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Driver framgångsrika 
branschföreningar

Etablerar och  
utvecklar nätverk

Du har en br produkt som kunder efterfrågar. Du leder utvecklingen 
och hävdar dig bra i den internationella konkurrensen.
Och så upptäcker du att framgången hos hela din bransch hänger på 
beslut som fattas i Bryssel!

Du har en bra produkt som kunder efterfrågar. Du 

leder utvecklingen och hävdar dig bra i den interna-

tionella konkurrensen. 

 Och så upptäcker du att framgången hos hela din 

bransch hänger på beslut som fattas i Bryssel!

 Du har möjlighet att få affärer i den offentliga sek-

torn. Men upptäcker att villkoren för upphandlingen 

är snåriga och orimliga. Din branschorganisation  

är rätt forum för frågan, men finns det tid och 

resurser där?

    

Det är här TEBAB kommer in. Vi är specialister på 

att driva branschfrågor, från åsikt till verkligt beslut. 

 Vi levererar både spjutspetskunskap och praktiskt 

genomförande och vi har de rätta kontakterna.

 Vår vision är att bli bäst i Sverige på att driva och 

utveckla branschorganisationer.  

 Med en livskraftig och framgångsrik industri som 

främsta slutmål. 

Strategisk politisk  
kommunikation
TEBAB:s kunskaper om hur det 
fungerar i politikens korridorer 
kommer branschorganisationerna 
tillgodo. Vi skriver remissvar, ordnar 
politikermöten och sköter myndig-
hetskontakter.

  Branschrepresentation 
Vi ser till att branschorganisationen 
representeras i de rätta instanserna, 
t ex i europeiska branschorganisa-
tioner, på myndighetsmöten och 
EU-möten.

Kommunikationsaktiviteter
Kommunikation är en av de viktigaste 
uppgifterna för en branschorganisa-
tion. Vi skapar webplatser, skriver 
debattartiklar, planerar deltagande 
i mässor, seminarier och ser till att 
organisationen syns i media. Allt på 
ett enkelt och kostnadseffektivt sätt 
så att även en liten organisation kan 
få rätt hjälp.



  Omvärldsbevakning
Vi samlar statistik, bevakar media  
och annat som branschorganisationen 
och dess medlemmar har nytta av. 

Vårt erbjudande. Vi erbjuder en färdig plattform 

som alla branschorganisationer kan använda. Det 

blir kostnadseffektivt. Branschorganisationen står 

för branschkunskapen. Och vi står för kompetens 

inom bl a samhällskontakter och annan påverkan. 

Här ser du en del av det vi arbetar med.

Utvecklingsprojekt 
Vi arbetar med branschorganisatio-
nens framtidsfrågor, t ex forsknings-
projekt, standardiseringsfrågor  
och affärsjuridik.

Administration
Även en branschorganisation  
behöver administreras. Vi tar hand  
om det på ett standardiserat och 
kostnadseffekivt sätt. Vi har färdiga 
rutiner för mötesbokningar, ekonomi-
hantering, föreningsformalia, med-
lemshantering m m.  

  Marknadsföring
TEBAB hjälper både branschorganisa-
tioner och enskilda medlemsföretag 
att göra bättre affärer. Till exempel 
genom utbildning i affärsjuridik och 
offentlig upphandling, i konkreta  
marknadsaktiviteter som t ex mässor 
och kampanjer och genom samord-
ning med Exportrådet. 
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Vi driver och utvecklar följande branschorganisationer:

Vilka vi är. TEBAB är specialister på att driva 

branschorganisationer och alla de frågor som före-

kommer i samband med det. Våra medarbetare är 

kunniga både inom de branscher vars organisation 

de arbetar för och inom de områden där bransch-

organisationer behöver stöd. 

Vår verksamhet. TEBAB driver och utvecklar Sve-

riges viktigaste organisationer. Vi arbetar med de 

frågor som gör branschorganisationen och därmed 

branschen framgångsrik. 

 Vi har också skapat effektiva rutiner för att admi-

nistrera och driva stora som små branschorganisa-

tioner, vilket i många fall gör deras existens möjlig. 

  TEBAB driver idag ett 30-tal branschorganisationer 

i några av Sveriges viktigaste industrigrenar. 

Vår roll. Vi sätter branschorganisationens intressen 

före våra egna. Vi agerar ofta som navet i organisatio-

nen och när den är framgångsrik är vi framgångsrika. 

 

Våra ägare. TEBAB bedriver sin verksamhet i ända-

målsenliga lokaler i Teknikföretagens hus, centralt 

i Stockholm. Alla medarbetare som arbetar för de 

olika branschföreningarna finns samlade i ett och 

samma våningsplan. Teknikföretagen återfinns  

i våningsplanen ovan. Gott om konferensrum och 

bra konferensservice inklusive restaurang finns 

i huset. Många departement och myndigheter i 

centrala Stockholm finns på 15 minuters gångväg. 

Sammantaget borgar alla dessa förutsättningar för 

att bra idéer verkligen omsätts i praktiken, såsom 

nätverkande, utbildningsdagar, interna och externa 

möten, myndighets- och departementskontakter mm.

Armatur – Svensk Armaturindustri 
 
Besiktning, provning, certifiering – SWETIC
 
Biobränslen – SBCA
 
Brasvärmeföreningen
 
Byggmaskiner – SACE
 
Civil Säkerhet – SACS
 
Hissar och rulltrappor – Hissförbundet
 
Kraftöverföring – SELCABLE
 
Rullningslager
 

Lastfordonspåbyggare – LFG
 
Materialförsörjning – SAMS
 
Materialhantering – MHG
 
Miljötålighetsteknik – SEES
 
Portar – Portgruppen
 
Pumpar – SWEPUMP
 
Servicesektionen
 
Tåg och järnväg – SWEDTRAIN

Sveriges Standardiseringsförbund
 

SWELARM  

Säkerhets- och försvarsföretagen– SOFF
 
Sänksmide – Smidesgruppen

Textilmaskiner – TMAS
 
Tryckluft – TLG
 
Vattenreningsutrustning – VARIM
 
Verktyg & verktygsmaskiner – MTAS
 
Värmepannor och brännare – SBBA
 
Värmeväxlare – HEAS

TEBAB. Storgatan 5  Box 5510  114 85 Stockholm  

Växel: 08 782 08 50  Fax: 08 660 33 78

info@tebab.com  www.tebab.com
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