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Program:
09:00 Kaffe

09:30 Medlemsmöte om 
serviceverksamheten

10:30 Workshop - Verksamhetsplan 
2018

12:00 Lunch

13:00 Workshop om nuläge och 
framtid inom mjukvaruutveckling.

14:30 Fika – med intervjumoment

14:50 Workshop om nuläge och 
framtid inom mjukvaruutveckling, 
forts

15:20 Föreningsmöte / årsmöte

16:00 Avslut



Medlemsmöte
2017



4

Val av ordförande och 
sekreterare för mötet

• Förslag ordförande: Stefan Andersson, SAAB

• Förslag sekreterare: Teresia Holmqvist, Swedsoft 
(reviderat förslag)
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Upprättande och godkännande 
av röstlängd
- En rösträtt per organisation. Den som står för rösten 

skriver sitt namn efter organisationsnamnet

- Övriga får gärna skriva upp sig i slutet

Alla fullvärdiga medlemmar äger en rösträtt. Stödmedlemmar och 
enskilda medlemmar äger enligt föreningens stadgar ej rösträtt.
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Val av två justeringspersoner 
tillika rösträknare

Förslag / Frivilliga ?
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Verksamhetsberättelse 2016

• Utveckling av föreningen
• Informationsmaterial
• Sociala medier
• Medlemsrekrytering

• Påverkans och 
Informationsarbete

• White Papers & remissvar

• Kompetensförsörjning
• Strategiska projekt
• Nätverkande

• Seminarier och konferenser, 
tex STEW och Samling av 
mjukvarusverige

Se bilaga 2
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White Papers (2016)

2016-01 Behovet av tillämpad strategisk forskning inom 
komplexa mjukvaruintensiva system
– Inspel till SSF Strategiprocess

2016-02 Yttrande om Digitaliseringens transformerande 
kraft - vägval för framtiden
– Remissvar på Digitaliseringskommissionens 

slutbetänkande
2016-03 Yttrande om Skolverkets förslag till förändringar i 

läroplan för förskolan med anledning av 
regeringsuppdrag till Skolverket om nationella it-
strategier för skolväsendet
– Remissvar till Skolverket
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Strategiska Projekt (2016)

• Trippel Helix - Nationell samling för skolans digitalisering

• Certifieringsmetod för ungas mjukvarukompetens

• Identifiera mjukvarukompetens bland nyanlända

• Statistikprojekt med SCB
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Serviceverksamhetens 
resultatrapport 2016

• Vi fick inte så mycket 
intäkter som vi hade 
budgeterat med.

• Kostnaderna sjönk inte 
lika mycket som 
intäkterna.

• Negativt resultat på 458 kr 
istället för positivt resultat 
på 122 087 kr.

• Utgående medel 51 549 kr

Se bilaga 3
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Godkännande verksamhetsberättelse och 
serviceverksamhetens resultatrapport 2016

Förslag till beslut:
- Att godkänna verksamhetsberättelsen enligt bilaga 2.
- Att godkänna serviceverksamhetens resultatrapport 

2016 enligt bilaga 3.
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Ekonomisk prognos för 2017

• Bättre resultat än budgeterat. Med 53 868 kr istället för 5 
545.

• Kräver dock:
– Fortsatt återhållsamhet med utgifter.
– Några nya medlemmar – hjälp gärna till!
– Bra deltagande på STEW – hjälp gärna till och sprid!

• Anledning till bättre prognos:
– Nya projekt med finansiering.
– Finansiering för projekt som vi inte hade räknat med att få 

finansiering på.

Se bilaga 4
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Övriga frågor?



15

Mötet avslutas.

Tack för ert deltagande. Nu fortsätter vi med workshop om 
Swedsofts verksamhet 2018.
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Program:
09:00 Kaffe

09:30 Medlemsmöte om 
serviceverksamheten

10:30 Workshop -
Verksamhetsplan 2018

12:00 Lunch

13:00 Workshop om nuläge och 
framtid inom mjukvaruutveckling.

