram för sin livsmed-
elshantering. Men själva saknar vi kontrollprogram för vår myndighetsutöv-
ning, säger han.

Mer stöd från Livsmedelsverket är också att vänta, verket strävar efter en 
lyhörd hållning gentemot livsmedelsinspektörerna runt Sverige:

– Vi vill förstärka arbetet ytterligare med att erbjuda utbildningar och 
stärka kompetensen, berättar Jan Sjögren, enhetschef på Livsmedelsverkets 
enhet för kommunstöd.

– Från vår sida behöver vi ta ännu större ansvar för att tydligare definiera 
vilka kompetenser som behövs, beroende på hur livsmedelsbranschen ser ut 
i olika kommuner.

Sigtuna kommun deltar även i flera nätverk av kommuner som används för 
lärande och erfarenhetsutbyte. Stockholm Business Alliance (SBA) är ett 
exempel på ett större nätverk och omfattar 47 kommuner i Stockholmsregio-
nen. Ett annat exempel är Norrlivs, ett nätverk för livsmedelsinspektörerna i 
åtta av kommunerna norr om Stockholm. Norrlivs träffas två gånger om året 
och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och att ventilera allt det som inspek-
törerna själva vill diskutera. Nätverkssamarbeten och erfarenhetsutbyte är 
en källa till ökad kunskap som Michael värdesätter högt.

För Michael är det grundsynen att ständigt utveckla den egna tjänsteman-
narollen, som är den röda tråden för att skapa en smidigare relation till företa-
gen. Stödet från Livsmedelsverket och nätverksarbete med andra kommuner 
utvecklar den egna personliga kunskapen och erfarenheten och ger företagen 
en myndighetsutövning med högre kvalitet, något som företag upplever som 
positivt.  

”Nätverkssamar-
beten och erfarenhet-
sutbyte är en källa 
till ökad kunskap.”
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Kontaktskapare och  
vilseledare
Dialog och möten i olika former är bra verktyg för att öka för-
ståelsen och förbättra samarbetet mellan näringsliv och myn-
digheter. Kontaktskapandet förbättrar näringslivsklimatet och 
blir en källa till nya utvecklingsidéer, för såväl kommunen som 
företagen. 

Jeanette Nilsson är näringslivschef i Boden och har en bestämd åsikt om den 
stora betydelse som en aktiv dialog kan ha för näringslivsklimatet. Etablera-
de mötesformer och olika typer av aktiviteter gör att näringsliv och kommun 
möts regelbundet. Det både ökar den ömsesidiga förståelsen och skapar för-
utsättningar för en kreativ utvecklingsmiljö, menar hon.

– Som kommunala företrädare är det vårt uppdrag att se till att det går så 
bra som möjligt för medborgare och företag. Det är vårt grunduppdrag, och 
utvecklingsviljan delar vi naturligtvis med kommunens företag. Men ska man 
våga satsa, så är man också ömsesidigt beroende och måste kunna lyssna på 
varandra.

Den gemensamma viljan att skapa förutsättningar för utveckling används 
i Boden som verktyg för att förena två olika kulturer som annars kan råka i 
konflikt med varandra.

Näringslivets affärsmässiga fokus respektive kommunernas formella och 

Jeanette Nilsson, näringslivschef i Boden.  
Foto: Lennart Jönsson
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demokratiska utgångspunkt kan göra det svårt att förstå varandra. 
Företagen anser att det i den kommunala myndighetsutövningen ibland 

finns oförmåga att förstå företagens behov och perspektiv. I näringslivet vär-
desätts snabbhet, lönsamhet och effektivitet högt. För kommunerna handlar 
vardagen också om tillämpa lagstiftning, följa politiska processer och beslut, 
arbeta rättssäkert och att inte ge fördelar till någon part framför andra.

Att kulturskillnaderna går att överbrygga har man sett i Boden. Jeanette 
fokuserar på det som är gemensamt, den framåtsyftande utvecklingsviljan 
som finns både hos företagen och hos kommunen. Denna viljegemenskap 
används för att både uppnå ökad förståelse och för att stimulera en kreativ 
utvecklingsdialog. 

– När jag började som näringslivschef i Boden, så skrev jag ett personligt 
brev till alla 800 företagen i kommunen, berättade vem jag är och att jag öns-
kade en ökad dialog, berättar hon.

I Boden anordnas regelbundna dialogmöten, frukostmöten, informations-
möten och nyföretagarträffar. Jeanette gör också enskilda företagsbesök och 
har börjat med temamöten.

Just temamötena har blivit ett sätt att nå fler av företagen.
– Under ett dialogmöte eller frukostmöte kan jag kanske nå 10-20 procent 

av företagen. Men temamöten kan locka nära 100 procent av de företag som 
berörs av det aktuella temat!

