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Förord 

Svensk tillväxt bygger i betydande utsträckning på småföretags hållbara utveckling. Det 
är nu flera kommuner och organisationer som genom delaktighet i denna förstudie visat 
att de vill vara med och bidra till en förändring av perspektivet på tillväxt och tillsyn.  

Förändringsarbete är ofta svårt och tidskrävande. Många upplever förändring som något 
hotfullt, då det utmanar våra invanda tankemönster. Därför har de kommuner som 
deltagit i den här förstudien tagit ett modigt steg, ett steg mot den hållbara 
samhällsutveckling som Sverige behöver för att möta framtiden.  

Det är vår övertygelse att innehållet- och den grundläggande attityden- i arbetsmodellen 
Tillväxt & Tillsyn bidrar till att vi kan möta framtiden med innovationskraft och stärkt 
entreprenörskap och arbeta med föresatsen att det är varje tjänstemans uppdrag att 
hjälpa företagaren att göra rätt.  

Tillsammans skapar vi förutsättningar för Sverige som tillväxtland. 

Karin Johansson, VD, Svensk Handel 
Eva Östling, VD, Visita 
Anders Holmestig, vice VD, LRF 
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Sammanfattning  

Syftet med den här förstudien har varit att skapa förutsättningar för en mer hållbar 

tillväxt i Sverige, genom att ge de deltagande sju kommunerna den viktigaste 
grundförutsättningen till förändringsarbete – kunskap. 

Målet har därför varit att ge kommunerna en bild av hur deras tillsyn uppfattas av 
besöksnäringsföretag (huvudsakligen mindre sådana) med fokus på livsmedelskontroll 
och alkoholtillsyn. Detta för att visa hur arbetssätt, bemötande, handläggning och 
attityder påverkar företagens vilja att expandera och växa. 

Ett annat mål har varit att dokumentera modellen Tillväxt&Tillsyn samt att via en 
nationell och internationell omvärldsanalys sätta in den i ett större sammanhang. 
Förstudien hade inledningsvis huvudfokus på besöksnäring och destinationsutveckling 
men har successivt fått allt större fokus på generella möjligheter för att stärka såväl 
företagsklimat och tillväxt som företagens arbete med miljö och säkerhetsfrågor.  

Metoden i förstudien är att grundläggande fakta har inhämtats genom att vi 
djupintervjuat över 40 besöksnäringsföretagare i sju kommuner och även fört en 
dialog med ett flertal branschorganisationer och kommunala tjänstemän. Vi har 
dessutom gjort en omvärldsanalys där vi kartlagt insatser, kunskapsläge och 
utvecklingstendenser såväl nationellt som internationellt när det gäller kopplingen 
mellan tillväxt- och tillsynsfrågor. Vi har även analyserat- och beskrivit den modell för 
Tillväxt&Tillsyn som har tillämpats i Rättviks kommun och satt den i relation till 
omvärldsanalysen och företagarnas uttryckta behov. 

Svaren från företagarintervjuerna ger en bild av hur företagarna upplever 
kommunernas myndighetsutövning idag. Det område som i samtliga kommuner visat 
sig vara i störst behov av åtgärder är frågan om hur kommunerna kommunicerar och 
beräknar avgifterna för tillsyn. Vi kan dock konstatera att det finns ett behov av 
förändring inom fler områden, till exempel insikt och förståelse för företagandets 

villkor, rådgivning och förtroende. Intervjuerna visar att man med relativt blygsamma 
insatser kan uppnå ett arbetssätt som avsevärt ökar förtroendet och hjälper företagaren 
att göra rätt. Detta arbetssätt är uppbyggt kring de tre faserna; Internt förtroende, Mötet 
mellan myndighetsutövare och företagare samt Implementering. 

Förstudien summerades vid ett slutseminarium 8 juni med deltagare från LRF, svensk 
handel, Visita, Näringslivets Regelnämnd, Centrum för rättvisa, Arena för tillväxt, 
Näringsdepartementet, Rättvik, Gotland, Härjedalen, Älvdalen, Mora och Orsa. 
Huvuddragen från rapporten redovisades. Deltagarna fick sedan i grupper ta fram en 
förteckning över vilka verktyg man behöver för att kunna fortsätta processen. Resultatet 
av det arbetet redovisas i en bilaga till denna rapport.  

 
En slutsats från detta arbete är också att det behövs ett bättre nationellt och 
internationellt nätverk för erfarenhetsutbyte i tillsynsfrågor. De små lokala företagen 
står för en allt större del av kommunernas tillväxt och resultaten från förstudien visar att 
vi behöver hitta nya arbetssätt som bättre tar tillvara potentialen hos dessa företag.  
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1. Inledning 
 
Skillnader mellan kommuner 
I Sverige finns en stor mängd lagstiftning där tillämpningen av lagarna hanteras av 
kommunen. Att den kommunala tillämpningen skiljer sig markant mellan olika 
kommuner har visat sig i ett flertal undersökningar från bl.a. Näringslivets Regelnämnd 
NNR.1 Det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller såväl avgifter och 
handläggningstider som servicenivå och arbetssätt. Det finns därför ett stort behov av 
mer utbyte mellan kommunerna när det gäller att lära av goda exempel och arbeta för en 
större tydlighet i regeltillämpningen.  
 
OECD:s riktlinjer 
I de riktlinjer för en effektivare regeltillämpning och tillsyn som OECD nyligen 
publicerat betonas bland annat vikten av att ge råd och stöd.2 Det är en vedertagen 
sanning i den internationella debatten, inom området ”Inspections Reform”, att det mest 
effektiva sättet att utöva tillsyn är att hjälpa företagen att göra rätt och denna 
frågeställning har lyfts vid ett flertal internationella  
konferenser.3 

Rättviks arbete med Tillväxt & Tillsyn utgör på flera plan en praktisk tillämpning av 
OECD:s riktlinjer. Det finns en stor potential på kommunal nivå för att införa 
innovativa arbetssätt och modeller för bättre regelefterlevnad och nöjdare företagare. 
Tillväxt & Tillsyn är en modell för att omsätta OECD:s rekommendationer i praktisk 
handling för att minska regelbördan och bygga upp en tillsynsverksamhet som 
företagaren uppfattar som mer rättvis och förutsägbar. Ömsesidigt förtroende och en 
aktiv dialog kring hur regelverket ska tolkas gör det lätt för företagen att göra rätt. 
Modellen ger även företagen en ökad vilja att investera, växa och anställa samt en mer 
positiv inställning till miljö- och säkerhetsarbete. Detta arbetssätt gör det även enklare 
för ungdomar och nya svenskar att starta och driva företag. Många kommuner, 
branschorganisationer och statliga aktörer har visat intresse för modellen. 

Syftet 
Sverige som tillväxtland är inte en självklarhet. Denna rapport lyfter fram betydelsen av 
en större innovationskraft i den kommunala myndighetsutövningen, liksom betydelsen 
av att flytta fram hållbarhetsfrågornas position i lokala planer för utveckling och 
tillväxt. Därför är syftet med den här förstudien att öka kunskapsnivån hos kommunerna 
kring hur deras tillsynsarbete uppfattas av den lokala näringen och visa på effekterna av 
detta. Den kunskapen kan ligga som grund för kommunerna att arbeta vidare med 
Tillväxt&Tillsyn som plattform för att utveckla sin lokala tillväxt på ett hållbart sätt. 
 

                                                        
1 http://www.nnr.se/kommuner2013 
2 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/enforcement-inspections.htm 
3 https://regelradgivarna.wordpress.com/tag/inspections-reform/ 
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Samverkan 
Att förändra arbetssätt inom en kommun är ett krävande arbete som kräver tydlig 
politisk styrning och erforderliga resurser. Vår ambition har varit att skapa 
förutsättningar för att man tillsammans över förvaltningsgränserna blir starkare, och 
därigenom åstadkomma en reell förändring i Sverige inom dessa komplexa och ofta 
känsliga frågor. 
 
Rättviks erfarenheter – En arbetsmodell med tre faser 
Erfarenheterna från arbetet med Tillväxt & Tillsyn i Rättviks kommun har visat att 
processen för att bygga en långsiktigt stabil relation och dialog mellan kommunen och 
företagen kan delas in i tre faser: Förtroende, Möte och Implementering. Dessa beskrivs 
mer i detalj nedan. 
 
Mot bakgrund av erfarenheterna från Rättviks kommun har en stor del av arbetet i 
denna förstudie handlat om att kartlägga hur relationen mellan kommun och företag ser 
ut idag. Särskilt viktigt i detta arbete har varit att identifiera på vilka områden det krävs 
insatser för att bygga upp det grundläggande förtroende som är avgörande för framgång 
i den fortsatta processen. Det ska emellertid poängteras att varje kommun är unik och 
har sina specifika utmaningar, varför ett införande av Tillsyn & Tillväxt som 
arbetsmetod kommer att se olika ut beroende på kommunens förutsättningar och 
ambitionsnivå.  
 
