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Vision  

Vi är medlemsstyrda och partipolitiskt oberoende, och har heller inte för avsikt att konkurrera med 

konsultföretag inom DE & I-området. Vi är ingen välgörenhetsorganisation men heller inte 

vinstdrivna. Däremot har vår roll ännu mer kommit att bli den av en tankesmedja. Här förvaltas inte 

bara tankegods, det skapas nytt. Vi har taget en mycket mer aktiv roll som opinionsbildare, men hela 

tiden med fokus på ”best practice”, aldrig på att ”name:a och shame:a”.  Vi är också den självklara 

partnern för regeringskansliet och myndigheterna, som bland annat remissinstans i våra frågor. Även 

media ser vårt kansli som experter inom DE & I.  

Dessutom har vi lyckats fördjupa kontakterna inom varje medlemsorganisation, och idag tar en 

väsentlig del av alla chefer del av DCS utbud av aktiviteter. Vi är både HR-chefens och 

Hållbarhetschefens GO-TO organisation för kunskapsinhämtning. Våra inkomstströmmar har blivit 

fler, och medlemskapet går att teckna på flera nivåer (ex silver, guld och platina). I vårt tjänsteutbud 

finns fortsatt seminarier och nätverksträffar i olika former, men nu finns också utbildningar för både 

chefer och ledningsgrupper/styrelse, tydliga case-beskrivningar, VD-roundtables, 

konsultrekommendationer, forskningstips, certifieringar och styrelse-feedback till valberedningar på 

styrelse-sammansättning och kandidatförslag.  

I december 2025 har vi vuxit rejält. Vi är 200-250 nöjda medlemmar och vi har intäkter på ca 4-5 

MSEK. Kansliet är ca 3-5 personer stort och har alla gedigen DE&I-kompetens.  

 

Fokus år för år 

För att inte ”spread ourselves thin” måste vi fokusera våra ansträngningar varje år.  

2022-2023: Fokus fördjupa deltagandet hos våra medlemmar. Skälet till detta är att våra 

medlemmar faktiskt inte är i närheten av att maximera sin nytta hos oss. Det gör att det finns en risk 

att vi inte upplevs leverera mervärde. Men om vi lyckas med fördjupningen, så kan vi i stället öka 

medlemsavgifterna. Låt oss göra en nollmätning på antal deltagare per medlemsorganisation för 

2021. När vi känner att vi når resultat med fördjupningen kan vi öka ansträngningarna inom 

tjänsteutveckling med fokus VD/styrelse.  

2023-2024: Bredda tjänsteutbudet ytterligare och skapa opinionsbildning. 

2025: Fokus – se till att det som borde hänt 2022-2024 händer 2025.  

 

Plan 2023 

Projekt #1: Utveckla Peer review för medlemmar och i så fall om vi ska utveckla ett eget koncept för 

detta. Gör vi det är det något vi bör söka pengar för. Ska medlemmarna betala för Peer review? 

Projekt #2: Diversity month – samordna och driva aktiviteten i landet med syfte att nå ut brett och 

djupt hos våra medlemmar. Här vill vi se ännu mer aktiv samordning av GS men i övrigt inte så att vi 

lägger extra resurser på det.  



Projekt #3: Fortsätta som under 2022 att jobba aktivt att förbättra våra fredagskunskaper och 

signatory events. 

Projekt #4: Konceptualisera nätverksträffarna och skapa en modell som går att replikera på flera 

orter med minimerad arbetsinsats.  

Projekt #5: Utreda och utvärdera möjligheten för DCS att starta ett servicebolag.   

Projekt #6: Fokusera medlemsrekryteringen i syfte att effektivisera, och säkerställa att DCS har hög 

representativitet i svenskt näringsliv och organisationer.   

Projekt #7: Utveckla samarbetet i det europeiska nätverket med syfte att stötta bolag som är 

verksamma internationellt.  

 

Budget 2023 

 

Budget Utfall Budget Prel budget

2022 2023 2024

Medlemsavgifter från tidigare 1 260 000 1 790 000 2 000 000

Medlemsavgift nya under året 312 329 210 000 150 000

Höjd medlemsavgift 350 000

Summa intäkter 1 572 329 2 000 000 2 500 000

Personal -1 047 389 -1 500 000 -1 600 000

Fredagskunskap -31 622 -35 000 -50 000

Regional träffar -1 390 -45 000 -60 000

Signatory event -66 188 -90 000 -100 000

Kansli -99 417 -160 000 -175 000

Hemsida och IT -108 029 -20 000 -30 000

Upsales -43 393 -75 000 -80 000

Kommunikations -20 000 -30 000

Personalrekrytering -98 750 0 0

Redovisningstjänster -23 157 -30 000 -35 000

Styrelse -5 000 -25 000

Övrigt -24 475 -20 000 -50 000

Resultat 28 519 0 265 000