Så var det till exempel när det hölls möte på temat energi för företag med 
anknytning till skogsbruket. Det gjorde att kommunens näringslivsavdelning 
kunde etablera kontakt med alla företag inom en specifik bransch och även 
om energitemat var mötets huvudpunkt, så fanns samtidigt möjligheter till 
mer övergripande och korsbefruktande informationsarbete.

Leif Engström är en av de företagare i Boden som är positiv till kommunens 
ansträngningar. Tillsammans med sin familj driver han Emilson AB, ett it-
företag med fem anställda.

– Det har varit väldigt tydligt att kommunen vill ha en ökad dialog med oss 
företagare. Jag deltar i de träffar som anordnas och jag tycker det är mycket 
värdefullt att man fått igång ett öppet och kontinuerligt samtal, tycker han.

Leif menar att dialogen förenklar för både kommunen och företagen.
– Som företagare har man alltid pågående funderingar i olika frågor. Men 

tidigare kunde det vara en omständlig procedur att söka efter rätt person och 
boka tid för samtal med kommunens företrädare. Nu är det istället väldigt 
enkelt att ställa sina frågor under träffarna som anordnas. 

– På det här sättet har det skapats naturliga kommunikationsvägar och 
många nya personliga relationer som gör att allting går mycket snabbare och 
enklare.

Kommunens företrädare är lätta att nå, både för enskilda samtal och även via 
telefon och e-post. Leif betonar också att den ökade dialogen innebär att före-
tagare och kommun nu gemensamt kan göra ansträngningar för att mark-
nadsföra Boden som en attraktiv boende- och företagarkommun.

Ibland kan okunskap 
eller välvilja leda till 
att myndighetsföre-
trädare oavsiktligt 
lovar mer än vad som 
är realistiskt. Vi kal-
lar dem vilseledare. 

Magnus Lindgren, näringslivschef, Östersunds 
kommun

Magnus Lindgren, näringslivschef Östersund.
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– Ambassadörskapet för Boden är ett viktigt resultat av en förbättrad dia-
logkultur. Det är som en bonus utöver de vinster som görs vad gäller smidi-
gare och naturliga relationer, anser han.

En konkret vinst för Emilson AB är att Bodens förbättrade företagsklimat 
gör det enklare för företaget att knoppa av en del av sin verksamhet i ett nytt 
bolag.

– För oss har all rådgivning och alla frågor vi haft i samband med detta lösts 
mycket smidigt. Vi upplever ett stort stöd från vår kommun, säger Leif.

Dialog är även ett verktyg internt i Bodens kommunförvaltning bl a i den 
plankommitté som behandlar övergripande planfrågor. De lokala företagar-
nas synpunkter, som framförts under företagarmöten, får en väg in i kommit-
téarbetet via näringslivsavdelningens personal.

Jeanette Nilsson betonar vikten av tydlighet, öppenhet och dialog.– En 
företagare som är irriterad över tiden som krävs för kommunala besluts- eller 
planprocesser behöver information för att kunna sätta in sin egen verksam-
het i det kommunala sammanhanget. Det är bättre att få veta att en bygglovs-
ansökan kan ta ett halvår och dessutom eventuellt följas av överklaganden, än 
att bara få diffusa besked om att det ”nog kan gå snabbt att ordna”.

I Östersunds kommun har begreppet ”vilseledare” myntats. Kommunföre-
trädare, som t ex. politiker eller näringslivsansvarig, utlovar ibland mer än 
vad som är möjligt i praktiken. Så här säger kommunens näringslivschef Mag-
nus Lindgren:

– Ibland kan okunskap eller välvilja leda till att myndighetsföreträdare 
oavsiktligt lovar mer än vad som är realistiskt. Vi kallar dem vilseledare. I vär-
sta fall kan vilseledande uppgifter tolkas som löften som företagare använder 
som grund för sina beslut.

– Att det leder så långt är ovanligt. Men det är viktigt att prata om vad ”vil-
seledare” kan skapa för problem. Fenomenet visar hur viktigt det är att det 
finns tillräckligt med kunskap hos alla som arbetar med näringslivsfrågor.

Att förstå sin roll i kommunen och vilken konsekvens var och ens agerande 
har är inte bara viktigt för näringslivsansvariga och politiker, utan även för 
de som möter företagen i en myndighetsutövande roll. I Östersund har ett 
50-tal av kommunens anställda – till exempel bygglovsinspektörer, plane-
ringsansvariga och livsmedelsinspektörer – utbildats för att kunna arbeta på 
ett mer konsultativt sätt gentemot näringslivet. Målet är att yrkesrollen som 
myndighetsutövare ska utvecklas från en kontrollerande till en mer guidande 
funktion.