14:30 Fika – med intevjumoment

14:50 Workshop om nuläge och 
framtid inom mjukvaruutveckling, 
forts

15:20 Föreningsmöte / årsmöte

16:00 Avslut
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Workshop om Swedsofts 
verksamhet 2018
Syfte: Att fånga era synpunkter och idéer om vad Swedsoft 
skall fokusera på framöver

Diskussion kring verksamhetsplan 2017 och dess 
utveckling utifrån frågorna:
• Vad borde prioriteras eller vad saknas? – Mål och 

aktiviteter?
• Vad skulle vi kunna ta bort / prioritera ned?
• Andra synpunkter på verksamhetsplanen?
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Upplägg på verksamhetsplanen, 
idag (1/4)
• Generella trender och utmaningar – handlar om vad vi ser 

och vill adressera.

• Mission – handlar om vad Swedsoft är och vad vi vill.

• Vision – beskriver visionen om vad Swedsoft ska bidra till.
Swedsoft bidrar på ett avgörande sätt till att Sverige är världsledande på 
innovationer baserade på mjukvaruintensiva system - genom att samla 
intressenter inom industri, offentlig sektor och akademi, katalysera 
samverkan mellan dem, och vara ett språkrör för mjukvara i Sverige.
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Upplägg på verksamhetsplanen, 
idag (2/4)
• Långsiktiga mål:

Vårt mål är att göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva 
system och därmed bidra till stärkt välfärd och ökad industriell 
konkurrenskraft.

Genom detta vill vi uppnå följande:
– Innovationer och svensk industriell konkurrenskraft håller världsklass
– Svensk forskning inom området är högst rankad, citerad och använd
– Svensk utbildning inom mjukvara, från grundskola till högre 

universitetsutbildning, och möjligheterna till livslångt lärande, är en 
internationell förebild
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Upplägg på verksamhetsplanen, 
idag (3/4)
• Värdegrund: Djärv, Inspirerande, Trovärdig
• Syftesförklaringar, kortsiktiga mål och strategiska projekt
• Samlade Syftesförklaringar

– Syfte med påverkans- och informationsarbete
– Syfte med kompetensförsörjning
– Syfte med nätverk
– Syfte med administration och ledning

• Samlade kortsiktiga mål för punkterna ovan.
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Upplägg på verksamhetsplanen, 
idag (4/4)
• Strategiska projekt – som ska utveckla Swedsoft och 

nå de långsiktiga målen för Swedsoft.
• Swedsofts verksamhet och ledning

– Organisation – hur föreningen drivs och vilka som kan vara 
medlemmar. Samt om kansliet hos TEBAB.

– Styrelse och kansli – om uppdelning av arbete.
– Budget – om avgifter, intäkter med mera.
– Uppföljning och utvärdering – om hur ekonomin följs upp.
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Frågor?
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Grupper
Grupp Grupp

Birgitta Lundvik, Hansoft 2 Michael Mattsson, Blekinge Tekniska Högskola 3

Claes Magnusson, Malmö Yrkeshögskola 4 Niklas Lindhardt, CaptureInnovation 1

Dag Folkesson, Saab Technologies 5 Niklas Bertoli, Informator Utbildning 5

Diana Unander Nordle, Linnéuniversitetet 1 Olle Olsson, SICS 2

Emil Robertsson, Informator Utbildning 4 Per Runeson, Lunds universitet 5

Gabriel Modéus, Swedsoft 1 Rikard Andersson, Ericsson/ Swedsoft 4

Georg Silber, Ln4 Solutions AB 2 Staffan Nyström, FindOut 1

Jakob Axelsson, SICS 1 Stefan Andersson, Swedsoft / Saab 5

Jonas Valdringer, SCB 3 Teresia Holmqvist, Swedsoft 2

Jonas Wallberg, Teknikföretagen 4 Tor Ericson, ÅF 3

Jörgen Jarleman, JMC 4 Ulrik Franke, RISE SICS 5

Kurt-Lennart Lundbäck, Arcticus Systems 3 Veronica Gaspes, Högskolan i Halmstad 3

Magnus Skoog, Combitech 2
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Gruppledare

• Grupp 1 - Jakob Axelsson, SICS
• Grupp 2 - Magnus Skoog, Combitech
• Grupp 3 - Michael Mattsson, Blekinge Tekniska Högskola
• Grupp 4 - Emil Robertsson, Informator Utbildning
• Grupp 5 - Per Runeson, Lunds Tekniska Högskola 
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Uppgift

• Kommentera och ändra (med spåra ändringar) i texten 
utifrån följande frågor:

– Vad borde prioriteras eller vad saknas? – Mål och aktiviteter?
– Vad skulle vi kunna ta bort / prioritera ned?
– Andra synpunkter på verksamhetsplanen? 

