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Dialog för ett bättre företagsklimat

Målgupp:
Företagare, politiker,
tjänstemän

Med ett bra företagsklimat är alla vinnare
”Dialogprojektet har förvandlat begreppet Företagsklimat från otydligt
och vagt till någonting bestämt och tydligt” deltagande politiker
Ett bra företagsklimat ger fler företagsetableringar, arbetstillfällen och
skatteintäkter – vilket är A och O för en fungerande välfärd. Listan kan
göras lång när det gäller åtgärder som bidrar till ett positivt
företagsklimat.

Syfte:
Att skapa förståelse,
tydliggöra
utmaningar och skapa
dialog mellan viktiga
intressenter

Företagarservice, lots, förutsättningar för tillväxt, ny-etableringar,
jobbskapande och entreprenörskap är bara några områden och
prioriteringar ett näringslivskontor eller näringslivsbolag kan ha på sitt
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TYDLIGGÖRA

MÖJLIGGÖRA

GENOMFÖRA

Vart skaver det?

Hur lösa problemen?

Vad, Varför?

Hur, Var?

Konkretisera, prioritera,
målsätta
Vem, När?
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Mål:
Ett åtgärdsprogram
för ett bättre
företagsklimat som
bygger på samverkan,
samförstånd och
respekt för varandras
roller.
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bord. Men vad är det som fungerar i just din
kommun?
Vad är det som skaver, vilka prioriteringar ska ni
göra, vad & vem ska göra det?
Det är några av de saker vi kan hjälpa dig att få
svar på

Vi tror på att det händer
positiva saker när
människor möts

Varje steg förbereds, faciliteras och sammanfattas
av konsulten i dialog med referensgrupp/beställare

”Jag tycker att dialogmötena har varit spännande,
det har varit högt i tak, stämningen var god och
alla har haft en vilja att bidra med något bra”
Susanne Hellstrand , Salasus Performance

Metod: Café Dialog®

”För att bygga ett bra företagsklimat så
måste man först börja bygga på
relationer, vi måste mötas och få en
samsyn.
Vi ser på problem med olika ögon och
från olika håll och så kommer det alltid att
vara, tillsammans kan man ändra sin syn
eller rentav våga se den från ett annat
perspektiv än sitt eget. Vi måste föra en
dialog! Det är det som är så bra med det
här projektet” Pierre Segerud, Mälarprofil

För att skapa en bättre förståelse för varandra
och vad som ligger bakom påstående och
synpunkter som kommit fram i olika
undersökningar, frukostmöten och andra
forum. Har vi tagit fram en serie dialogmöten
som syftar som till att identifiera områden som
ska ses som särskilt viktiga och som man bör
lägga särskild vikt vid i det framtida arbetet tillsammans!

ÄR DU INTRESSERAD AV VETA MER OM VÅR PROCESS FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT
Klicka här så kontaktar vi dig och berättar mer!
Du kan även nå oss på telefon
Petra Forsström, 070-545 18 88
Torbjörn Forsström, 070-539 98 05
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