– Myndighetsutövningen och kraven är desamma som tidigare. Skillnaden 
är ett mer korrekt och balanserat bemötande oavsett vem företagen möter 
och att vi skapar förutsättningar för mer serviceinriktad rådgivning på vägen 
mot ett godkännande, jämfört med tidigare. 

Fakta

Det vanligaste sättet bland kom-
munerna att föra en dialog med 
företagen är genom företagsbe-
sök, frukost/lunchmöten och 
via företagarföreningar. Även 
informationsträffar, öppet hus 
och olika typer av näringslivsråd 
är vanliga. Flera kommuner 
vittnar också om vinsterna med 
att arbeta aktivt med att enskilda 
handläggare, inom framfö-
rallt plan, bygg och miljö som 
hanterar tillstånd och tillsyn, i 
ett tidigt skede har kontakt med 
företag för att reda ut oklarheter 
och missförstånd.
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Snabbt och rätt – kvalitet  
i fokus
Kortare handläggning av ansökningar och tillstånd gör det enklare 
för företag att utveckla sin verksamhet. Därför står smidigare besluts-
processer högt på näringslivets önskelista över minskat krångel.

Umeå är en av de kommuner som arbetar för att effektivisera 
sin ärendehantering. Kvalitetsdeklarationer ger företagen infor-
mation om beslutsprocesserna och förväntad handläggningstid.

Umeå använder kvalitetssäkring som arbetsmetod för att uppnå ett bättre 
omhändertagande av medborgare och företag. Förkortade handläggningstider är 
ett av målen som ingår i arbetet.

– All den organisatoriska förnyelse vi arbetar med utgår från vår grundläggan-
de uppgift – att ge bästa möjliga service och skapa förutsättningar för bra möten i 
alla avseenden, sammanfattar Margaretha Alfredsson, chef för Umeås samhälls-
byggnadskontor.

I den andan slog kommunen redan 2002 ihop fyra förvaltningar (tekniska-, 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningarna, samt räddningstjänsten) till ett enda 
samhällsbyggnadskontor och allt sedan dess pågår arbetet med att på flera fron-
ter förbättra, förenkla och göra alla kommunala servicefunktioner snabbare.

Att förkorta handläggningstider är något som ofta lyfts fram från företagen själva. 

KAPITEL6

Margaretha Alfredsson är samhällsbyggnads -
direktör i Umeå.
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Långa handläggningstider försvårar vid nyinvesteringar och kan skapa stora 
kostnader. Företagen upplever också att det ibland är svårt att överblicka besluts-
processen. 

Kraven på kortare handläggningstider kan emellertid innebära fler överkla-
ganden på grund av formaliafel i besluten. En utmaning för kommunerna ligger 
därför i att arbeta för kortare handläggningstider utan att för den sakens skull 
minska på kvaliteten. I Umeå arbetar man därför med kvalitetsfrågor som ett 
av verktygen för effektiviseringsarbetet. Kommunens samhällsbyggnadskontor 
är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 sedan ett drygt år tillbaka. Certifieringen 
innebär bland annat att alla beslutsprocesser är kartlagda i detalj och att man 
därmed enkelt kan få en bra överblick både över hur man ska arbeta och hur lång 
tid ett ärende ska ta från ansökan till beslut.

Eftersom en stor del av myndighetsutövningen sker via denna förvaltning, så 
ger det positiv effekt på mycket av den tillståndsgivning för exempelvis bygglov, 
livsmedelsfrågor och planfrågor, som företagen är beroende av för att kunna 
fungera och utvecklas på ett bra sätt. 

När Arena för Tillväxt 2008 utsåg Umeå till ”Årets tillväxtkommun” var nytän-
kandet i den kommunala organisationen, samt samarbetet med näringslivet och 
med Umeå universitet motiven för utmärkelsen. 

– Utmärkelsen återspeglar på ett bra sätt vår målsättning med effektiviserings-
arbetet gentemot näringslivet, tycker Margaretha.

Kommunens kvalitetschef Johan Gammelgård instämmer och berättar hur 
certifieringen gör att man nu arbetar efter metoder som gynnar handläggningsti-
der och informationsarbete:

– Vid alla ansökningar och tillståndsärenden finns en kvalitetsdeklaration, 
som är en information om beslutsprocessen. Det gör att vi redan från början 
redovisar vad handläggningen innebär, innehålls- och tidsmässigt.