Återsamling kl 11:50 för kort sammanfattning (10 min) 
Kom i tid!
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Kort sammanfattning

Övergripande och kort – vad kom ni fram till?
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Nästa steg mot VP 2018

• Vill du engagera dig i arbetsgruppen som tar fram 
förslag till verksamhetsplan 2018? 

– En möjlighet att konkret påverka Swedsofts inriktning.
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Program:
09:00 Kaffe

09:30 Medlemsmöte om 
serviceverksamheten

10:30 Workshop - Verksamhetsplan 2018

12:00 Lunch

13:00 Workshop om nuläge och framtid 
inom mjukvaruutveckling.

14:30 Fika – med intevjumoment

14:50 Workshop om nuläge och framtid 
inom mjukvaruutveckling, forts

15:20 Föreningsmöte / årsmöte

16:00 Avslut
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Program:
09:00 Kaffe

09:30 Medlemsmöte om 
serviceverksamheten

10:30 Workshop - Verksamhetsplan 2018

12:00 Lunch

13:00 Workshop om nuläge och 
framtid inom 
mjukvaruutveckling.

14:30 Fika – med intevjumoment

14:50 Workshop om nuläge och framtid 
inom mjukvaruutveckling, forts

15:20 Föreningsmöte / årsmöte

16:00 Avslut



Nuläge och framtid inom
mjukvaruutveckling



31

Vad?
Projekt där behovet av kompetens inom mjukvaru- och 
mjukvarusystemutveckling ska analyseras genom insamling av data och 
statistik som tydligt belyser nuläge och framtida behov.

Skapar underlag för bland annat:

• Beslut för företag på satsningar, kompetensutveckling etc

• Beslut av utbildningsaktörer, privata som offentliga, kring innehåll i 
kurser och utbildningar

• Beslut av myndigheter kring satsningar för att stärka svensk 
konkurrenskraft inom mjukvaru- och mjukvarusystemutveckling.
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Projektparter

Insamling och utformning i
samarbete med

Finansierat av
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Syfte med projektet
• Skapa en nulägesbild över mjukvaruutvecklarens enorma 

betydelse för svensk konkurrenskraft.

• Skapa en framtidsbild över vilka krav användare kommer att 
ställa på framtidens produkter, och vad det innebär för 
utbildning, högre utbildning och forskning i Sverige.
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Workshops
- Stockholm 30 mars - Luleå 9 maj
- Göteborg 5 april - Linköping 13 juni
- Malmö 2 maj

Läs mer och anmäl dig på www.swedsoft.se

Syfte:
Att få input kring vad som ska undersökas i intervjuer och enkäter. 
Vilka kunskaper är viktiga nu och i framtiden? Vad ser ni för 
möjligheter och utmaninar?

http://www.swedsoft.se/
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Dagens workshop
13:00 Välkomna och presentation av projektet

13:15 Grupparbete 
Diskussion om enkätens utformning
Workshopdeltagarna formulerar enkätsvarsalternativ utifrån 
frågeställningar.

14:30 Intervjuer och fika:
Intervjuer av varandra kring möjligheterna med statistik 
inom området

14:50 Presentation av resultat och summering

15:20 Slut
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Grupparbete – 13:15-14:30
• Varje grupp har ett dokument på Google docs där ni hittar 

länkar till att skicka in svarsalternativ och där vi ber er skriva 
kommentarer. 

