”Företagsklimatet
förbättras i
Göteborgsregionen.”

Insikt
2017

Så tycker regionens företag
om kommunernas arbete

”Viktigare än någonsin att vi
inte tappar tempo nu.”
öteborgsregionen ska ha bland de
bästa klimaten för företagande och
innovation. Det finns det politiskt
beslut på, sedan Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program klubbats igenom med
målet att skapa minst 120 000 nya jobb fram
till 2035. För att klara detta har tre underliggande mål formulerats: Göteborgsregionen
ska bli en av de bästa regionerna i Europa
på att tillvarata kompetens och attrahera
talang, Göteborgsregionen ska bli en av de
storstadsregioner som erbjuder bäst förutsättningar för hög och hållbar tillväxt
– och som sagt, vi ska ha bland de bästa
klimaten för företagande och innovation.
PA RALLELLT MED DETTA HAR

Business Region Göteborg
och Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR)
godkänt ett fördjupat
samarbetsavtal för att
näringslivet ska kunna
utvecklas ytterligare.

Om undersökningen
Insikt bygger på analysmodellen Nöjd KundIndex (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas
service inom områdena brandskydd, bygglov,
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd,
livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
I Göteborgsregionen utgörs undersökningen
av 3 757 enkätsvar från privata företag med
ärenden under 2017 (svarsfrekvens 56 procent).
Undersökningen utförs i samarbete med Sveriges
Kommuner och Landsting och ingår i deras
serie ”öppen jämförelse – Företagsklimat”, där
160 kommuner ingår.
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D E T TA Ä R T VÅ V I K T I GA S T E G . Göteborgsregionen står mitt inne i ett aldrig tidigare
skådat utvecklingssprång och näringslivet är
oerhört betydelsefullt för att det här språnget
ska ta oss så långt som möjligt.
Å RE TS I N S I K T Ä R D E N S JÄT T E sedan 2008.
Det är glädjande att se hur det samlade Nöjd
Kund-Indexet för regionen fortsätter att öka
och ett gott betyg åt alla insatser som görs i
kommunerna. Det är viktigare än någonsin att
vi inte tappar tempo nu. Myndigheterna har
sina spelregler och företagen sina behov men
målbilden kan vi alla dela – att ingen annan
storstadsregion ska ha bättre förutsättningar
för företagande än Göteborgsregionen. Där
är vi inte ännu men jag är övertygad om att
vi med träget arbete kommer dit.

Och det arbetet gör vi tillsammans.

Företagsklimatet förbättras
i Göteborgsregionen
Trenden pekar fortsatt uppåt – företagen i Göteborgsregionen är allt mer nöjda med
den service kommunerna ger i viktiga tillståndsprocesser. I årets mätning av kundnöjdheten
har betyget stigit ytterligare en enhet till NKI 69. Därmed visar Göteborgsregionens
samlade betyg en obruten utvecklingskurva uppåt under de sex gånger som mätningen
har genomförts. Årets resultat ligger på den övre gränsen för godkänt som
Sveriges Kommuner och Landsting satt upp för undersökningen
2017
(godkänt = 62 – 69).
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Vi är Göteborgsregionen
Göteborgsregionen består av
13 kommuner, var och en med ett
unikt näringsliv. Business Region
Göteborgs uppdrag är att bidra till
jobbskapande och hållbar tillväxt
för hela regionens näringsliv.
Detta förutsätter bland annat ett
gott företagsklimat. Tillsammans
med de 13 kommunerna tar vi gemensamt ansvar för att stärka företagsklimatet och därmed attraktiviteten
i vår arbetsmarknadsregion.
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Bemötandet
är avgörande

51%

av företagen
som kontaktat
kommunerna har
10 eller färre
anställda

1/3

av företagen
som kontaktar
kommunerna har
tidigare inte haft
någon kontakt

”Företagen ger höga betyg
inom alla kvalitetsfaktorer.”
amtliga kvalitetsfaktorer får goda omdömen
av företagen på NKI mellan 70–76. Den
kvalitetsfaktor som företagen är mest
nöjda med är bemötandet, med ett NKI på 76.
Att bemötandet upplevs positivt är särskilt viktigt
eftersom det är grunden för ett bra möte och dialog
mellan företag och kommun. Nästan hälften av
alla företag uppger att man har fysiska möten med
kommunen. Och de som har fysiska möten ger
också ett högre betyg än den genomsnittliga
kunden (+ 4 enheter).

Tre av kvalitetsfaktorerna får ett högre betyg i år
jämfört med förra mätningen. Det område som
förbättrar sig mest är kommunernas förmåga att
ge relevant information till företagen. Samtidigt är
det endast ett område, tillgänglighet, som får ett
lägre betyg.
Skillnaderna jämfört med förra mätningen
är överlag små. Det kan hänga samman med att
mätningen nu för första gången genomförs varje år,
till skillnad från tidigare då den genomfördes
vartannat år.