Kommunen har också ett webbaserat blankettsystem som innebär att med-
borgare och företag kan hitta och fylla i ansökningsblanketter via webben. De 
fylls i interaktivt utan att användaren behöver ha något särskilt tilläggsprogram, 
och sedan skickas de till kommunen med en knapptryckning. Än finns inte riktigt 
alla blanketter i systemet och arbete återstår också för att fullt ut koppla det digi-
tala blankettsystemet till alla förvaltningars verksamhetssystem.

– Men det webbaserade systemet gör det redan enklare och snabbare att hitta 
rätt blanketter, samtidigt som det inte går att skicka dem innan de är komplett 
ifyllda. Det spar tid för alla, säger Johan Gammelgård.

Både han och Margaretha pekar ut webben som medlet att skapa ”en väg in” 
till kommunen. Arbetet med webben och den gemensamma portalen för kom-
munen, näringslivet och universitetet är en viktig del av tillgänglighetsfrågorna.

– Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att vi ska bli ännu bättre. Det 
gäller bland annat gränssnittet mellan olika delar av kommunens verksamheter, 
säger Johan.

Men allt som gjorts hittills med organisationsförändringarna, med blankett-
systemen, med hemsidan och med kvalitetsarbetet representerar sammantaget 
ett utvecklingsarbete som ger snabbare handläggning och ökad tillgänglighet 
som resultat. 

Johan Gammelgård, Umeå kommuns kvali-
tetschef.

Fakta

Flertalet kommuner arbetar idag 
med att effektivisera ärendehan-
teringen och på så vis korta hand-
läggningstiderna. Det handlar om 
allt från att öka tillgängligheten 
per telefon och e-post till att orga-
nisera om arbetet på förvaltning-
arna genom att t ex införa beslut 
på delegation. Ungefär en tred-
jedel av kommunerna har infört 
maxtider för hantering av ärenden 
och två tredjedelar har någon 
form av lotsfunktion. Lotsfunk-
tionen kan handla om att stötta 
företagen i att söka rätt på relevant 
information, om att vägleda och 
hjälpa företagen att hitta rätt i den 
kommunala förvaltningen eller till 
andra myndigheter och att följa 
och se till att ärenden hamnar rätt 
och åtgärdas. 

Flertalet kommuner arbetar också 
med att införa olika e-tjänster för 
företagen och andra IT- lösningar 
som kan effektivisera ärendehante-
ringen. Utvecklingen på det områ-
det är av största vikt och införli-
vandet av tjänstedirektivet innebär 
att det ställs ytterligare krav på 
e-tjänster gentemot företagen. 
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Tjänstedirektivet ställer  
nya krav på kommunerna

Syftet med tjänstedirektivet är att göra det enklare för företag att etablera 
sig i och utföra tillfälliga tjänster på den inre marknaden. För att det ska bli 
verklighet måste myndigheter i medlemsländerna (inklusive kommunerna) 
ta bort onödiga regler och förenkla den administrativa processen. Tjänstele-
verantörerna ska kunna söka nödvändiga tillstånd enkelt, på distans och på 
elektronisk väg. För att undvika långa handläggningstider ska ansöknings-
handlingar behandlas inom en tidsfrist som ska fastställas och offentliggöras 
i förväg. Kommunerna måste också vara anslutna till och anmäla kommu-
nens kontaktperson till Tillväxtverkets kontaktpunkt dit tjänsteleverantörer 
kan vända sig. I viss utsträckning måste också kommunens information vara 
tillgänglig på engelska. Mer information om de krav som tjänstedirektivet 
ställer på kommunerna finns att läsa på bl.a. följande hemsidor:

http://www.skl.se/tjanstedirektivet

http://www.tillvaxtverket.se/kontaktpunkten

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_sv.html

http://www.kommers.se/
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Vi behöver empatiska  
byråkrater!
Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet har inte 
uppfunnit empatiska byråkrater. Sådana handläggare finns livs 
levande i flera svenska kommuner. Däremot har VITS-gruppen 
myntat begreppet ”empatiska byråkrater” utifrån studier i flera 
kommuner. Poängen med begreppet empatisk byråkrat är att 
formulera en bild av handläggare som lyckas förena företagsori-
entering och god regeltillämpning. 

Många vill förbättra kommuners service till företagare. Regelförenkling och 
bemötande lyfts ofta fram som viktiga strategier för detta. Men alla regler går 
inte att förenkla. Det tar dessutom tid att förändra författningar och detta ar-
bete ligger ofta bortom kommuners kontroll. Att ha ett bättre bemötande mot 
företag är viktigt, men bättre service kan och får inte reduceras till en ”trev-
lighetsfråga”. Att utveckla den sociala kompetensen är viktigt, men måste pa-
ras med ökad kunnighet i hur förena service och myndighetsutövning. Just 
svårigheterna att förena service och myndighetsutövning verkar vara den 
stora utmaningen i samspelet mellan kommun och företag. 