Samtliga kommuner som deltar i förstudien har en ambition att skapa ett bra lokalt 
företagsklimat och en bra dialog med sina lokala företag och ser detta som en 
prioriterad fråga för kommunens utveckling. Denna förstudie är därför första steget på 
vägen i ett långsiktigt förändringsarbete och i följande kapitel kan ni läsa mer om 
resultaten. 
 

2. Bakgrund, förutsättningar och 

problembild 

2.1 Nationella insatser för regelförenkling 

Det finns i Sverige en stark offentlig förvaltning med hög grad av självstyre när det 
gäller den myndighetsutövning som utförs av såväl de nationella myndigheterna som på 
lokal nivå av länsstyrelser och kommuner. Detta är något som uppmärksammats av 
OECD som en särskild utmaning när det gäller det nationella regelförenklingsarbetet.4 
Sedan 2006 har arbetet med regelförenkling varit i fokus på nationell nivå. Att förenkla 
befintliga regelverk och minska företagens administrativa kostnader har stått i fokus för 
de senaste årens insatser för att stärka de svenska företagens tillväxt och 
konkurrenskraft.  
 

                                                        
4 OECD Reviews of Regulatory Reform: Sweden 2007: Achieving Results for Sustained Growth. 
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8 100… 
 
Näringslivets Regelnämnd (NNR) har beräknat att företagen i Sverige totalt sett 
omfattas av 1200 lagar, 2200 förordningar och 8100 föreskrifter och allmänna råd. 
Kollektivet av företag ska även fylla i 96 miljoner blanketter som 90 svenska 
myndigheter begär in.5 Företagens kostnader för denna administration uppgår enligt 
Tillväxtverkets mätningar till i storleksordningen 90 miljarder SEK årligen. Detta är en 
omfattande regelbörda som vilar på de svenska företagen som till 96 procent består av 
enmansföretag eller företag med färre än tio anställda.6 En viktig tillväxtfråga är därför 
att myndigheter och kommuner i Sverige, genom innovativa processer, utvecklar enkla- 
och effektiva- system och strukturer.  
 
Smidigare, enklare och mer logiska regelverk och ett tillsynsarbete som tar hänsyn till 
de små företagens förutsättningar och ökar chanserna för att de små företagens tillväxt 
ska fungera som motor för en hållbar samhällsutveckling.  
 
I Sverige har arbetet med regelförenkling i huvudsak fokuserat på regelverkens 
utformning och endast i mindre utsträckning på reglernas tillämpning. Orsaken till detta 
är att arbetet med regelförenkling i huvudsak drivits som ett nationellt projekt med 
fokus på själva lagstiftnings- och föreskriftsarbetet. OECD har i sin granskning av 
Sverige lämnat ett flertal rekommendationer i denna del och det har under de senaste 
åren skett en breddning av arbetet till att även omfatta insatser på regional och 
kommunal nivå.7  

 

2.2. Företagarnas upplevda effekter av regelförenkling 
Näringslivets Regelnämnd NNR har vid flera tillfällen låtit undersökningsföretaget 
SKOP granska hur företagen upplever effekten av regeringens regelförenklingsarbete. I 
den senaste undersökningen (december 2012) konstateras att 15 procent av de 
tillfrågade företagen upplever att regelkrånglet ökat jämfört med föregående 
undersökning. Endast elva procent av de tillfrågade företagen anser att det blivit 
enklare. Resultatet visar också att det främst är företagen i storleksklassen med 1-9 
anställda som anser att det blivit krångligare. 8 

                                                        
5 www.nnr.se  
6 Enligt SCB:s Företagsdatabas. 
7 http://www.oecd.org/dataoecd/26/5/45419072.pdf 
8 http://www.nnr.se/pdf/NNR-SKOP_dec2012.pdf 
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2.3 Insatser på regional och kommunal nivå 

Regelförenkling på lokal och regional nivå är en fråga som under de senaste åren fått 
allt större uppmärksamhet. Att skapa ”En märkbar förändring i företagens vardag” är ett 
begrepp som myntats på regeringsnivå för att närmare beskriva behovet av insatser som 
gör att företagen upplever en positiv förändring.9  
 
Landshövding Kristina Alsér och Länsstyrelsen i Kronobergs län har precis avslutat ett 
regeringsuppdrag där de genom projektet ”Förenkla på riktigt” samordnat insatser på 
länsstyrelsenivå.10  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Tillväxtverket driver 
tillsammans frågorna på kommunal nivå genom utbildningen ”Förenkla helt enkelt”. 
 

 

2.4 Vad tycker företagarna om kommunernas 

myndighetsutövning? 

Näringslivets Regelnämnd har även låtit SKOP ställa frågor till företagen hur de 
upplever kommunernas myndighetsutövning och vilka förändringar de skulle önska.11 
Även om frågor som kortare handläggningstider och lägre avgifter placerar sig högt i 
denna undersökning så är det ”ökad insikt och förståelse för den egna verksamhetens 
förutsättningar” som prioriteras högst.  

Av de tillfrågade företagen anser den största andelen (27 procent) att kommunernas 
förvaltningar och tjänstemän skulle behöva ökad insikt och förståelse för företagens 
förutsättningar. Detta är en frågeställning som borde vara prioriterad för att stimulera till 
ökat företagande i kommunerna. En nyligen publicerad rapport från Visita och Arena 

                                                        
9 http://www.regeringen.se/sb/d/19560 
10 Förenkla för företag – slutrapport till Näringsdepartementet 31 mars 2015. 
11 Redovisningen av denna undersökning finns med i NNR:s Regelrapport 2012. 



 

9 

 

för tillväxt visar på den stora potential som ligger i en utvecklad besöksnäring och lyfter 
särskilt fram betydelsen av lokala företag och ett bra lokalt företagsklimat.12  

 

2.5 Sveriges företagsstruktur och framtidens 

företagare 

I Sverige finns ca en miljon företag, varav 99,4% har färre än 50 anställda. I hela 75 % 
av företagen finns bara en sysselsatt person (ägaren) och bara 0,06 % av företagen har 
fler än 250 anställda. Företagaren har ansvaret för att hålla sig uppdaterad om regler och 
lagar som berör det egna företaget. Problemet är att det stora flertalet företagare inte har 
de administrativa resurser som krävs, för att kunna hålla sig ajour med regelverk, 
förändringar och den administration/myndighetskontakt som uppstår till följd av 
verksamheten.  

Tillväxtverket genomför med jämna mellanrum ”Entreprenörskapsbarometern” där 
13 000 personer i åldrarna 18-70 år tillfrågas om sin syn på företagande. 13  I 
undersökningen konstateras att 49 procent av de som svarat kan tänka sig att bli 
företagare. Andelen av befolkningen som är företagare idag är dock endast 10 procent.  

Undersökningen visar även att unga och personer med utländsk bakgrund är mer 
positiva till företagande än genomsnittet. Att skapa nya arbetssätt när det gäller den 
statliga- såväl som den regionala och kommunala myndighetsutövningen är en central 
åtgärd för att sänka tröskeln för nya företagare.  

Att bättre ta tillvara och stimulera det intresse som finns för företagande är en utmaning 
för framtiden. Att ta tillvara unga människors och invandrares entreprenörskap är 
avgörande för att skapa arbetstillfällen och en uthållig tillväxt på lokal nivå runt om i 
landet.  

                                                        
12 Besöksnäringen lyfter – med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat, 2015. 
13 Entreprenörskapsbarometern 2012. 
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Ett arbetssätt där man i större utsträckning hjälper företagaren att göra rätt är 
betydelsefull som åtgärd för att stimulera en sådan utveckling. Omvänt kan man säga att 
Sverige riskerar att missa stora mängder värdefull sysselsättning och innovationskraft 
om vi inte kan utveckla modeller som gör det enklare för ungdomar och invandrare att 
starta- och driva- företag. 

 

Entreprenörskapsbarometern 2012 

Fråga: Kan du tänka dig att vara företagare? 

 

2.6 Dagens myndighetsutövning  

Kommunernas myndighetsutövning baseras på speciallagar inom ett antal olika 
områden. Som exempel på områden där kommunen ansvarar för tillsynen kan nämnas 
miljöfrågor, livsmedelshantering, alkoholservering och byggande m.m. På nationell 
nivå finns även ansvariga myndigheter i form av Naturvårdverket, Boverket och 
Livsmedelsverket m.fl. som bidrar med närmare föreskrifter, råd och stöd kring hur 
regelverket ska tillämpas. 
 
