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Vad är era ”success factors”? Vad är det bästa/viktigaste ni gjort i föreningen?

• "Delegationsresor - gemensamma mässdeltagande

• Marknadsstatistik - mkt viktigt

• Skapat samsyn från att varit splittrade

• skapat branschregler"

• Vitalisera medlemsnätverket

• Nätverket är nr 1 !

• Studiebesök hos medlemsftg

• Studiebesök hos medlemmar och andra

• Medlemsmöten med intressanta talare

• Engagerat nya medlemmar. 

• Ny vision och mål. 

• Harmonisering av fakta och ökad tydlighet mot 

medlemmar och branschen. 

• Nya typer av medlemsskap.

• Lobbyarbete för statligt hisstöd

• Delta med delad "svensk" monter på stora 

internationella mässor

• Samverkan kring kompetensförsörjning

• Information

• Tydliga nyckelfrågor



Vad är era ”success factors”? Vad är det bästa/viktigaste ni gjort i föreningen?

• ICT Sweden - bidragit till att skapa ett starkt RI.SE och där föreningen fortsatt har en stark roll.

• "Studiebesök hos medlemsföretag Smartare"

• Engagerade medlemmar

• Styrelse sammansatt av ledare som har beslutande positioner i medlemsföretagen

• Allt det som man inte gjort

• "Möjlighet till regelbundna möten = regelbunden avstämning

• Remissinstans

• Studiebesök hos varandra

• Branschgemensamt mässdeltagande

• Strategiskt innovationsprogram

• Sponsring av mindre mässor

• Kompetensförhöjande insatser



Har ni gjort något som gått mindre bra - som andra kan lära sig av?

• Tajming på möten så det inte krockar med andra branschaktiviteter eller intill storhelger e.d.

• Lite för många byten av branschansvarig från Tebab sista åren..

• Locka fler besökare till S.E.E.

• Matcha budskap med målgrupp. Ibland är det föreningen som skall lyftas fram och ibland medlemmarna

• För mycket sociala aktiviter (nätverkande) vs branscharbete vid årliga medlemsmöten.

• Vi tog för stort grepp, medlemmarna hade inte tiden som krävdes. Prioritera! Våga säga nej.

• Ha en engagerad valberedning => engagerad styrelse

• Ha en engagerad valberedning

• Ungefär som idag fast mera aktiv i sociala medier för att höras/synas samt väcka intresse för sina frågor...



Hur blir man en engagerad styrelse och får med sig alla i arbetet?

• Tydlig vision och tydliga mål

• Gå in med rätt inställning

• Hitta de viktiga fokusområdena. Prioritera.

• Se till branschens väl, inte bara egna ftg

• Samsyn kring målbild innan man sätter igång konkreta 

aktiviteter

• Visa resultat. Det ger energi och attraherar nya medlemmar.

• Regelbunden kontakt

• Kravspecifikation till valberedningen

• Håll kontakt med medlemmar

• Etablera bra arbete med den grupp som finns istället för att 

jaga nya medlemmar.

• Involvera ledamöterna vid mötena

• Ta ansvar för att driva verksamheten, med helhetsperspektiv.

• Hitta transparens för att få mer fler.

• Klar verksamhetsidé

• Skapa tillit - hela styrelsen engagerad

• Beslutsfäig styrelse

• Ha en engagerad valberedning

• Rätt sammansatt med individer som ser helheten för hela 

branschen.

• Hitta arbetsformer som gör det enkelt. Utnyttja digitala 

möjligheter.

• Egen kompetensutveckling - egen vinst!



Hur blir man en engagerad styrelse och får med sig alla i arbetet?

• Gör jobbet i arbetsgrupper med rätt kompetens

• Inse att det är ett förtroendeuppdrag

• Hitta bra aktiviteter som ger kick-back in i företagen.

• Viktigt att skapa teamkänsla

• Ökat eget nätverk

• Informationsspridning/delning

• Sätt spelregler från början. Vad är förväntan?

• Balans mellan doers och ideskapare

• Utbilda, ge introduktion till nya

• Personer i styrelsen med brett kontaktnät för att skapa ett 

ökat engagemang



Hur driver vi branschfrågor i framtiden? 

• Ungefär som nu men mer fokus på sociala medier

• Utmaning att ha ett forum för alla åldrar - olika sätt...

• Mer branschöverskridande

• Fysiska möten utgör en bas - för att skapa fokus och tillit

• Använda digitala plattformer i större grad

• Arbetar mer flexibielt med frågor. Nya format

• Driver frågor mer internationellt

• Driver sakfrågor istället för branschfrågor

• Tvärfunktionella möten mellan branschgrupper

• Driver sakfrågor i nätverk. Går samman för viss fråga under 

viss tid.

• AI

• Ev samarbetet över landsgränserna - nordiska?

• Tvärfunktionella satsningar/projekt

• Hur påverkar internationaliseringen?

• Mer internationell samverkan

• Sätt branschens framtida utmaningar på agendan 

tydligt nu!






