
 
 

PROTOKOLL: SES EXPO – STRATEGIDAGAR  
 
Datum:  19-20 september 2019 
Plats:  Åby Arena/Easyfairs, Göteborg 
Deltagare:  Jenny Rannemo  Stockholmsmässan 

Mats Svensson  Sture Exhibition & Events 
Lennart Johansson  Åbymässan 
Madeleine Norstedt  Ratius Mässbyrå (Protokollförare - stöd) 
Hansi Sundström  Workman Event 
Mikael Jansson  Fairlink 
Sofie Lager   Activeled 
Malin Ekman   SES (Protokollförare) 

 
 
 

1. Välkomna och genomgång av agenda för dagarna 
Alla hälsas välkomna till detta nya forum inom SES. Tidigare medlemmar i Expoförbundets 
styrelse (Jenny, Mats, Lennart och Madeleine) presenterar kort agendan och upplägget för 
de båda dagarna 
 

2. Presentation 
Kort presentationsrunda av alla för att veta lite mer om varandra och respektive profession 
och bakgrund.  
 

3. SES historia 
Mats berättar kort om SES och dess historia. 
 

4. SES EXPO uppdrag/arbetsgång 
• 4 fysiska möten/år 

o För varje möte gäller:  
 Agenda 
 To-do-list/Actions 
 Protokollförare (representant från SES) 

 
o Spelregler: 

 Transparens 
 Öppenhet 
 Agendan 
 Teamkänsla 

 
• 4 online möten/år 
 
• Referensgrupp: 

o Syfte/tid/hur 
Stödfunktion/insatser vid specifika projekt (på uppdrag av SES EXPO) 

o Tänkta medlemmar: 
 Anders Buske 



 
 

 Daniel Andersson 
 Miguel Florido 
 Michaela Iliminsky 

 
5. Syfte och mål med strategidagarna 

• Lära känna varandra 
• Identifiera/arbeta fram en bild av ”Ett önskat läge” 
• Arbeta fram en lista på actions att arbeta vidare med 

 
6. Trender 

Jenny presenterade en trendspaning. Vad är det som präglar branschen just nu och vad är 
det som kommer vara viktigt inför framtiden? 
 

• Tillväxt i eventbranschen 
• Nya aktörer 
• Digitalisering 
• Sociala medier 
• Enkelhet 
• Snabb förändringstakt 
• Hållbarhetstänk – Greta Tunbergs genomslag en viktig markör  
• Influensers 
• Butiksdöden = möjligheter för branschen 
• ”Skärmvila” 
• Google home 
• Återbruk – vi köper mindre och vill uppleva mer 
• Upplevelser – ökat behov 

 
• Framtid: Tillväxt i branschen  

Innovation 
Het marknad 
Employer Branding – kommer branschen kunna attrahera rätt 
medarbetare  

 
7. Vår framtid 

Inför strategidagarna fick alla deltagare fundera kring nedan 5 frågor utifrån sin 
position/perspektiv. Gruppen delades upp i 2 mindre grupper där dessa frågor diskuterades. 
Nedan är en sammanställning av svaren/diskussionerna kring frågorna; 
 

• Vilken ser du som den största utmaningen i din verksamhet?  
(där SES Expo kan göra skillnad) 
- Att minska felaktiga beställningar/leveranser 
- Vikande besökarantal 
- Digitala aktörer 
- Synlighet 
- Bristande kunskap hos kunder hur man mäter effekten av sina aktiviteter 
 



 
 

• Vilken ser du som den största utmaningen för branschen som helhet?  
(utifrån perspektivet att SES Expo är en branschorganisation) 
- Vikande besökarantal 
- Digitala aktörer – webbshopar 
- ÅF-ledet kapas (direktförsäljning via webben) 
- Större möjlighet att själv söka sig till källor – stora forum inte längre lika 
nödvändiga 
 

• Vilken trend eller skeende påverkar dig och dina kunder mest? 
- Hållbarhet 
- Miljöcertifiering 
- Digital tilltro 
- Nyhets-hets 
- Illojala besökare/missnöjdhet 
- Tillgänglighet 
- Relevans 
 