Bland annat har Livsmedelsverket och Tillväxtverket i samverkan tagit fram en skrift 
till livsmedelsinspektörer om hur de kan/får ge råd till företagarna samt till företagarna 
om vilken rådgivning de kan förvänta sig. Kommunerna har dock en relativt stor frihet 
att själva besluta över hur man bedriver sitt tillsynsarbete så länge som man agerar i 
enlighet med gällande lagstiftning och myndighetsföreskrifter. Den övergripande 
lagstiftningen på området är Förvaltningslagen som anger ett antal generella krav för 
hur kommunerna och myndigheterna ska bemöta företag och enskilda. I 
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förvaltningslagen finns särskilda bestämmelser om att ärenden ska handläggas 
skyndsamt och att man är skyldig att ge råd och vägledning.14  
 

2.7 Framtidens myndighetsutövning? 

Tillväxt&Tillsyn har under de senaste åren utvecklats till ett innovativt alternativ för de 
kommuner som vill anta utmaningen att utveckla sin myndighetsutövning. I modellen 
ligger fokus på att etablera en god dialog med de lokala företagen, vilket resulterat i 
både effektivare tillsynsarbete och ett bättre företagsklimat. Utvecklingen av 
Tillväxt&Tillsyn på kommunal nivå har stora likheter med det arbete som Skatteverket 
gjort när de under lång tid arbetat med att tydliggöra sin rådgivande roll och säkerställa 
att myndighetsutövningen bidrar till att företag och enskilda får en korrekt beskattning. 
Skatteverket säger själva att de ”har gått från att vara en kontrollmyndighet till att bli en 
servicemyndighet” och för detta arbete fick de 2011 utmärkelsen Sveriges Modernaste 
Myndighet.15  
 
I de riktlinjer för en effektivare regeltillämpning och tillsyn som OECD nyligen 
publicerat betonas särskilt vikten av att ge råd och stöd.16 En av OECD:s slutsatser är att 
det som är mest effektivt och ger bäst regelefterlevnad är att ”hjälpa företagen att göra 
rätt” (den mindre effektiva motsatsen är att man straffar de som gör fel). En annan 
intressant slutsats i OECD:s rapport är att ”I slutänden så handlar utvecklingen av 
myndighetsutövning och tillsyn lika mycket om att ändra metoder och kulturer/attityd, 
som om att förändra institutionernas organisation och lagstiftning”… 

Arbetet med Tillväxt & Tillsyn utgör en praktisk tillämpning av OECD:s riktlinjer. 
Modellen bidrar till att ge företagarna en ökad vilja att investera, växa, och anställa och 
en mer positiv inställning till miljö- och säkerhetsarbete, samt förenklar för bl.a. 
ungdomar och nya svenskar att starta- och driva- företag. Många kommuner, 
branschorganisationer och statliga aktörer har visat intresse för modellen, som även 
uppmärksammats internationellt.  

Statskontoret har under 2015 genomfört en översyn av avgiftsfinansieringen för 
livsmedelskontrollen. De lyfter i sin rapport tydligt fram fördelarna med Tillväxt och 
Tillsyns avgiftsmodell med debitering efter genomförd kontroll.17 
 
Statskontoret skriver bl.a. följande om arbetet med Tillväxt och Tillsyn i sin rapport:  
 
”Till skillnad från andra kontrollmyndigheter debiterar Rättviks kommun företagen 

först efter genomförd livsmedelskontroll. Avgiftsmodellen som används i Rättvik 

ingår som en del i ett större koncept (”Tillväxt och tillsyn”) som syftar till att förenkla 
för småföretagare. Enligt företrädare för Rättviks kommun innebär det bland annat 

                                                        
14 Förvaltningslag (1986:223) 
15 http://kvalitet.org/kf/2011/11/fran-kontroll-till-servicemyndighet.html 
16 OECD Best Practice Principles för Regulatory Policy, Regulatory Enforcement and Inspections, 2014. 
17 Statskontoret, Avgifter i livsmedelskontrollen. Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering 

(2015:17). 
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att livsmedelsinspektörer i första hand ska påverka företagarna genom dialog och 
information och först om det är absolut nödvändigt ta till sanktionsmedel.”18 

 
Slutsatsen från Statskontorets översyn pekar tydligt på att modellen med 
debitering av avgifter efter genomförd tillsyn är att föredra:  
 

”Ett övergripande mål för livsmedelskontrollen är att företagen har tilltro till 
kontrollen. Ett betydande problem med modellen med förhandsbetalning är att den 
brister i legitimitet hos livsmedelsföretagarna. Detta påverkar i sin tur deras tilltro 
till kontrollen som sådan. Statskontorets bestämda uppfattning är att i det avseendet 
är en modell med efterhandsbetalning att föredra”.19 
 
 

3. Metod 
 
De sju kommuner som har deltagit i förstudien är Rättvik, Gotland, Åre, Orsa, Mora, 
Älvdalen och Härjedalen. I varje kommun har vi intervjuat sex företagare med 
verksamhet inom besöksnäring. Totalt har vi därmed intervjuat 42 företag. Intervjuerna 
har genomförts som djupintervjuer per telefon med en längd på 30-60 minuter beroende 
på samtalets innehåll, tidsutrymme, mm. Intervjumetoden skiljer sig något mellan 
Rättvik och övriga kommuner, då vi i Rättvik fokuserat på att undersöka om företagarna 
upplever någon skillnad mellan hur det var före- respektive efter- det nya arbetssättet 
infördes. Tre av frågorna har dock ställts på exakt samma sätt i Rättvik som i övriga 
kommuner (Bemötande, Meningsfulla möten och Förtroende) och där är resultaten 
direkt jämförbara. 

Antalet intervjuade personer är fler än antalet intervjuade företag eftersom det vid flera 
tillfällen varit två delägare och eller medarbetare som deltagit i samtalet gemensamt och 
resonerat sig fram till svaren. De som har intervjuats har informerats om att de svarar 
anonymt och att deras svar inte kan identifieras. Urvalet av intervjuobjekt har gjorts på 
samma sätt i alla kommuner. Kommunens näringslivskontor (eller motsvarande) har 
ombetts att ta fram en lista med förslag på 10-15 besöksnäringsföretag, där urvalet är en 
blandning av stora och små företag som berörs av kommunal tillsyn och där åsikterna 
sammantaget kan förmodas vara ”genomsnittliga” för kommunen. Därefter har 
intervjuarna (förstudieledarna) valt ut sex av företagen för intervju.  

1890 minuter företagarintervjuer… 

Då antalet intervjuade företagare per kommun är så litet, redovisar vi inte resultatet för 
de enskilda kommunerna i en direkt statistisk jämförelse. Vi redovisar dock ändå en del 
tendenser eftersom de är så tydliga och vi drar även en del paralleller mellan den 

                                                        
18 Ibid s. 38. 
19 Ibid s. 82. 
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upplevelse Rättviks företagare har (där Tillväxt&Tillsyn är arbetsmodell) i relation till 
företagare i de andra kommunerna.  

Vid intervjuerna har frågorna omfattat alla former av kommunal tillsyn som företagaren 
har varit berörd av. I de fall där företagaren haft tillsyn av många olika 
verksamhetsområden har denne ombetts att ange genomsnittliga omdömen. I dialogen 
har vi dock fört en diskussion om eventuella skillnader mellan tillsynsområdena och i de 
fall detta har visat tydliga tendenser så har vi informerat respektive kommun om detta. 

 

4. Resultat och analys 
 

Summering alla intervjuer

Medel sju 

kommuner

Kommun m 

högsta medel

Kommun m 

lägsta medel Max-betyg

Antal 

kommuner Min-betyg

Antal 

kommuner

Bemötande 7,3 9,5 5,8 10 6 st 1 1 st

Kompetens 7,3 8,4 5,5 10 3 st 4 2 st

Meningsfulla möten 6,9 9,3 4,5 10 4 st 2 2 st

Förtroende 6,9 9,7 4,2 10 4 st 1 2 st

Handläggningstider 6,3 7,2 5,2 10 2 st 1 1 st

Insikt och förståelse 5,9 8,8 4,0 10 1 st 1 2 st

Tillsynsavgifter 4,5 6,0 2,8 9 1 st 1 4 st

Genomsnitt 6,4  
 
I ovanstående tabell kan man se en summering av samtliga 42 intervjusvar. I en bilaga 
till rapporten redovisar vi hur frågorna formulerades.  

Företagarna har gett högst betyg på faktorerna Kompetens och Bemötande samt lägst 
betyg på Tillsynsavgifter och Insikt och förståelse. I kolumnen för ”Kommun med 
högsta medel” kan man se genomsnittsbetyg för den kommun som hade högst betyg på 
den aktuella faktorn. I kolumnen för ”Kommun med lägsta medel” kan man följaktligen 
se genomsnittet för den kommun som hade lägst betyg på den faktorn.  