NKI
för hela
Sverige

”Allt fler kommuner får höga betyg.”
ju av kommunerna i Göteborgsregionen får
NKI-betyg över 70, vilket anses vara gränsen
för höga betyg. De mest nöjda företagen
hittar man på Öckerö med ett NKI på 79. Tätt
därefter kommer Tjörn och Mölndal, med NKI
på 77 respektive 76.
Den största förbättringen sedan förra mätningen
står två kommuner för. Det är Kungälv och Tjörn,
som även förbättrade sig mest i förra årets mätning.
Tjörn är också en av de kommuner som uppvisar
den starkaste förbättringen sedan mätningen
startade, tillsammans med Lerum, Stenungsund
och Ale. Samtliga dessa kommuner har förflyttat

Inom varje serviceområde har företagaren besvarat frågor kring sex kvalitetsfaktorer.
Maxbetyget är 100 och förändringen jämfört med 2016 anges inom parentes.

sig från att ha haft underkända NKI-nivåer till att
nu ha starka NKI över 70.
Göteborgs Stad behåller sitt NKI från förra
mätningen. Göteborg står för över hälften av alla
ärenden i undersökningen
och väger därmed tungt
i undersökningen.
(Lilla Edet deltar ej
i 2017 års Insikts(+1)
undersökning).
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Alla myndighetsområden, NKI per kommun

LIVSMEDELSKONTROLL

I Insikt undersöks den kommunala servicen inom sex myndighetsområden. Företagarna i
Göteborgsregionen ger högst betyg på servicen inom området brandskydd på NKI 77.
Även markupplåtelse och livsmedelskontroll får höga betyg på NKI 74. Livsmedelskontroll
står även för den största förbättringen jämfört med förra mätningen.
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Miljöförvaltningens uppdrag är att
skydda människors hälsa och miljön.
I tillsynen som sker enligt miljölagstiftningen kontrolleras bland annat
hur företagare och andra verksamheter
arbetar för att se till att det inte
uppstår problem och störningar.
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Som konsumenter ska vi kunna
lita på den mat vi får i affären,
restaurangen, äldreboendet eller
skolan. I Göteborg är det miljöförvaltningen som kontrollerar att
livsmedelsföretagare i kommunen
följer lagens regler och levererar
säker mat till konsumenterna.

(+3)

Härryda

SERVERINGSTILLSTÅND

Vad innebär
livsmedelskontroll?

25

50

75

(+7)

Snitt för
Sverige

(+1)

100

79

*R
 esultat redovisas enbart vid minst sju svar. Ifall förändringen jämfört med förra mätningen saknas, beror det på för få svar i förra mätningen.
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Öckerös företagare är mest nöjda
”Är man inte trygg i sitt regelverk vågar man kanske inte
riktigt ta ut steglängden när det gäller service.”
edan i förra Insiktsmätningen återfanns
regionens mest nöjda företagare i Öckerö
men svaren från kommunen var för få för
att räknas med i den officiella rankingen. I årets
Insikt kan Öckerö emellertid stoltsera med det bästa
företagsklimatet i regionen – nu också officiellt.
– Det gläder oss. Vi har en historia av företagande
här ute vilket naturligtvis är en fördel, det ligger
i vårt DNA att vara företagare. Men samtidigt vill
jag tro att det har lärt oss tjänstemän och andra
näringar att arbeta i den här miljön, säger Ronald

Johansson, besök- och näringslivschef i Öckerö.
Han berättar hur man analyserat mätningar
från tidigare Insiktsrapporter och diskuterat hur
kommunen kan förbättra servicen till företagen,
framför allt när det gäller information och
kommunikation. Det handlar om enkla saker.
Att se företagarna, att alltid lämna svar – och att
göra det så snabbt som möjligt.
– Missnöjet med ett negativt besked beror inte
på att det är ”fel” svar utan på att vi inte hanterat
kommunikationen rätt.

Ronald Johansson
Besök- och näringslivschef,
Öckerö

För två år sedan etablerades lotsfunktioner i
kommunen med mandat att kunna påverka och
informera över verksamhetsgränserna. Ronald
Johansson tror att det har bidragit till att man bättre
kan stötta de olika handläggarna och cheferna.
– Är man inte trygg i sitt regelverk vågar man
kanske inte riktigt ta ut steglängden när det gäller
service. Alla människor gör sitt bästa, det är min
utgångspunkt, men det handlar om att känna
trygghet i att man gör det som är rätt.

HUR GÅR ARBETET MED
FÖRETAGSKLIMATET I
GÖTEBORG, KAJSA DAHLSTEN,
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE
PÅ BUSINESS REGION
GÖTEBORG?
– I år ser vi för första gången att vårt förbättringsarbete i Göteborg har nått en
platå, vi landar på samma nivå som i fjol.
Nu måste vi verkligen kraftsamla för att
orka ta oss upp ytterligare. Vi befinner oss
i en enorm omvandlingsprocess i Göteborg
där hela staden ska byggas om och det får
konsekvenser för företagen och hur de
upplever kommunens service.