• Grupp 1 - bit.ly/ws1-grupp1
• Grupp 2 - bit.ly/ws1-grupp2
• Grupp 3 - bit.ly/ws1-grupp3
• Grupp 4 - bit.ly/ws1-grupp4
• Grupp 5 - bit.ly/ws1-grupp5

• OBS! Glöm inte bort att byta länk varje gång ni ska skicka in 
nya svarsalternativ. VIKTIGT! En länk per fråga!
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Gruppindelning
Grupp Grupp

Birgitta Lundvik, Hansoft 3 Magnus Skoog, Combitech 4

Claes Magnusson, Malmö Yrkeshögskola 1 Michael Mattsson, Blekinge Tekniska Högskola 2

Dag Folkesson, Saab Technologies 5 Olle Olsson, SICS 5

Diana Unander Nordle, Linnéuniversitetet 3 Per Runeson, Lunds universitet 5

Fredrik von Essen, IT&Telekomföretagen 5 Rikard Andersson, Ericsson/ Swedsoft 1

Georg Silber, Ln4 Solutions AB 4 Anton Albiin, Dataspelsbranschen 2

Gunnar Widforss, Mälardalens högskola 2 Stefan Hagdahl, Saab/KTH 1

Harold Lawson, Lawson Konsult AB 2 Stefan Andersson, Swedsoft / Saab 2

Jakob Axelsson, SICS 4 Teresia Holmqvist, Swedsoft 2

Jonas Bjarne, Vinnova 4 Tor Ericson, ÅF 5

Jörgen Jarleman, JMC 1 Ulrik Franke, RISE SICS 3

Kurt-Lennart Lundbäck, Arcticus Systems 1 Veronica Gaspes, Högskolan i Halmstad 4
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Fika med enkät – 14:30-14:50
Under fikapausen vill vi att du ska träffa någon ny och pratar med 
denna om vilka möjligheter han eller hon ser med statistik för 
mjukvaruutveckling.

Gå till http://bit.ly/fikaenkät för att hitta frågorna du ska ställa.

Återsamling här 14:50 för genomgång av svarsalternativen ni 
skickat in och kort sammanfattning.

http://bit.ly/fikaenk%C3%A4t
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Resultat och summering

• Resultat av grupparbetena



Kontakt:

Niklas Lindhardt, vice ordf & projektledare, 072-987 07 03, 
niklas.lindhardt@captureinnovation.se

Gabriel Modéus, Generalsekreterare, 08-782 09 79, 
gabriel@swedsoft.se



41

Program:
09:00 Kaffe

09:30 Medlemsmöte om 
serviceverksamheten

10:30 Workshop - Verksamhetsplan 2018

12:00 Lunch

13:00 Workshop om nuläge och framtid 
inom mjukvaruutveckling.

14:30 Fika – med intevjumoment

14:50 Workshop om nuläge och framtid 
inom mjukvaruutveckling, forts

15:20 Föreningsmöte / årsmöte

16:00 Avslut



Föreningsmöte
2017



43

Val av ordförande och 
sekreterare för mötet

• Förslag ordförande: Stefan Andersson, SAAB

• Förslag sekreterare: Teresia Holmqvist, Swedsoft 
(reviderat förslag)
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Upprättande och godkännande 
av röstlängd
- En rösträtt per organisation. Den som står för rösten 

skriver sitt namn efter organisationsnamnet

- Övriga får gärna skriva upp sig i slutet

Alla fullvärdiga medlemmar äger en rösträtt. Stödmedlemmar och 
enskilda medlemmar äger enligt föreningens stadgar ej rösträtt.
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Val av två justeringspersoner 
tillika rösträknare

Förslag / Frivilliga?
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Prövning av om föreningsmötet 
blivit behörigen sammankallat

Kallelse till föreningsmöte eller extra föreningsmöte, med 
dagordning, skall utsändas senast tre veckor och tidigast 
åtta veckor före mötet. – Swedsofts stadgar.

Kallelse gick till alla medlemskontakter per mail den 3 mars 
2017 (cirka fyra veckor sedan). 

Förslag till beslut: Att godkänna kallelsen.
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Framläggande av 
årsredovisning

Se bilaga 2.

Den stora ekonomin ligger i serviceverksamheten. Därför 
finns endast intäkter i form av medlemsavgifter och utgifter i 
form av förenings- och registerhållningskostnader.
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Fastställande av 
årsredovisning

Förslag till beslut: 
Att fastställa årsredovisningen enligt bilaga 2.
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Styrelsens ansvarsfrihet

Förslag till beslut: Att ge styrelsen ansvarsfrihet.
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Val av styrelse

• Stefan Andersson (ordf) – omval
• Niklas Lindhardt (v.ordf) – omval
• Birgitta Lundvik – omval
• Helena Holmström Olsson – omval

• Jonas Wallberg – omval
• Rikard Andersson – omval
• Diana Unander Nordle – nyval
• Henrik Lönn – nyval

