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Hösten 2012 började Marlene Roos, Im-
plement och Anki Josefsson, Adaptit, 
spåna kring idén om att starta ett nätverk 
för förändringsledare och införandean-
svariga. 

– Vi triggades av undersökningar som 
fortfarande visade att 75 procent av alla 
IT projekt misslyckas! Det ville vi ändra 
på, berättar Anki och Marlene. 

De tog kontakt med Dataföreningen 
och redan från början upplevde man att 
man fick mycket stöd och hjälp.

Enkelt att komma igång
– Det finns en enkel och tydlig hand-
bok som beskriver de olika stegen för att 

komma igång. 
Det var viktigt 
för oss att stäm-
ma av med delta-
garna vad de ville 
få ut av mötena. 
Vi ville också vara 
fler nätverksleda-
re för att minska 
sårbarheten och 

flera stycken anmälde intresse för att bli 
nätverksledare redan vid första träffen, 
säger Marlene Roos.

Vinnande koncept
Frukostmötena i nätverket har varit väl-
besökta sedan starten och engagerade 
nätverksdeltagare bidrar med erfarenhe-
ter som skapar nya insikter.

– Vårt vinnande koncept har varit att 
vi varit flera nätverksledare och delat in 
oss två och två, sedan har varje team an-
svarat för innehåll och upplägg. Det spa-
rar tid, berättar Anki Josefsson. 

Att vi har varit flera har gjort att någon 
kunnat falla ifrån utan att vi har behövt 
ställa in eller boka om, fortsätter hon.

Framgångsfaktorer för ett  
lyckat nätverksarbete:

•  Ta fram hur man ska jobba och  
riktning framåt. 

•  Ta fram en gemensam plattform så att 
alla pratar ”samma språk”. 

•  Fråga medlemmarna vad de vill göra, 
teman, innehåll så att nätverksträf-
farna blir så givande som möjligt för 
så många som möjligt.

•  Säkerställ att det finns tid att nätverka 
och mingla.

•  Prova olika koncept: grupparbete, 
 föreläsning, case. Våga testa tills ni 
hittar det som funkar bäst för er. 

•  Välj nätverksledare med omsorg.  
Då blir det roligt och produktivt. 

Kompetensen, engagemanget, utbytet av 
erfarenheter kring utmaningar och fram-
steg ger värdefull inspiration att föra in i 
det vardagliga arbetet. 

– Brinner du för ett utvecklingsområ-
de? Saknar du något nätverk? Starta ett 
så möter du likasinnade, säger Birgitta 
Edberg, VD för Dataföreningen Stock-
holmskretsen.          Text: Birgitta Edberg

Dataföreningen finns representerat i hela 
landet. Vi är verksamma både centralt 
och regionalt, med projekt, samarbeten 
och aktiviteter. Har du förslag, idéer och 
synpunkter på verksamheten som du vill 
se påverka styrelsens verksamhetsplan? På 
årsmötet är dina förslag och idéer mycket 
välkomna.

Anmäla en speciell fråga eller ärende
På föreningsstämman, som äger rum den 
29 april 2015, röstar kretsarnas fullmäk-

tige bland annat på inkomna motioner, 
men stämman får bara besluta i frågor 
som finns angivna i kallelsen. Senast den 
10 februari behöver individuella motio-
ner inkommit för att hinna behandlas och 
komma med på årets stämma. 

Om du vill engagera dig mer
Kretsarnas och avdelningarnas valnämn-
der är i full gång med att rekrytera sty-
relseledamöter. Tveka inte att ta kontakt 
med valnämnden i din krets eller av-

delning om du själv vill engagera dig i,  
eller har förslag på lämpliga kandidater 
för, styrelse uppdrag.

Som medlem kan du vara med att  
påverka – ta chansen!

 

Följ oss på...

Nyheter från Dataföreningen                       dfs.se

LEDARSKAP Att vara nätverksle-
dare i Dataföreningen inspirerar 
och vässar din kompetens. Det är 
lättare än många föreställer sig. 
Här träffar du likasinnade med 
fokus på lärande på en oberoende 
mötesplattform.

Brinner du för ett ämne? 
Vill du träffa likasinnade? 
Starta ett nätverk.

FAKTA: 
STARTA EGET NÄTVERK

Vill du starta igång ett  
nätverk kontakta  
Birgitta Edberg  
(birgitta.edberg@dfs.se)

FAKTA:  
FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman äger rum  
den 29 april på Kompetenscenter 
i Stockholm

Motioner skickas till info@dfs.se 
och fakta till våra stadgar finns 
under www.dfs.se/om/stadgar

FÖRENINGSSTÄMMA Vi närmar oss tiden för kretsarnas och avdelning-
arnas årsmöten samt föreningsstämman. Då ska vi bland annat lägga 
fast satsningarna för det kommande året. Årsmötet är en plats där du 
får göra din röst hörd. 

  
 
 

Göteborg den 29 januari. Anmäl dig på natverk.dfs.se

Marlene Roos

Anki Josefsson

Föreningsstämman är den 29 april 2015 i Stockholm.

Snart dags för 
årsmöte 2015
Den 12 mars är en betydelsefull dag för Data-
föreningens medlemmar.

Det är dags för årsmöten i våra lokala kretsar och merpar-
ten av kretsarna har valt att förlägga sina möten till denna 
den andra torsdagen i mars. 

Är du medlem i Södra, Västra, Östra, Stockholm, 
Sundsvall, Umeå eller Norrbotten är det den 12 mars 
2015 som gäller. I Skellefteå kommer årsmötet genom-
föras den 16 mars 2015.

Resterande avdelningars datum blir klara inom kort. 
Titta under ”På Gång” på www.dfs.se var och när ditt 

årsmöte inträffar.

Gemensamma 
krafter i ny arena
På Vehicle ICT Arena i Göteborg samarbetar 
forskare, näringsliv och samhälle för en ICT- 
fokuserad innovation och kompetensförsörjning 
inom fordonsindustrin. 

Ambitionen är att bli en global innovationsarena med syf-
tet att bidra till svensk konkurrenskraft inom hållbar och 
säker mobilitet. Här kan strategiska beslut tas som rör ut-
vecklingen av affärsmodeller, referensarkitektur och mo-
dellbaserad utveckling. Vehicle ICT Arena erbjuder även 
testmiljöer för alla aktörer att testa och demonstrera sina 
idéer i. Dessutom har man gemensamt utvecklat en open 
source-plattform för utveckling av appar till fordons info-
tainmentsystem. 

Den nya arenan drivs av Lindholmen Science Park, se-
dan länge en samarbetspartner till Dataföreningen, som 
nu bjuder in till ett seminarium där projektledaren Kent 
Eric Lång, från Viktoria Swedish ICT, berättar om pro-
jektet och de nya dörrar det öppnar för och till industrin. 

Här möjliggörs nämligen gränsöverskridande samar-
beten och nya aktörer tillåts in i branschen. Bland de-
ras medlemmar finns således alltifrån små nyetablerade 
 ingenjörsföretag, forskningsinstitut, universitet och hög-
skolor, till etablerade leverantörer och fordonsföretag. 

– Tillsammans kan vi skapa förnyelse som var och en 
inte klarar på egen hand, säger Kent Eric Lång. 

Var med och  
påverka Dataföre- 
ningens utveckling