I kolumnen för ”Max-betyg” kan man se det högsta utdelade betyget per faktor och i hur 
många kommuner det betyget förekom. Samma sak för ”Min-betyg”. Svaren från 
Rättviks företagare är inkluderade för de tre frågor där de fick samma frågor som 
företagarna i övriga kommuner (Bemötande, Meningsfulla möten och Förtroende). 

Variationer 
Det framgår tydligt av sammanställningen av intervjusvaren att företagens upplevelser 
varierar ganska stort på ett flertal punkter. Vi kan dock konstatera att samtliga 
intervjuade individer har en spridning på sin poängsättning och att de ger både positiva 
och negativa omdömen på olika områden.  
 
För de tre områden där svaren från Rättviks företagare är inkluderade så ligger 
genomsnittet för dessa klart högre än för den kommun som har det näst högsta 
genomsnittsbetyget. Det är tydligt i intervjuerna med Rättviks företagare att dessa är väl 
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medvetna om den process som har bedrivits kring Tillväxt & Tillsyn, att de själva har 
varit delaktiga i den och att de är påtagligt nöjda med resultatet. 
 
Avgifter har högst förbättringspotential 

Det område som står ut när det gäller förbättringspotential 
är frågan om tillsynsavgifter. Här finns flera spår i 
intervjusvaren som inte bara handlar om att företagen 
önskar lägre avgifter utan även att företagen efterlyser en 
tydligare transparens kring avgifternas beräkning. Företagen 
har svårt att se hur de avgifter man betalar kan vara 
motiverade i relation till kommunens arbetsinsats.  

Här finns därför ett givet insatsområde där kommunen genom en tydligare 
kommunikation och ett reformerat avgiftssystem skulle kunna bygga upp ett högre 
förtroende hos företagen. Det är lite vanskligt att ställa en fråga om hur nöjd en 
företagare är med att det tas ut en avgift och storleken på avgiften, då man lätt kan tänka 
sig att alla företagare egentligen helst hade sluppit den helt? Ett antal företagare har 
dock fört insiktsfulla resonemang kring avgiften och uttryckt förståelse för att det tas ut 
en sådan. Detta gäller främst företagarna i Rättvik, som i flera fall uttrycker att de anser 
att avgiftens storlek är rimlig och att de inte hade velat vara utan den (tillsynen), men 
liknande åsikter framförs också från företagare andra kommuner.   

 

Bemötande 
En klar majoritet av de intervjuade anser att det finns stora skillnader i bemötande från 
olika personer och mellan olika förvaltningar. Företagaren upplever ibland att det är 
oklart vad som gäller eftersom man får olika besked från olika inspektörer. Detta är en 
viktig signal om att det behövs insatser för att skapa ett mer enhetligt förhållningssätt 
och kommunen behöver arbeta mer med bemötande och attitydfrågor. En 
återkommande kommentar är att företagarna vill ha mer dialog och stöd och att detta 
även skulle gynna kommunens utveckling.  
 

Betygen 
På de sju ”sifferfrågorna”, som handlar om vad man tycker om handläggningstider, 
insikt och förståelse, kompetens, bemötande, förtroende och meningsfulla möten, så 
varierar svaren mellan 1 och 10 med ett genomsnitt på 6,4 för samtliga sju kommuner. 
Det är ett svagt-medelmåttigt betyg, som dock skulle kunna förbättras avsevärt genom 
åtgärder för att hantera det tydliga missnöje som finns med tillsynsavgifterna. En insats 
på detta område skulle ge möjlighet till dialog och stärka förtroendet bland de lokala 
företagen. Vi vill här trycka lite extra på resultatet för faktorn ”Insikt och förståelse”. 
Då företagarna i NNR:s enkät anser att ”Större insikt och förståelse för företagets 
förutsättningar” borde vara kommunens mest prioriterade åtgärd så är resultatet på 5,9 
alldeles för lågt och bör leda till att kommunerna försöker förbättra sig på det området. 

Generella frågor 
Utöver sifferfrågorna fanns tre generella frågor om hur man upplever kommunens 
handläggning och tillsyn, om man tror att kommunens sätt att bemöta och handlägga har 
betydelse för en företagares inställning till miljöarbete och livsmedelssäkerhet samt om 
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man tror att kommunens agerande och attityd inom myndighetsutövning påverkar 
företagares vilja att expandera och investera.  

Den inledande frågan om hur man upplever kommunens handläggning hade mer 
funktionen av ”uppvärmningsfråga” och svaren på den återkom under ett flertal frågor. 
Särskilt de avslutande frågorna 9 och 10 där några svar redovisas nedan.  

Fråga 9 - Tror du att kommunens sätt att bemöta och handlägga har betydelse för en 
företagares inställning till miljöarbete och livsmedelssäkerhet? Frågan besvarades av 
nästan samtliga företagare med ett Ja, där man menade att en dialog med större 
förtroende, större inslag av rådgivning och där företagaren vågar ställa frågor leder till 
att företagarens motivation för arbetet med miljöarbete och livsmedelssäkerhet ökar. 
Några få företagare svarade ”Jag måste vara så professionell att jag har en hög nivå på 
säkerheten, oavsett hur kommunen uppför sig”.  

Men de flesta uppgav alltså att de faktiskt påverkades av attityden hos tillsynspersonen. 
Här ser man att man genom ett mer konsultativt arbetssätt kan höja nivån på säkerhet 
och miljö såväl lokalt som nationellt. Det kan leda till att man inte enbart går in för att 
klara kraven utan att spontant höja ribban lite till, utöver kraven.  
 
Fråga 10 - Tror du att kommunens agerande och attityd inom myndighetsutövning 
påverkar företagares vilja att expandera och investera? Frågan har samma svarsbild 
som föregående fråga. Nästan alla företagare uppger att deras vilja att investera 
påverkas av kommunens attityd. Några få svarar även här att de måste klara av att bortse 
från kommunens agerande och attityd, om de ska kunna bedriva ett framgångsrikt 
företagande. Det stora flertalet lyckas dock inte vara så neutrala, utan att de påverkas 
negativt av en negativ/oflexibel attityd. Några uppger att de själva avstått från att göra 
en investering på grund av att de befarar att de kommer att mötas av en negativ attityd 
från kommunala myndighetsutövare. Andra uppger att de valt att istället investera i en 
annan kommun, där de upplever en mer positiv och konstruktiv attityd. 
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4.1. Redovisning av frågor och citat samt analys  

Den följande texten utgör en sammanställning av svar från företagare, där vi fokuserat 
på att återge de svar som är typiska och lyfter förslag på vad kommunen kan/bör 
förändra. Vi har begränsat oss till några citat per fråga och har valt de mest frekventa 
svaren, men även lyft några svar från företagare som belyser företagarens upplevelse i 
de kommuner där man upplevt en positiv förändring. I bilaga till denna rapport finns 
samtliga citat. 

 

Fråga 1 - Hur upplever du kommunens handläggning/tillsyn?  

”Det skulle kunna fungera mycket bättre. Mer öppen dialog och kommunikation behövs. 
Man törs inte fråga kommunen. Ringer andra kommuner för man vågar inte fråga de 
egna inspektörerna.” 

”Vi vill gärna ha råd och stöd i processen – inte att kommunen kommer med ett 
utlåtande i efterhand.” 

”Ojämn- och olika- mellan olika inspektörer och förvaltningar.” 

”Helt fantastiskt! Obyråkratiskt.” 

”Bra, tydlig inbjudan till dialog utan att myndighetsansvaret är nedtonat.” 

 
 
 
 
Analys av svaren till fråga 1 
Det ord som kanske bäst sammanfattar de här kommentarerna är ”ojämnt”. Mer dialog, 
önskemål om större inslag av rådgivning och bättre kommunikation är också ofta 
återkommande önskemål.  
 

Svar på frågorna 2-8 

I fråga 2-8 får företagarna svara på vad de tycker om olika frågor i en skala på 1-10, där 
1 är ”Mycket dåligt” och 10 är ”Mycket bra”. På varje fråga har företagaren också getts 
möjlighet att kommentera sitt svar. Nedan har vi lyft fram de svar som är konkreta och 
kan ge vägledning för kommunen. 
 

Fråga 2 - Vad tycker du om handläggningstiderna? 

Genomsnittsbetyg= 6,3. Individuella betyg varierar mellan 1 och 10. 
 
Kommentarer: 

”Går snabbt om alla papper i ordning.” 

”Varför inte försöka att prata först, innan man öser på med krav?” 

”Mycket ojämnt, beroende på ärende.” 

”Ojämn- och olika- mellan olika inspektörer och förvaltningar.” 
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”Sådär, stod bara ”ej OK” på svaret, utan andra förklarande kommentarer.” 

”Allting går snabbt, Pang-pang, Smidigt.” 