Forskningsgruppen VITS har studerat näringslivsutveckling i flera kom-
muner – hur går det till och hur kan man förbättra. Intervjuer har genomförts 

Professor Göran Goldkuhl, universitetsadjunkt 
Annie Röstlinger och doktorand Anders Persson 
från Linköpings universitet forskar kring närings-
livsutveckling i stat och kommun.

KAPITEL7

nycklar:

Var förankrad i regelverk >

Se helheten i företagarens  >

situation och behov
 Tänk i processer; företagets  >

och kommunens
Ge hjälp genom råd och  >

vägledning
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med handläggare, chefer, politiker och företagare. Under arbetet har forskar-
na uppmärksammat olika stilar och arbetssätt hos kommunala företrädare. 
Detta har lett fram till en indelning i två polära typer av handläggarroller och 
en gyllene medelväg. 

Enligt forskarna kan en vanlig handläggaroll benämnas den ”strikta byråkra-
ten”. Denna handläggarroll är fast förankrad i regelverket inom det egna sak-
området. Lagboken är det självklara rättesnöret. Man håller sig till det egna 
sakområdet. Det betyder också att man ser att samordning med handläggare 
inom andra områden ligger utanför de primära arbetsuppgifterna. Man ser 
till den egna ärendehandläggningen och inte till helheten för företaget. Den 
strikta byråkraten reducerar företaget till ett fall; till ett ärende.

I intervjuerna berättar den strikta byråkraten att service och myndighets-
utövning står i konflikt med varandra och man vill ha en ordentlig skiljelinje 
mellan vad man säger till företagare och vad som står i företagares ansökning-
ar som man ska handlägga.”Vi kan inte handlägga våra egna råd”. En annan 
ofta förekommande kommentar på samma tema är: ”Det är inte vår skyldig-
het att ge service” och man menar att företagen måste klara av att skaffa sig 
kunskapen själva och att handläggarnas uppgift är ”inte att agera konsulter”. 

Strikta byråkrater kritiseras enligt forskarna för att inte vara flexibla och 
serviceorienterade; att de inte tillräckligt sätter sig in i det specifika företa-
gets situation och saknar helhetssyn. 

Som en reaktion mot denna handläggarroll, har enligt forskarna en helt annan 
roll uppstått i kommunerna. I forskarnas indelning kallas denna roll för ”fix-
ande konsult”. Dessa handläggare är pro företag. Man har en stark strävan att 
hjälpa och bistå företaget. Detta innebär att man tar ansvar för samordning 
av olika ärendeprocesser i kommunen, vilket är viktigt för företagen. Strävan 
att hjälpa kan dock gå för långt. Man kanske lovar för mycket. Man försöker 
”runda” myndighetsområden istället för att gå i clinch med utmaningar att få 
företag att anpassa sig till olika regelkrav. I sin strävan att hjälpa företag kan 
snabba och till synes företagsvänliga resultat skapas. Det kan dock i slutän-
dan ge obehagliga överraskningar för företagen. Den fixande konsulten har då 
för tidigt och för lättvindigt bortsett från olika krav och förutsättningar. Det 
är inte alls bra om företagaren är nöjd i början av processen, men missnöjd i 
slutet. Den fixande konsultens agerande kan också skapa oreda i kommunen. 
Tidiga löften om korta handläggningstider och gynnande resultat, utdelas till 
företaget. Konsekvensen blir att orimliga krav kan ställas på andra handläg-
gare i kommunen som då behöver anpassa sig till dessa löften eller bli tvungna 
att ge motstridiga besked och därmed hamna i konflikt med företaget. 

Den strikta byråkraten styrs av regelverken. Den fixande konsulten skapar en 
helhetsbild av företagarens situation och styrs av ett starkt företags- och ser-
viceintresse. Dessa roller är varandras motsatser; tesen och antitesen. Ingen 
av dessa roller är ideala. Vad forskarna dock kunde identifiera var att det finns 
en tredje handläggarroll som utgör syntesen och en gyllene medelväg. Denna 
ideala handläggarroll har kommit att kallas för den ”empatiska byråkraten”. 

regelverk
företagarens 

situation  
& behov

strikt  
byråkrat

Följa regler

fixande  
konsult

Stödja företagEmpatisk  
byråkrat

Följa regler 
och 

Stödja företag
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Den empatiske byråkraten är regelkunnig och fast förankrad i regelverken. 
Men drivs också av en stark serviceorientering; en vilja att skapa sig en hel-
hetsbild av företagarens situation och agera därefter. 