• Vilka egenskaper är viktigast för branschen att utveckla under de närmsta 5 
åren?  
(sett ur perspektivet medlemmar i SES Expo) 
- Affärsmässighet (win-win-win) 
- Flexibilitet 
- Snabbfotade 
- Värdskap / Service 
- Synlighet / Kundvänlighet 
- Relevans 
- Tillväxt – OnBoarding / utbildning 
- Rocka till det hela! Göra erbjudandet mer attraktivt och relevant för tänkta 
målgruppen. 
 

• Vilken ser du som SES Expo viktigaste uppgift under de närmaste 5 åren? 
- Affären - gynna branschens tillväxt 
- Hållbarhet – SES samlar all relevant utbildning/Guide/SES certifiering? 
- Nätverk – samla branschen kring seminarier / AW-mingel  
- Uppmärksamma Global Exhibition Day 3 juni 2020 
- Synliggöra Expobranschen i mediedebatten 
- Förstå vad marknaden vill ha – kommunikation/rapporter/utbildning 

 
8. Action points 

 
• Samarbete med Unga företagare (UF) 

Sätta ihop ett informationspaket/studiepaket/allmän information avsett för UF att 
tillhandahålla i sin verksamhet samt kontakta berörda lärare och bjuda in dem till 
studiebesök hos olika medlemsföretag för att få upp ögonen på de som är på väg att 
göra sina yrkesval och attrahera dessa till att välja ett branschspecifikt yrke. 
Ansvarig: Mikael (research) / SES (produktion) 
 

• Miljö/Säkerhet 



 
 

Vikten av ett aktivt miljö- och säkerhetsarbete blir allt mer uppmärksammat i 
branschen och fler och fler upphandlingar/kunder kräver en dokumentation kring 
detta. SES Expo ska ta fram ett upplägg som kan hjälpa medlemmarna att sondera 
terrängen och selektera ut vad som är aktuellt för branschen/respektive medlem. 
Ansvarig: Jenny och Lennart 

 
• Bättre branschkunskap 

Med hjälp av IRM ska vi ta fram branschspecifika rapporter och analyser som alla 
medlemmar får ta del av. Detta kräver att SES Expo identifierar och sammanställer 
”nycklarna” som krävs för relevant resultat. 
Ansvarig: Mikael 
 

• EXPO-året 
Vad händer runt om i Sverige och övriga världen? Vilka events bör man ha koll på och 
rent av besöka. I SES eventkalender ska vi fylla på med tips på relevanta 
arrangemang.  
Ansvarig: Hansi (research) / SES (publicering) 
 

• EXPO-Aktiviteter (Seminarium/AW) 
Vilka ämnen intresserar Expo-medlemmarna? Vilken inramning ska dessa aktiviteter 
ha? Vad får dem att anmäla sig och komma på SES-events? 
Ansvarig: Madeleine (content) / SES (produktion) 
 

• Kommunikationsplan - EXPO-aktiviteter 2020 
Ansvarig: Sofie 
 

• EXPO och Gyllene Hjulet  
Uppfattningen är att SES EXPO inte riktigt ”känner sig hemma” på galan ska vi se över 
vilka åtgärder som kan vidtas för att alla ska känna sig sedda, inkluderade och 
välkomna.  
Ansvarig: Jenny 

 
9. Övriga noteringar/frågeställningar 

 
• Ska SES tillhandahålla relevanta utbildningar för sina medlemmar? 
• Hur ska medlemserbjudandet se ut för SES EXPO-medlemmar? 
• Hur kan vi bättre mäta RoE? 
• Hur ska SES bearbeta alla de företag som inte valde att gå med från Expoförbundet? 

 
10.  Nästa SES EXPO-möte 

 
Syfte: Uppföljningsmöte – SES EXPO Strategidagar 
Datum: 13-14 november 2019 
Plats: SES-Teamets lokaler, Drottninggatan 112A, Stockholm 
 
 