 
Analys av svaren till fråga 2 
Även här så är ”ojämnt” ett vanligt omdöme. Även om handläggningstiderna i SKOP:s 
undersökning var den faktor som företagarna pekade ut som näst viktigast, så framstår 
de i intervjuerna inte som det största problemet. Man kan sammanfatta den här punkten 
med ”Önskvärt med en uppryckning, men kanske inte det allra viktigaste 
förbättringsområdet…”. 

 

Fråga 3 - Vad tycker du om inspektörernas insikt och förståelse för ditt 
företags förutsättningar? 

Genomsnittsbetyg= 5,9 Individuella betyg varierar mellan 1 och 10. 
 
Kommentarer: 

”Miljö och hälsa ser endast ur sitt perspektiv. Ingen förståelse för företagande och 
ekonomi. Ingen flexibilitet. Ingen förståelse för ekonomiska förutsättningar.” 

”Vi vill ha större möjlighet att diskutera fram lösningar och få tips. Diskutera vad de 
tycker om det ställe de är på, säg vad som är fel.” 

”Det känns lite som man får en kniv i ryggen när protokollet kommer! När de går tysta 
och antecknar. För en dialog istället, berätta för oss vad som är bra/ dåligt!”  

”Det varierar från inspektör till inspektör.” 

”Inspektörernas insikt och förståelse känns som en av de största fördelarna med den 
här modellen.” 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Analys av svaren till fråga 3 
I SKOP:s undersökning pekades ”Större insikt och förståelse för företagets 
förutsättningar” ut som den allra viktigaste faktorn och det speglas ganska väl i svaren. 
Kommunens förmåga att hantera den här faktorn ges också ett lågt betyg av företagarna. 
”Ojämnt” återkommer som omdöme även här, att det skiljer mellan olika individer. Det 
finns ett generellt önskemål hos företagarna att man i större utsträckning ska kunna stå 
på samma sida och ta fram bättre lösningar tillsammans, utifrån just det aktuella 
företagets kompetens och fysiska förutsättningar. 

” Förut kunde de ”drösa” in kl 23 när vi hade fullt tryck i baren och 
kräva uppmärksamhet från all personal samtidigt. Vi kan tappa 
100 000 kr om vi inte kan sälja i 15 minuter… De måste ju förstås 
kolla när det är mycket att göra också, men det måste gå att göra 

på ett annat sätt. Så där kan vi inte ha det!”  
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Fråga 4 - Vad tycker du om kompetensen hos kommunens 
tillsynspersonal? 

Genomsnittsbetyg= 7,3. Individuella betyg varierar mellan 4 och 10. 
 
Kommentarer: 

”Teknisk kompetens – men ej social….” 

”De kan sina mallar …. Men inte utanför dessa. Saknar praktisk arbetslivserfarenhet – 
blir väldigt bundna av sina mallar och stödanvisningar. Mer erfarna inspektörer kan 
göra egna bedömningar.” 

”Man vill gärna göra rätt och borde få dialog och rådgivning i uppstartsskedet” 

”Ojämnt, varierar mellan individer.” 

”Hög kompetens, vi brukar diskutera matkemi, ger mig jättemycket!” 

 
Analys av svaren till fråga 4 
Även här återkommer önskemålet om dialog, att man står mer på samma sida och 
diskuterar fram lösningar. Ett speciellt problem på den här punkten är när oerfarna 
inspektörer möter krögare med lång erfarenhet och hög (praktisk) kompetens. Det 
krögarna vill ha då är ett visst mått av ödmjukhet från inspektörerna, att de har förmåga 
att ta ett steg tillbaka, lyssna in företagarens argument och väga detta mot de teoretiska 
förutsättningarna innan utlåtandet skrivs och eventuella beslut fattas.  

 

Fråga 5 - Vad tycker du om tillsynsavgifterna? 

Genomsnittsbetyg= 4,5. Individuella betyg varierar mellan 1 och 9. 
 

Kommentarer: 

”Betalar för 4 timmar (tidigare betalade vi för högrisk 8 timmar) trots att de är på plats 
i 30 min.” 

”Totalt betalar jag 20 tkr per år i avgifter men får ingen årlig tillsyn” 

”Höga avgifter – ingen rim och reson. Inga underlag för beräkningar av avgifter.” 

”Det behövs mer dialog med företagen om tillsynsavgifterna så man förstår varandra” 

”De tar betalt för det de faktiskt gör, prisvärt.” 

 
 

Analys av svaren till fråga 5 
Tillsynsavgifter rankas i SKOP:s undersökning som en av de viktigare faktorerna och  

”Det behövs mer dialog med företagen om tillsynsavgifterna, så 
man förstår varandra” 
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Det finns ett stort missnöje med avgifterna bland de intervjuade företagarna. Det är den 
faktor som får klart lägst betyg. Många företagare har svårt att förstå kopplingen mellan 
insatserna och avgiftens storlek. Dels för att de inte förstår hur avgiften beräknas och 
dels för att de tycker att de inte har något eget utbyte av tillsynen.  

En intressant iakttagelse är att i de kommuner som har jobbat strategiskt med att 
anpassa form och innehåll i sin tjänst till företagarnas förutsättningar, så är acceptansen 
för avgiften betydligt högre. I Rättvik var det till exempel inga företagare som hade 
synpunkter på avgifterna, då de själva upplever att de har så stort utbyte av tillsynen och 
dialogen med inspektörerna. 

 

Fråga 6 - Vad anser du om bemötandet från kommunens tjänstemän? 

Genomsnittsbetyg= 7,3. Individuella betyg varierar mellan 1 och 10. 
 
Kommentarer: 

”Beror helt på vem det är - spridning mellan 1 och 10 inom kommunen.” 

”Ingen förståelse att man inte har tid att hjälpa dem när man har stressigt” 

”Väldigt olika beroende på person – finns både osäkra paragrafryttare och mer 
kommunikativa.” 

”Svårt att bygga relation med så många olika handläggare-  6 st olika på 9 år…”  

”Vi för en dialog, får en chans att göra rätt.” 

 
Analys av svaren till fråga 6 
Bemötande är den faktor som tillsammans med kompetens får högst betyg av 
företagarna. Man är alltså relativt nöjd med bemötandet från inspektörerna. Det är dock 
även här ojämnt och det finns återkommande önskemål om högre social kompetens och 
förståelse. I vissa kommuner verkar det vara vanligt att båda parter har en förväntan om 
att ”det här kan bli ett jobbigt möte”, vilket verkar kunna resultera i en ”taggig” attityd 
från såväl inspektör som företagare. 

 

Fråga 7 - I hur hög grad upplever du att mötena med inspektörerna är 
meningsfulla? 

Genomsnittsbetyg= 6,9. Individuella betyg varierar mellan 2 och 10. 
 
Kommentarer: 

”Inte meningsfullt utan mest obehagligt – trots att vi har koll på det vi gör.” 

”Mer rådgivande vore önskvärt. Hellre tidigt möte med råd än sena synpunkter och 
förelägganden.” 
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”Vi vill ju ha dialog (är inte så idag). Hur har du tänkt här? Här borde du göra så här 
istället. Jag har hållit på med det här i tjugo år, så jag klarar mig, men hur går det för 
nya företagare?” 

”Generellt så gillar krögare inte miljöinspektörer, det är ”aldrig positivt”. Det har de 
vänt här. För att det ska bli bra så måste det växa fram i en relation där båda sidor 
bjuder till.” 

”Jag vill gärna fler besök, gärna ännu mer preventivt.” 

 

 
 
 

 
 
 

Analys av svaren till fråga 7 
Faktorn ”Meningsfulla möten” ges ett hyfsat betyg i intervjuerna, men det finns även 
här en stor förbättringspotential. För det mesta så har företagarna en förståelse för att det 
görs kontroller. Även här finns ett önskemål om mer dialog och att tillsynen i högre 
utsträckning kan bli ett tillfälle till lärande. 

 

Fråga 8 - Hur högt förtroende har du för inspektörerna? 

Genomsnittsbetyg= 6,9. Individuella betyg varierar mellan 1 och 10. 
 
Kommentarer: 

”Bitvis bra, men kommunen måste bli bättre på att få till en jämnare standard mellan 
förvaltningarna.” 

”Det hänger inte ihop. Förvaltningarna agerar var för sig.” 

”Det är svårt att ha förtroende för någon som inte kan det som de håller på med.” 

”Jag vet ju knappt vilka de är (trots att jag har drivit företag i 30 år). Svårt att få 
förtroende då…” 

”Det handlar om relation, de säger ifrån på ett bra sätt.” 