Hur tar vi oss vidare nu?

Tjörn och Kungälv förbättrar sig mest
”Har vi ett trevligt bemötande blir vi trevligt bemötta tillbaka.
Det blir en positiv spiral.”
”Det bottnar i grunden väldigt mycket om en attitydförändring
som sedan leder till att andra detaljer behöver förändras.”
rets klättrare i SKL:s mätning Insikt är
Tjörn och Kungälv som avancerar med
fem skalsteg vardera och landar på
genomsnittliga NKI på 77 respektive 68.
Därmed fortsätter den positiva trenden i de
bägge kommunerna, allra mest i Tjörn som
blev årets klättrare även i 2016 års mätning.
– Det har varit ett långsiktigt arbete och
bottnar i den processkartläggning vi började
med efter katastrofsiffrorna i 2014 års
mätning. Det vi framför allt gjort är att korta
handläggningstiderna, ta reda på var de svaga
punkterna finns och åtgärda dessa, säger Anna
Aldegren, näringslivsstrateg i Tjörns kommun.
– Det är extra roligt att se att vi fortsätter att
förbättra oss trots att vi haft ett rätt turbulent
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år med byte av vår samhällsbyggnadschef.
Det visar att de rutiner vi satt i det här arbetet
faktiskt sitter oavsett vem som leder verksamheten.
Nyckeln till Tjörns framgångar handlar om
att ha koll på sina processer och på hur man
kommunicerar med medborgarna menar
Anna Aldegren.
– Har vi ett trevligt bemötande blir vi trevligt
bemötta tillbaka. Det blir en positiv spiral.
Också Kungälv har gjort en resa från svaga
snittsiffror till ett NKI som i dag nästan
tangerar snittet för hela regionen. Robert
Hallman, verksamhetschef näringsliv och
kommunikation i Kungälv, ser klättringen som
resultatet av ett samlat arbete.

– Vi gav oss den på att kommunen skulle bli
bättre på att möta näringslivet. Vi samlade de
olika verksamheterna i kommunen som har mest
kontakt med näringslivet och tittade på service,
bemötandefrågor och svarstider. Dessutom
hade vi sedan tidigare inlett en dialog med
näringslivet om att förstå varandras behov.
Det handlar i grunden väldigt mycket om en
attitydförändring som sedan leder till att andra
detaljer behöver förändras, säger Robert Hallman
och slår fast att Kungälv ska fortsätta klättringen.
– Men jag ser inte detta som enbart som en
Kungälvsfråga utan om att hela Göteborgs
regionen ska växa tillsammans.

Anna Adlegren
Näringslivsstrateg, Tjörn

Robert Hallman
Verksamhetschef
Näringsliv och
kommunikation, Kungälv

– Vi ska ju vara bästa storstaden på företagsklimat. Nu kommer vi tillsammans med
de förvaltningar som har nära kontakter
med företagare att vända på varenda sten för
att hitta förbättringsmöjligheter. Det kan
handla om allt ifrån att korta handläggningstiderna och ge tidiga och tydliga besked,
till att hela tiden jobba med att ha ett
positivt bemötande.
– Vår ledstjärna är att det ska vara enkelt
att driva företag i Göteborg. Varenda
tjänsteperson som har kontakter med
företagarna ska leva och andas detta.

Något annat konkret som
kommer att hända?
– Vi jobbar just nu med att se över hur vi
bättre kan hjälpa de företag som upplever
problem i och med ombyggnationen av
staden. Dessutom kommer vi för fjärde
året i rad att arrangera en utbildningsdag
för samtliga nyanställda inom staden,
med fokus på att öka förståelsen för
företagarnas villkor.
Kajsa Dahlsten
Näringslivsutvecklare
Företagsklimat
vid Business Region
Göteborg
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Dina synpunkter behövs
Mätningen Insikt är ett viktigt redskap i arbetet
med att förbättra servicen till företag i hela
Göteborgsregionen. För att våra medlemskommuner ska kunna ta nästa steg i utvecklingen
har löpande mätningar införts. Nu genomförs
enkäter – varje månad eller varje kvartal,
beroende på kommun – med ett urval av alla
företag som har kontakter med sin kommun.
Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna
planera för ännu bättre service. Därför vill vi veta
vad du tycker och vad som är viktigt för dig.

Business Region Göteborg AB
Box 111 19, 404 23 Göteborg
Besöksadress: Norra Hamngatan 14, 1 trappa
Telefon: 031-367 61 00. E-post: info@businessregion.se
Facebook: facebook.com/businessregiongoteborg
Läs mer om Insikt på vår hemsida: www.businessregiongoteborg.se
Frågor om undersökningen besvaras av Kajsa Dahlsten:
031-367 61 82, kajsa.dahlsten@businessregion.se

Valentin&Byhr. Foto omslag: Jennie Smith / Göteborg & Co.

Tack för att du tar dig tid att svara när
enkäten kommer till dig nästa gång.

