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Alla siffror pekar just nu åt 
rätt håll för Ales företagskli-
mat. När Business Region 
Göteborg i förra veckan pre-
senterade resultatet av ser-

vicemätningen Insikt höjde 
kommunen sitt samlade 
nöjd-kund-index med hela 
åtta enheter. Tillsammans 
med Härryda blev Ale den 

kommun som klättrade flest 
steg uppåt och utsågs därför 
till Årets uppstickare.

Det man mäter på skalan 
0-100 är hur företagarna 
upplever kontakten med sin 
kommun och syftet är att 
fånga upp åsikter och iden-
tifiera förbättringsområden.

Ales betyg landade i år på 
64, vilket är över nivån för 
godkänt men fortfarande 
en bit under det nationella 
genomsnittet på 67. Öckerö 
toppar listan i Göteborgsre-
gionen med 75 i betyg, Lilla 
Edet ligger stadigt på samma 
nivå som Ale medan Göte-
borg ökade tre steg till 66. 
Längst ner ligger Kungälv på 
53 efter Alingsås på 59. 

Mjuka värden
Framför allt är det inom mil-
jöområdet som Ale kommun 
lyckats förbättra sin service 
och sitt bemötande i olika 
ärenden. Att man där höjer 
sig 11 enheter från 2011 är 
inte någon slump.

De senaste två åren har 
man gjort flera medvetna 
satsningar för att vidareut-
veckla och stötta upp kom-
munens inspektörer i deras 
yrkesroll. 

Laila Ekman, miljöchef i 
Ale kommun, menar att det 
inte räcker att åka på studie-

besök och titta på maskiner, 
utan att även mjukare värden 
som bemötande och attityder 
måste lyftas fram i ljuset.

– 2010 fick vi mycket 
kritik för bemötandet och 
hur vi genomförde inter-
vjuerna ute på plats. Som 
inspektör är man ofta i ett 
utsatt läge och folk mådde 
inte bra på jobbet. Arbetet 
innebär många tuffa möten 
och synen från politiker och 
företag har ofta varit att vi är 
en besvärlig del av kommu-
nen. För att komma till rätta 
med problemen valde vi att 
ta hjälp av externt stöd och 
inspektörerna har gjort en 
tuff men utvecklande resa. 

Stor spridning
För att få insikt om vad man 

behövde förändra har perso-
nalen bland annat fått spela 
in sina intervjuer, som sedan 
analyseras. Det skedde inom 
forskningsprojektet MI, en 
av vidareutbildningarna som 
Ales inspektörer genomgått. 

– Det var inte jättepopu-
lärt i början och satte såklart 
press, men för att kunna 
bemöta kritik måste man 
först ta reda på vad man gör 
fel, säger Laila Ekman. 

Hon menar att det tidigare 
varit svårt att hitta kurser 
som handlar om just bemö-
tande. Ofta läggs istället allt 
fokus på sakkunnighet, lagar 
och regler.

– Det är en stor sprid-
ning på personerna du träf-
far i det här yrket – allt från 
drivna företagsledare som är 

otroligt bra på att förhandla 
och kan spelet till folk som 
knappt träffar andra männ-
iskor till medborgare som 
är oroliga för till exempel 
buller. Därför är förmågan 
att kunna bemöta alla sorts 
människor av största vikt, 
inte minst för att företagarna 
ska känna förtroende för till-
synen.

Jannike Åhlgren, 
näringslivschef, gläds åt att 
arbetet gett resultat.

– Alla tjänstemän vill 
naturligtvis ge en så god och 
relevant service som möj-
ligt, men det är inte alltid att 
företagen uppfattar det. Att 
det arbete som nu genomförs 
har gett ett så fint resultat är 
helt fantastiskt.

JOHANNA ROOS

– Företagarna allt mer nöjda med
kommunens bemötande

Ale årets uppstickare

RESULTAT
Samlade NKI (nöjd-kund-index) 
per kommun på skalan 0-100
Förändring från 2011 års mätning 
inom parantes.

Öckerö: 75 (+3)
Härryda: 68 (+8)
Göteborg: 66 (+3)
Mölndal: 66 (-1)
Partille: 66 (-3)
Ale: 64: (+8)
Lilla Edet: 64 (0)
Stenungsund: 63 (+3)
Kungsbacka: 63 (-3)
Tjörn: 61 (-1)
Lerum: 61 (+1)
Alingsås: 59 (+1)
Kungälv: 53 (-5)

Hela Göteborgsregionen: 65 (+2)

INSIKT 2013
• Insikt är en nationell servicemät-
ning av kommunernas myndig-
hetsutövning.
• Undersökningen mäter kvaliteten 
i kommunernas service och 
myndighetsutövning inom fem 
områden: brandtillsyn, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och hälsos-
kydd samt serveringstillstånd. 
• Genomförs vartannat år av 
Business Region Göteborg med 
underlag av rapport från SKL (Sve-
riges Kommuner och Landsting)
• Resultatet grundas på svar 
från företag som någon gång 
under 2012 varit i kontakt med sin 
kommun. 
• 2638 företag deltog i Göteborgs-
regionen
• Årets klättrare blev Ale och 
Härryda

ALE. Återigen har Ale kommun visat prov på 
förbättrad kommunikation med de lokala företa-
garna.

I den senaste nöjd-kund-undersökningen Insikt 
utsågs Ale till ”Årets uppstickare” då man höjde 
sig mest av alla 13 kommuner i Göteborgsregio-
nen, tillsammans med Härryda.

Störst förbättringar har gjorts inom miljöområ-
det, där medvetna satsningar nu gett resultat.

På framfart. Jannike Åhlgren, näringslivschef och Laila Ekman, miljöchef tog emot Ales pris 
för årets uppstickare när serviceundersökningen Insikt presenterades förra veckan.
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