 
Analys av svaren till fråga 8 
Även faktorn ”förtroende” får ett medelmåttigt betyg i intervjuerna. I de flesta fall 
verkar förtroende vara en bristvara. Det är ett allvarligt problem då företagens 
förtroende för kommunens inspektörer påverkar viljan att göra rätt. Förtroende kan ta 
tid att bygga upp men det är nödvändigt att etablera en viss grad av förtroende för att 
kunna stärka företagens vilja att prestera bra i miljö- och säkerhetsfrågor. Vissa av 
kommunerna förefaller ha stora problem med kompetens/personalomsättning, där 
nyutexaminerade inspektörer jobbar (ensamma) ett tag, för att sedan flytta när tillfälle 
ges. 

”Mer rådgivande vore önskvärt. Hellre tidigt möte med råd än 
sena synpunkter och förelägganden.” 
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Fråga 9 - Tror du att kommunens sätt att bemöta och handlägga har 
betydelse för en företagares inställning till miljöarbete och 

livsmedelssäkerhet?  

Kommentarer: 
”Absolut – kommunens bemötande är viktigt. Att det blir enkelt att göra rätt – att man 
vet vad kraven är. Att det är säkert mot kunden.” 

”Helt övertygad – mer rådgivande och stöttande ökar intresset för frågorna.” 

”Ja! Prata med oss, vi är inte farliga!” 

”Ja, vi måste hjälpas åt, ”gnäll” föder irritation.” 

”Ja, vår kompetens ökar. De har arbetat föredömligt med kunskapsöverföring och 
förståelse.” 

”Ja. Man får hjälp, vågar fråga. De säger nej om det är motiverat.” 

 

 

 
 
Analys av svaren till fråga 9 
De flesta företagare svarar att de tror att kommunens sätt att bemöta och handlägga har 
betydelse för en företagares inställning till miljöarbete och livsmedelssäkerhet. Även 
här bekräftar de tesen att högre förtroende leder till större vilja till ”regelefterlevnad”. 
Livsmedelsverkets riktlinjer för rådgivning har ändrats de senaste åren, så att även de nu 
upplyser om att inspektörerna får ge råd. Kan det vara så att detta inte hunnit bli allmänt 
känt bland företagarna, eller att inspektörerna inte hunnit anpassa sig till dem? 

 

Fråga 10 - Tror du att kommunens agerande och attityd inom 
myndighetsutövningen påverkar företagares vilja att expandera och att 
investera? 

Kommentarer: 
”Se nyttan med olika satsningar – ett café som hälsorisk eller turismsatsning…” 

”Svårt att svara på – jag skulle satsa ändå. Men hinder för yngre som vill börja, med 
motståndet från kommunen.” 

”Behövs bättre kommunikation och helhetssyn inom kommunen. Både lagar och regler 
och stöd till företag. Bra kommunikationsförmåga viktigt. Lätt att tappa lusten om man 
möter riktiga paragrafryttare – viktigt för kommunen att vara medveten om detta.” 

”Ja, absolut! Man riskerar att tappa driv, man är ju inte mer än människa.” 

”Ja, vi har ett gemensamt ansvar att utveckla den här orten, vi delar den känslan. De 
arbetar främjande, med förståelse och stöd.” 

”Ja. Man får hjälp, vågar fråga. De säger nej om det är motiverat.” 
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”Ja, det som ska driva utvecklingen är att verksamheten fungerar och går bra. Om 
kommunen har förståelse för vad vi gör, så kan vi fokusera på utveckling!” 

 

Analys av svaren till fråga 10 
De flesta företagare verkar vara övertygade om att kommunens agerande och attityder 
inom myndighetsutövning påverkar företagares vilja att expandera och investera. Detta 
skulle innebära att investeringar genomförs i lägre utsträckning i kommuner där 
attityden upplevs som negativ, eller att de genomförs i andra kommuner istället. Flera 
företagare, som själva har lång erfarenhet, för resonemang om att de tror detta kan vara 
extra betydelsefullt för nyföretagare och utgöra stora hinder för dessa att fortsätta med 
verksamheten eller investera. Det är inte sannolikt att ett stort antal investeringar uteblir 
på grund av kommunens agerande och attityder men vanliga effekter som nämns i 
intervjuerna är minskad skala på investeringarna, förseningar, onödiga konflikter, lägre 
effektivitet och minskad arbetslust.  

 

4.2. Samlad analys av intervjusvaren 

Diagrammet nedan visar hur företagen bedömt de olika frågeställningarna och som 
redan nämnts är Tillsynsavgifter det område som tydligast står ut när det gäller 
förbättringspotential. Även frågan om inspektörernas insikt och förståelse för företagens 
verklighet får ett lågt betyg och visar på ett behov av insatser för att skapa en bättre 
dialog med företagen. Det är dock positivt att frågorna om bemötande och (formell) 
kompetens ligger i topp, då det ger en god grund att bygga vidare på.  
 
Ett problem är den återkommande kommentaren om att man upplever så stor skillnad 
mellan olika personer och förvaltningar. När det gäller kompetens och bemötande skulle 
det vara önskvärt att genomsnittet låg ännu högre, då detta bör vara ett grundkrav på all 
kommunal personal. 
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I diagrammet ovan kan man se genomsnittsbetygen uppdelat på faktorer för 
samtliga intervjuer i samtliga kommuner. Vi har här brutit ut Rättvik, då vi ställde 

vissa frågor på ett annat sätt. Det beror på att många av frågorna som vi ställde i 
Rättvik vara av karaktären före-efter, d v s ”vilken skillnad upplever du en den 
förändring som Rättviks kommun har genomfört?”. Tre av frågorna är dock identiska 
och för dessa frågor särredovisas Rättviks resultat i diagrammet  
 
När det gäller tillsynsavgifterna efterlyser företagen både lägre avgifter och en tydligare 
transparens kring avgifternas beräkning. Företagen har svårt att se hur de avgifter man 
betalar kan vara motiverade i relation till kommunens arbetsinsats. Här finns därför ett 
givet insatsområde där kommunen genom en tydligare kommunikation och ett 
reformerat avgiftssystem skulle kunna bygga upp ett högre förtroende hos företagen.  

Flera av de intervjuade anser att det finns stora skillnader i bemötande från olika 
personer och mellan olika förvaltningar. Företagen upplever ibland att det är oklart vad 
som gäller eftersom olika inspektörer gör olika bedömningar. Detta är en viktig signal. 
Det finns ett tydligt behov av insatser för att skapa ett mer enhetligt förhållningssätt och 
att kommunen behöver arbeta mer med bemötande och attitydfrågor. 

 

 
 

En återkommande kommentar är att företagen vill ha mer dialog och stöd och att detta 
även skulle gynna kommunens utveckling. Det finns ett generellt önskemål hos 
företagarna att man i större utsträckning ska kunna ”stå på samma sida” och ta fram 
bättre lösningar tillsammans, utifrån just det aktuella företagets kompetens och fysiska 
förutsättningar. Även om företagen uttrycker ett stöd- och en förståelse- för att det görs 
kontroller, finns ett återkommande önskemål om att tillsynen i högre utsträckning borde 
vara ett tillfälle till lärande. 

Mot bakgrund av erfarenheterna från bland annat Skatteverkets förändringsarbete är det 
mindre bra att förtroende får relativt lågt betyg. Skatteverkets verksamhetsutvecklare 
säger följande i sin föreläsning om deras resa från kontrollmyndighet till 
servicemyndighet; ”Allt går mycket lättare om man har ett högt förtroende. Det 
påverkar viljan att göra rätt. Bra bemötande stärker förtroendet o leder till högre 
upplevd rättvisa o därmed ökar viljan att göra rätt.” Detta verkar stämma i de kommuner 
där man jobbat aktivt med att förbättra förtroendet. Där pratar företagarna frekvent om 
sin vilja att prestera bra i miljö- och säkerhetsfrågor och att det har samband med det 
förtroende som har byggts upp. 

Det är också tydligt att de flesta av de intervjuade företagarna anser att kommunens sätt 
att bemöta och handlägga har betydelse för vilken inställning som skapas till 
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miljöarbete och livsmedelssäkerhet. Här finns det ett samband mellan hög grad av 
förtroende och företagens vilja till ”regelefterlevnad”. 

 

”Se nyttan med olika satsningar – ett café som 
hälsorisk eller turismsatsning…” 
 

Detta är den kommentar som kanske tydligast sammanfattar företagens budskap 
avseende hur man upplever att kommunens tillsynspersonal ser på verksamheten. 
Citatet illustrerar även de olika perspektiv som kan finnas inom kommunen när det 
gäller synen på olika verksamheter. Att skapa en tydligare samsyn inom kommunen är 
därför avgörande för att kommunens olika delar ska kunna dra åt samma håll och ge ett 
mer samstämmigt budskap till de företagare som bedriver eller står i begrepp att starta 
olika verksamheter.  