Forskarna säger: - Vi kallar denna roll för empatisk byråkrat, vilket för vissa 
nästan låter som en motsägelse. Poängen är att man ska både vara byråkratisk 
(i betydelsen att kunna reglerna och tillämpa dem på ett rättssäkert sätt) och 
vara empatisk (i betydelsen att sätta sig in i företagarens situation och vara 
hjälpsam). Man måste se människan - företagaren - som vill förverkliga sina 
drömmar genom att starta och utveckla sitt företag. Kommunens roll är att 
underlätta och stödja denna process. 

För den empatiska byråkraten är det naturligt att agera problemlösare och 
rådgivare. Att försöka utgå från företagens process och se hur olika ärende-
processer i kommunen utgör delprocesser i denna totala företagsprocess. 
Handläggaren hjälper företagaren att identifiera nödvändiga ärendeproces-
ser i kommunen samt att föreslå en lämplig processordning för företagaren. 
Empatiska byråkrater underlättar därmed en god samordning av olika del-
processer och ser tydligt sin del i helheten. 

Den empatiska byråkraten har god kunskap om olika regelverk och kan där-
med identifiera och redogöra för både möjligheter och hinder på vägen. Man 
hjälper till så att det blir rätt från början. Handläggaren stödjer företaget att 
uppfylla lagstiftningens intentioner men tummar inte på regelverken. Istället 
motiverars och förklarars befintliga regelverk och hur beslut baseras på dessa. 
Handläggaren kan också vara aktiv i att bistå med utformning av handlingar, 
men samtidigt vara tydlig med att man inte tar över ansvaret från företagen. 
Den empatiska byråkraten använder sina kunskaper och samlade erfarenheter 
för att på bästa sätt stödja företaget att komma vidare i processen. 

Genom att beskriva den empatiska byråkraten så vill forskarna bidra till en 
realistisk vision om hur man kan kombinera ett regelkunnigt och servicein-
riktat agerande. Det finns ett mycket  stort intresse av forskarnas bild av den 
empatiska byråkraten, men ibland också en avvaktande hållning från vissa 
kommunala företrädare. ”Det är svårt att vara serviceorienterad i många 
lägen”. En bristande serviceorientering har ofta sin grund i en försiktighet 
och rädsla för att bryta mot regler. Som kommunal tjänsteman är man kan-
ske orolig för att ge felaktiga råd eller att ta över för mycket av företagarens 
arbete. Det kan innebära att man skapar sig en överdriven försiktighetsmar-
ginal i förhållande till olika regler. ”Det är bäst att vara på säkra sidan och inte 
säga för mycket”. Men ett försiktigt agerande har en baksida av att begränsa 
servicegivningen mot företagen. 

Det är svårt och utmanande att utveckla rollen som empatisk byråkrat. 
Insatser krävs bland såväl enskilda handläggare som stödjande chefer och 
politiker. Det är viktigt att ständigt arbeta med att hitta en bra balans i den 
serviceinriktade myndighetsutövningen!

Fakta –VItS-gruppen

VITS är en forskningsgrupp vid 
Institutionen för ekonomisk och 
industriell utveckling, Linkö-
pings universitet. VITS står för 
Verksamhetsutveckling, IT-
användning, Styrning och Sam-
verkan. VITS-gruppen bedriver 
forskning om bl.a kommunal 
verksamhetsutveckling och 
e-förvaltning. Forskningsprojekt 
har bedrivits om kommunal och 
statlig näringslivsutveckling; 
dels PROFET (Processdrivna 
e-tjänster för näringslivsutveck-
ling i kommuner) tillsammans 
med fyra östgötakommuner och 
dels utvärdering av företagar-
sajten verksamt.se och dess 
kopplingar till kommuners 
verksamhetsprocesser och IT-
miljöer. Finansiering av denna 
forskning har bl.a kommit från 
VINNOVA, Tillväxtverket och 
SKL. Läs mer om och från VITS 
på www.vits.org. 
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Attityder kan förändras
Om en kommun vill förbättra företagarklimatet så är det möjligt. 
Det som krävs är att frågan prioriteras och att förändringsarbe-
tet tillåts ta tid. Genom ett målmedvetet arbete kan kommunen 
förenkla för företagen i deras vardag.

Slutsatserna kommer från Thomas Forslin, regionutvecklare 
i Västra Götaland och numera också processledare för utbild-
ningen ”Förenkla – helt enkelt”.

”Förenkla – helt enkelt” är en utbildning som arrangeras av Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) med stöd från Tillväxtverket. Utbildningen som 
startade 2010 syftar till att skapa bättre kontakter mellan kommuner och fö-
retag. Thomas som också har arbetat med liknade utbildningar tidigare, bl a 
Västra Götalands utbildning ”den företagsamma förvaltningen”, summerar 
erfarenheterna från de båda utbildningarna.