 

Effekter av Tillväxt&Tillsyn i Rättvik 
Något som är intressant att studera lite extra är i vilken utsträckning svaren från 
Rättviks företagare, där man under en tid har upplevt en mer anpassad modell, skiljer 
sig från företagare i övriga kommuner. 

Vi kan här konstatera att de företagare som vi har intervjuat i Rättviks kommun är 
genomgående positiva till kommunens myndighetsutövning. De är positivt inställda till 
den förändring som Miljö- och byggenheten och Näringslivsenheten gemensamt har 
genomfört. De ger mycket höga betyg på faktorn "förtroende" för kommunens 
inspektörer, hur "meningsfulla" de tycker att mötena med inspektörerna är samt vilket 
"bemötande" de tycker att de får. De uttrycker en förståelse för att det tas ut avgifter och 
ingen av de företagare som vi har intervjuat i Rättvik hade velat vara utan tillsynen. 

De tycker alltså att tillsynen är väl värd den avgift de betalar. När de själva spontant får 
beskriva det ändrade arbetssättet så använder de ord som ”Toppen”, ”Fantastiskt”, 
”Obyråkratiskt” och ”Jättebra”. Företagsklimatets utveckling bekräftar svaren. Där finns 
andra omständigheter som också påverkar resultatet, men en stor del av Rättviks 
förbättring av företagsklimatet kan förklaras med införandet av Tillväxt&Tillsyn. 

 

Sammanfattande analys 
Analysen av intervjusvaren kan sammanfattas i följande punkter: 

• Företagarna vill se en mer transparant avgiftsmodell med tydligare koppling 
mellan avgiftens storlek och kommunens arbetsinsats.  

• Företagarna har en stark önskan om större inslag av lärande och rådgivning i 
samband med möten mellan företagare och kommun. 

• En bättre dialog skulle höja miljö- och säkerhetsarbetet hos företagen  
• Företagen upplever tydligt en bristande insikt och förståelse för företagandets 

villkor. Bättre förståelse skulle också främja ett ökat kunskapsutbyte. 
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• Handläggningstider är inte den högst prioriterade frågan enligt företagarna, 
andra parametrar är viktigare. Exempelvis transparenta avgifter.  

• Det finns ett tydligt samband mellan företagares vilja att investera och 
expandera samt hur de bemöts av kommunen i dessa frågor. 

 

4.3. Skiss till arbetsmodell 

I den följande texten har vi gjort en skiss för hur man steg för steg kan förändra sitt 
arbetssätt till att vara mer rådgivande och där fokus i högre grad ligger på hur man 
hjälper företagaren att göra rätt. 
 
FAS 1 – Förtroende: Förtroendet mellan de tjänstemän i kommunen som arbetar 
med att utöva tillsyn respektive stödja de företag som är ”tillsynsobjekt” är 
utgångspunkten i Tillväxt och Tillsyns modell. Införandet av Tillväxt och Tillsyn som 
koncept förutsätter en förändringsbenägenhet hos både tjänstemän och näringsliv. Det är 
viktigt att kommunens tjänstemän är förberedda på förändringar i arbetssätt, attityder 
och metoder. Denna fas handlar därför mycket om att förbereda, planera och stärka 
självkänslan hos handläggare och att ge dem de verktyg de behöver för att kunna möta 
företagare med fokus på företagarens vilja att göra rätt. Detta inkluderar också ett annat 
perspektiv från kommunledningen kopplat till tillsynsarbetet. Det är viktigt att 
tillsynsenheten får en utvecklande roll och ses som en viktig del i kommunens totala 
tillväxtarbete.  
 

FAS 2 – Mötet: När tillsynsenheten eller motsvarande känner sig redo, så kommer 
fas två att handla om mötet med företagare. Detta i syfte att skapa en samsyn om 
kommunens tillväxtarbete, att öka förståelsen för varandra, preventiva åtgärder och att 
förstå potentialen i tillsynsarbetet som en del i tillväxtarbetet. Här är 
näringslivsfunktionerna viktiga som länkar mellan näringsliv och kommun. Fas två ger 
en färdplan och ett nytt klimat. Detta gör det möjligt för fas tre, implementering och 
utveckling. 
 

FAS 3- Implementering: I denna fas är det slutligen dags för implementering av de 
metoder och verktyg som i samråd togs fram i fas två. Genomförande, politiska beslut, 
nya instruktioner och arbeten med kontrollplaner är exempel på aktiviteter här. Vidare 
ger fas tre möjligheten till workshops om utvecklingspotential för framtiden. Hur ska 
tillsynsarbetet bedrivas om fem år? Vilka är kommunens styrkor? Vilka är våra 
utvecklingsområden? Vilka särskilda behov har företagen i vår kommun? Hur möter vi 
det i vårt arbete med tillsyn? 
 
 

4.4. Kort resumé från nätverksmöte 8 juni 

Förstudien summerades vid ett Slutseminarium 8 juni med deltagare från LRF, svensk 
handel, Visita, Näringslivets Regelnämnd, Centrum för rättvisa, Arena för tillväxt, 
Näringsdepartementet samt kommunerna Rättvik, Gotland, Härjedalen, Älvdalen, Mora 
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och Orsa. Huvuddragen från rapporten redovisades. Deltagarna fick sedan i grupper ta 
fram en förteckning över vilka verktyg man behöver för att kunna fortsätta processen. 
Resultatet av det arbetet redovisas i en bilaga till denna rapport.  

Det fanns en stor enighet på mötet om att kommunerna har en viktig roll i att arbeta på 
ett sätt som stimulerar den lokala tillväxten och bidra till företagens vilja att utveckla 
deras säkerhets och miljöarbete. Alla var överens om vikten att arbeta med 
utgångspunkt från synsättet att det bör ligga i kommunens uppdrag att man hjälper 
företagen att göra rätt. 

 

5. Slutsatser 
 
Frågan om lokalt- och nationellt- företagsklimat är alltid aktuell och det finns mycket att 
göra på detta område – inte minst på kommunal nivå. Det finns idag ett stort behov av 
modernisering och effektivisering inom hela den offentliga förvaltningen och för de 
myndigheter och kommuner som vågar höja blicken finns gott om goda exempel på 
nya, konstruktiva arbetssätt. 

Svenskt Näringsliv släppte nyligen sin stora enkät där 31 400 företagare och 7 200 
politiker har fått lämna sina åsikter om det lokala företagsklimatet och den mätningen 
visar i år igen stora behov gällande detta ämnesområde. 

Det framgår också tydligt av vår undersökning att det finns en efterfrågan från 
företagarna att de önskar en mer levande och vägledande dialog med kommunens 
tjänstemän. Man anser generellt att kommunens roll borde utvecklas till att på ett 
tydligare sätt stödja företagens utveckling.  

Det finns omfattande internationell erfarenhet som visar att det även ur ett 
tillsynsperspektiv är mer effektivt att hjälpa företagen att göra rätt, istället för att straffa 
de företag som gör fel. Inställningen från kommunernas inspektörer har här en 
avgörande betydelse och studien visar tydligt på ett behov av förändringsarbete när det 
gäller arbetsmetoder och attitydfrågor.  
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Sammantaget finns ett stort förändringsbehov i kommunerna och en av slutsatserna från 
förstudien är betydelsen av att ta fram tydliga modeller och arbetsmetoder för att 
underlätta förändringsarbetet i kommunerna. En av slutsatserna blir därför att det bör 
bildas en gemensam plattform för att underlätta för kommuner som vill driva 
förändringsarbeten inom ämnesområdet. 

Med utgångspunkt i ovanstående har vi tillsammans med Rättviks kommun valt att ta 
initiativ till att bilda en ideell förening med syfte att främja och underlätta 
förändringsarbetet på kommunal nivå, att samla intressenter inom området, förse dem 
med forskning, rön och information – att erbjuda kunskap och hjälp till såväl 
kommuner, regionala myndigheter och branschorganisationer. Det finns inget krav på 
att de kommuner och organisationer som deltagit i förstudien ska bli medlemmar i 
föreningen utan samarbetet kommer att fortsätta som ett parallellt spår. Det finns 
emellertid flera andra kommuner och aktörer som anmält intresse för att ta del av 
arbetet med Tillväxt och Tillsyn. Här kommer föreningen att fylla en viktig funktion 
som stöd- och kunskapsförmedlare samt vara en knutpunkt för att driva frågorna vidare 
på nationell nivå.  

Såväl enskilda som företag, kommuner och organisationer bjuds in till att bli 
medlemmar i föreningen. Inom ramen för föreningen kan man, med stöd av 
internationella erfarenheter och rekommendationer från bl.a. OECD, att ta fasta på 
några olika delar i Rättviks arbete med Tillväxt&Tillsyn och utveckla detta tillsammans. 
Ambitionen är att inom ramen för föreningens verksamhet ta fram ett antal konkreta 
åtgärdsprogram baserade på befintliga arbetssätt och modeller som redan används och 
visat sig vara framgångsrika.  

Erfarenheterna från arbetet med Tillväxt & Tillsyn i Rättviks kommun har visat att 
processen med att bygga en långsiktigt stabil relation och dialog mellan kommunen och 
företagen kan delas in i tre faser: Internt förtroende, Mötet mellan företagare och 
myndighetsutövare samt Implementering: 

Ett tydligt exempel på att det har betydelse hur man arbetar i kommunerna är 
diagrammet nedan som illustrerar att det krävs ett långsiktigt arbete men att det också 
ger god utdelning om man väljer att aktivt arbeta med att utveckla dialog och arbetssätt. 
För Rättviks del är kurvan ett tydligt bevis för att arbetet med Tillväxt & Tillsyn 
fungerat väl när det gäller att stärka det lokala företagsklimatet. Dessutom har man 
skapat en uthållig utveckling över tid, vilket endast kan uppnås om man både satsar på 
att föra en aktiv dialog och att genomföra konkreta förändringar.  

Det är viktigt för ett uthålligt arbete att dialogen med företagen även leder till konkreta 
resultat. Annars riskerar man att falla tillbaka till samma läge som tidigare – eller lägre 
– när företagen märker att deras synpunkter och önskemål inte leder till någon 
förändring.  

Något som har nämnts många gånger, såväl av företagare som av andra rikstäckande 
aktörer är betydelsen av ett tydligare och starkare lokalt ledarskap. Flera av företagarna 
pratar om en frånvaro av ledarskap och efterlyser det i kommunerna. En av våra 
slutsatser blir därför att man även bör jobba med det lokala ledarskapet, att 
kommunledningen blir tydligare med vad man vill, hur man vill att kommunen ska 
uppfattas och ser till att medarbetarna jobbar enligt de principerna i sin 
myndighetsutövning. 
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Diagram från Svenskt Näringslivs webbsida www.foretagsklimat.se 

 
Vad har då Rättvik gjort för att nå resultat? Mycket arbete har lagts på att etablera 
arbetsmodellen för Tillväxt & Tillsyn. En av huvudtankarna bakom modellen är att 
etablera en samsyn mellan kommunens tillväxtfrämjare och myndighetsutövare, där 
man enats om att en god dialog med de lokala företagen ger såväl ett effektivare 
tillsynsarbete som ett bättre företagsklimat. Rättviks resa liknar till stor del det arbete 
som Skatteverket gjort när de under ett flertal år arbetat med att tydliggöra sin 
rådgivande roll och säkerställa att myndighetsutövningen bidrar till att hjälpa företag 
och enskilda att göra rätt.  

Två mycket konkreta exempel på hur etablerandet av nya arbetssätt bildar ett 
strukturkapital i kommunen är den förändrade avgiftsmodellen för livsmedelstillsynen 
och den s.k. ”Rättelsetrappan”. Den förändrade avgiftsmodellen för livsmedelstillsynen 
har även granskats av Statskontoret. Sammanfattningsvis menar Statskontoret att 
Tillväxt och Tillsyns avgiftsmodell med debitering efter genomförd kontroll är att 
föredra framför modellen med förskottsbetalning och lyfter bl.a. fram legitimitetsfrågan 
som en viktig aspekt.20  Erfarenheterna från Rättvik bekräftar Statskontorets slutsats, då 
modellen med debitering av avgifter efter genomförd kontroll på ett tydligt sätt har 
stärkt kommunens förtroendekapital hos de lokala företagen och därigenom skapat 
förutsättningar för mer samarbete och dialog. Rättviks kommuns införande av 
”Rättelsetrappan” är en praktisk tillämpning av vad som internationellt går under 
benämningen ”Responsive Regulation” och innebär att det skapas strukturella 
förutsättningar för ökat dialogfokus i myndighetsutövningen.  
 

                                                        
20 Statskontoret, Avgifter i livsmedelskontrollen. Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering 

(2015:17), s. 82. 
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Rättelsetrappan  

Muntlig dialog 

Skriftlig dialog 

Föreläggande 

Föreläggande med vite 
Sanktionsavgifter 

Förbud mot verksamhet 

  God kommunikation och förståelse  

 
Förtroende: 
Att den andre är villiga att försöka 
förstå vad jag menar och söka 
ömsesidigt acceptabel lösning 

 
Tappat förtroende: 
Ingen idé att söka komma överens med den andre 

 

 

Huvudpoängen i Rättelsetrappan är att alla sanktioner mot företag sker enligt en på 
förhand fastslagen modell för hur inspektörerna ska agera vid olika brister i företagens 
verksamhet. Detta ger en tydlighet och trygghet för både inspektörer och företag kring 
vad som gäller. Ett företag som inte hörsammar den inledande muntliga och skriftliga 
dialogen riskerar vitesförelägganden och verksamhetsförbud. En utgångspunkt för att 
modellen ska fungera är dock att man byggt upp en hög grad av kommunikation och 
förståelse mellan inspektörer och företag (de första två faserna, enligt ovan) 

Som tidigare konstaterats utgör arbetet med Tillväxt & Tillsyn en praktisk tillämpning 
av OECD:s riktlinjer och det är sannolikt att flera politiker och tjänstemän på såväl 
nationell som lokal och regional nivå kan lära av den internationella diskussionen kring 
hur den offentliga förvaltningen kan bli mer stödjande ur ett tillväxtperspektiv. 
 
Det är intressant att se utvecklingen där enskilda kommuner och myndigheter bryter 
med invanda perspektiv och arbetssätt för att istället bli föregångare för en 
moderniserad offentlig förvaltning baserad på internationella erfarenheter. En av 
drivkrafterna bakom detta förändringsarbete är insikten om att det är mer resurseffektivt 
att hjälpa företagen att göra rätt istället för att straffa de företag som gör fel. 

Vi vill nämna något om vikten av goda relationer mellan kommunens förvaltningar, inte 
minst mellan ”tillväxtfrämjare” och ”myndighetsutövare” i kommunen. Svaren från 
företagarna i Rättvik visar att de sätter stort värde på att kommunen ”talar med en röst”, 
att det förenklar tillvaron för dem och att de upplever kommunens agerande som mer 
logiskt. Denna förstudie visar att en kommun som vill förbättra sitt företagsklimat 
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sannolikt får bättre resultat om man satsar på ökad intern samsyn och ökad 
kvalitet/bättre relation i sin myndighetsutövning än på ”traditionell 
näringslivsutveckling”. Det förekommer ju ett betydligt större antal vardagliga 
kontakter mellan myndighetsutövare och företagare än mellan 
näringslivsutvecklare/kommunledning och företagare, så potentialen för en förbättring 
av företagsklimatet genom ökad kvalitet/bättre relation i myndighetsutövningen är 
betydligt större än många andra traditionella” åtgärder för bättre företagsklimat. 

Inledningsvis i denna rapport redovisades resultaten från Tillväxtverkets 
”Entreprenörskapsbarometer”, som visade att unga och personer med utländsk bakgrund 
är mer positiva till företagande än genomsnittet. För kommunerna kommer det att vara 
en viktig strategisk satsning för framtiden att bättre ta tillvara den vilja till 
entreprenörskap och företagande som finns hos dessa grupper. En reformerad 
tillsynsverksamhet med större fokus på dialog och samarbete är en av flera 
nyckelfaktorer för att frigöra potentialen hos dessa grupper. Förutom erfarenheterna från 
Tillväxt&Tillsyn finns flera internationella exempel på insatser som utformats i syfte att 
förenkla och tydliggöra gällande regelverk för såväl mindre företag som ungdomar och 
personer med utländsk bakgrund. Detta är ett område där det finns stora möjligheter till 
lärande över nationsgränserna och ett givet område för erfarenhetsutbyte inom ramen 
för en ideell förening.  

Kommunsektorn står idag inför en stor utmaning- men det finns också en stor potential 
att vi har 290 olika utförare med i grunden samma uppdrag och regelverk att förhålla sig 
till. Den kommunala mångfalden ger stora möjligheter till innovationer och 
benchmarking, där det inte alltid är de stora och resursstarka kommunerna som hittar 
nya lösningar. Tillväxt & Tillsyn är bara ett exempel på ett nytt och innovativt arbetssätt 
som kunnat utvecklas tack vare den frihet som det kommunala självstyret ger 
kommunerna.  

Det finns en potential för en snabb, positiv utveckling av företagsklimatet på lokal nivå i 
kommunerna de närmaste åren. Om vi kan ta tillvara den potentialen så kommer 
kommunerna och de lokala företagen att öka sitt bidrag till Sveriges tillväxt framöver! 
Här kan Tillväxt & Tillsyn vara en viktig pusselbit. 
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