– Flera av dem förändrade sin relation till näringslivet med goda resultat. 
Jag har kunnat se att de kommuner som efteråt prioriterade frågan och sat-
sade tid på förändringsarbetet också har lyckats.

Thomas menar att det snabbt kan gå att se mätbara resultat av föränd-
ringsarbetet. Effekten av förändrade attityder kommer direkt, menar han. 
Kommunen kan göra egna mätningar som Thomas Forslin anser vara mer 
relevanta än de populära nationella eller regionala rankinglistor om företags-
klimatet där det är oklart vad som egentligen mäts.

Tomas Forslin, regionutvecklare  
i Västra Götalandsregionen.

KAPITEL8
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Han tycker att det är viktigt att lyfta fram att kommunerna har en lokal för-
ankring som andra typer av myndigheter saknar. Det gör att förändringsar-
betet på kommunal nivå både är enklare att få gehör för och snabbare går att 
genomföra.

– Det finns i regel en utvecklingsvilja hos kommunerna och en relation till 
den lokala nivån som andra typer av myndigheter saknar. Det är en resurs för 
förändringsarbetet.

Han betonar hur betydelsefullt en förändrad attityd hos kommunen är för 
dem som är företagare.

– Att få acceptans och stöd från kommunen kan innebära en väldigt bra 
draghjälp för ett företag. Attityderna är på detta sätt ett mycket potent verk-
tyg för att åstadkomma bättre relationer med näringslivet. Som kommun 
eller annan myndighet har tjänstemännen också en bra överblick över frågor 
som företagarna ofta har sämre kunskap om, som till exempel vilka lagar och 
regler som företaget måste följa. Myndigheten kan bidra med viktig kunskap 
som gör att företagen har enklare att komma rätt i sin utveckling!

Thomas pekar ut ett par centrala arbetsområden för att åstadkomma för-
ändring:

   Ledarskap. Kommuner som vill förändra relationerna till näringslivet  >

behöver ett tydligt ledarskap som styr arbetet på minst tre fronter. En 
front är att knyta samman arbetet så att det blir sektorsöverskridande 
och får olika förvaltningar att samarbeta. En annan att det starka ledar-
skapet är bättre på att få med hela organisationen i förändringen och 
göra alla delaktiga i arbetet. En tredje front är arbetet med att stärka 
medarbetarnas självförtroende beträffande delegering. Han förklarar:  
– Ofta finns det en rädsla hos enskilda tjänstemän att göra fel. Den typen 
av osäkerhet skapar tröghet och motarbetar arbetet med att skapa en 
mer generös attityd. Med ett tydligare uttalat delegeringsansvar nedåt i 
en organisation går det att jobba mer effektivt och stärka medarbetarnas 
självförtroende.

   Exempel, goda men i lika hög grad dåliga, är bra att utgå ifrån. Hur andra  >

kommuner arbetar är ett effektivt sätt att åskådliggöra hur man bör arbeta 
för att åstadkomma förändring. Att lära av andra innebär också att kom-
munens medarbetare möter företagen så att kommun och näringsliv sam-
talar och därmed ökar förståelsen för varandra.  

”Det finns i regel en 
utvecklingsvilja hos 
kommunerna och en 
relation till den loka-
la nivån som andra 
typer av myndigheter 
saknar. Det är en 
resurs för förän-
dringsarbetet.”

att mäta ger InSIkt!

Sveriges Kommuner och 
Lansting gör i samverkan med 
Stockholm Business Alliance 
och Business Region Göteborg 
undersökningen Insikt. Det är 
en servicemätning av kommu-
nernas företagskontakter och 
den mäter enbart faktorer som 
kommunerna själva kan påverka 
på ett jämförbart sätt.

Under 2011 deltar 166 kommu-
ner i undersökningen och mer 
än 50 000 företag får möjlighet 
att tycka till om sina respektive 
kommuners service inom fem 
myndighetsområden; bygglov, 
serveringstillstånd, miljö- och 
hälsoskydd, markupplåtelse 
samt brandtillsyn.

Genom resultaten från Insikt 
får kommunerna ett utmärkt 
verktyg för att kunna lokali-
sera brister och kvaliteter i 
förvaltningarna och i slutändan 
förbättra sin service och sina 
relationer till företagen.
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Att skapa ett bättre företagsklimat kan handla om många olika saker. I bred 
bemärkelse kan man säga att företagsklimat är allt som påverkar och sätter 
ramar för företagens verksamhet. 

Kommunerna påverkar företagsklimatet genom satsningar på exempel-
vis utbildning, infrastruktur, etableringsfrågor och rådgivning till företag. I 
den här skriften har vi fokuserat på hur kommuner kan förenkla för företag 
genom att utveckla servicen och tillgängligheten. 

Det finns naturligtvis inte ett recept eller ett koncept för hur man ska jobba 
i kommunen med dessa frågor. Tvärtom finns det många sätt. För framgång 
krävs en anpassning av åtgärder och tillvägagångssätt utifrån den egna kom-
munens förutsättningar. Men trots att Sveriges kommuner ser olika ut och 
har olika förutsättningar ser vi att några faktorer är viktigare än andra:

Det börjar med ledarskap 
det måste finnas en vilja 
och ett tydligt uppdrag från 
både politiker och ledande 
tjänstemän om vikten av att 
arbeta med att underlätta för 
företag. utan denna vilja kan 
ett långsiktigt och kraftfullt 
arbete inte utvecklas även om 
enskilda handläggare också 
alltid kan göra skillnad.

Samarbete mellan  
förvaltningar
företagare behöver ofta stöd 
från flera förvaltningar inom 
kommunen. när kommunen 
fungerar som en helhet och 
tillsammans lotsar ärendet på 
ett effektivt sätt mellan olika 
instanser går handläggning 
både vad gäller tillstånd och 
tillsynsärenden ofta mycket 
smidigare för företagaren, men 
också för kommunen.

Attityder avgör 
Vikten av att ha positiva  
attityder och ett bra bemö-
tande till alla som kommer i 
kontakt med kommunen kan 
inte nog betonas. det gäller 
förstås i allra högsta grad 
också när kommunen har 
kontakt med företagare. även 
om företagaren får ett negativt 
besked så mottas det oftast på 
ett bättre sätt om bemötandet 
är bra. En nyckelfaktor för ett 
bra bemötande är tjänsteman-
nens förståelse för företagens 
vardag och vad företagen 
betyder för kommunen. 

KAPITEL9
” … har vi ett bra 
företagsklimat och 
en god service till 
företagare. Då har 
vi också hittat 
strukturer för att 
ha bra service och 
ett bra klimat över-
huvudtaget gente-
mot alla kommun-
invånare.”

Carola Gunnarsson, ledamot  
i arbetsutskottet SKL
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Tillväxtverket är en statlig myndighet som arbetar för fler och växande före-
tag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. 
Tillväxtverket arbetar för att de regler som företag måste följa är så enkla och 
ändamålsenliga som möjligt. Verket har under lång tid arbetat med att stödja 
de myndigheter som ansvarar för utformningen av reglerna. Under våren 
2009 genomfördes intervjuer med branschorganisationer för att inventera 
vilka problem företag upplever i tillämningen av olika regler på regional och 
kommunal nivå.  

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisa-
tion för landets samtliga kommuner och landsting samt regionerna Västra 
Götaland och Skåne. Att arbeta för ett bättre företagsklimat är en prioriterad 
fråga för SKL. En del i arbetet handlar om att stödja kommunernas arbete 
med regelförenkling. Under 2009 undersöktes bland annat den kommunala 
organisationens tillgänglighet och service till företagen, Företagsklimatet – 
kommunen gör skillnad. 

En del av resultaten från undersökningarna återfinns här och har legat till 
grund för arbetet med att ta fram denna gemensamma skrift. 
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En inspirationsskrift om hur kommunen kan 
arbeta för ett bättre företagsklimat.
Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas så bra med att förbättra före-
tagsklimatet? Vad har de gemensamt? I denna skrift har vi satt fokus på kom-
munens egen organisation och medarbetarnas kontakter med företagen där 
inte minst myndighetsutövningen påverkar företagsklimatet. Enskilda kom-
muner kan sällan direkt påverka utformningen av lagar och regler – men kan 
i tillämpningen alltid göra skillnad för hur regelverken upplevs.
Det finns dock inte ett recept eller ett koncept för hur kommunerna ska arbe-
ta med att öka sin tillgänglighet och service till företag. Tvärtom, det finns 
många sätt. I den här inspirationsskriften har vi samlat de faktorer som vi ser 
kan leda till framgång.

I ett antal reportage får du möjlighet att följa några kommuners resa mot  
en mer serviceinriktad organisation där företagens bästa finns i fokus.  
Vilka är utmaningarna? Vilka nycklar har man använt? Och hur får man  
hela organisationen att gå från ett förvaltningsperspektiv till ett mer kund-
orienterat perspektiv?
Denna skrift visar kraften i att alla som möter företagen, oavsett förvaltning, 
bidrar till företagsklimat genom att samarbeta och göra det enklare för före-
tagen.

Tfn 08-681 91 00

www.tillvaxtverket.se