Se bilaga 3

Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 
2017-2018:

Förslag till beslut: Att välja styrelse enligt 
valberedningens förslag.
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Val av valberedning

• Staffan Nyström (sammankallande) – omval
• Tor Ericsson – nyval
• Kristian Sandahl - nyval

Se bilaga 4

Valberedningens förslag till valberedning för verksamhetsåret 
2017-2018:

Förslag till beslut: Att välja valberedningen enligt förslag.
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Förslag till stadgeändringar (1/2)

• Att ta bort medlemsformerna stödmedlem och enskild medlem. 
Detta för att endast ha fullvärdiga medlemmar i framtiden.

• Att ändra sista dag för årsmöte från innan mars månads utgång till 
innan 15 juni. Anledningen är att revisionen av TEBAB inte är klar till 
material ska skickas ut. Principen kommer vara att ha årsmöte i april, 
men med flexibilitet i stadgarna om något skulle hända.

• Tillägg i standardagendan för ordinarie föreningsmöte med 
styrelsens ansvarsfrihet.

Se bilaga 5
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Förslag till stadgeändringar (2/2)

• FÖRSLAG TILL EXTRA ÄNDRING: Att i paragraf 7 ta 
bort meningen ”Enskilda medlemmar och 
stödmedlemmar kan närvara och yttra sig men har inte 
rösträtt.”

• Förslag till beslut: Att godkänna dessa ändringar.
• Not: Detta är första beslutet av två som krävs för att ändringen 

ska gå igenom.
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Framläggande av föreningens budget för 
nästkommande verksamhetsår

Förslag till beslut:
”Budgeten består av intäkter i form av medlemsavgifter och 
kostnader för föreningsarbete.”

Se bilaga 6
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Fastställande av medlemsavgift

Förslag till beslut (samma princip som föregående år):

”Medlemsavgiften för nästföljande år beslutades till ett belopp 
motsvarande 10% av totalt fakturerade avgifter, samt med 
hänsyn till balanserat resultat.”

”Styrelsen får mandat att vid ett senare tillfälle besluta den 
exakta medlemsavgiften per företag utifrån beslutad total 
budget 2018 och antal medlemsföretag vid årsskiftet.”

Se bilaga 6
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Övriga frågor?



57

Mötet avslutas

Tack för idag och för ert engagemang i Swedsoft!



Kontakt:
Gabriel Modéus, 08-782 09 79, gabriel@swedsoft.se
Generalsekreterare

Stefan Andersson, 0734-18 18 33, stefan.andersson@saabgroup.com
Ordförande

www.swedsoft.se

http://www.swedsoft.se/

	Välkommen till �vårmöte 2017
	Program:
	Medlemsmöte�2017
	Val av ordförande och sekreterare för mötet
	Upprättande och godkännande av röstlängd
	Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
	Verksamhetsberättelse 2016
	Slide Number 8
	White Papers (2016)
	Strategiska Projekt (2016)
	Serviceverksamhetens resultatrapport 2016
	Godkännande verksamhetsberättelse och serviceverksamhetens resultatrapport 2016
	Ekonomisk prognos för 2017
	Övriga frågor?
	Mötet avslutas.
	Program:
	Workshop om Swedsofts verksamhet 2018
	Upplägg på verksamhetsplanen, idag (1/4)
	Upplägg på verksamhetsplanen, idag (2/4)
	Upplägg på verksamhetsplanen, idag (3/4)
	Upplägg på verksamhetsplanen, idag (4/4)
	Frågor?
	Grupper
	Gruppledare
	Uppgift
	Kort sammanfattning
	Nästa steg mot VP 2018
	Program:
	Program:
	Nuläge och framtid inom�mjukvaruutveckling
	Vad?
	Projektparter
	Syfte med projektet
	Workshops
	Dagens workshop
	Grupparbete – 13:15-14:30
	Gruppindelning
	Fika med enkät – 14:30-14:50
	Resultat och summering
	Kontakt:��Niklas Lindhardt, vice ordf & projektledare, 072-987 07 03, niklas.lindhardt@captureinnovation.se��Gabriel Modéus, Generalsekreterare, 08-782 09 79, gabriel@swedsoft.se
	Program:
	Föreningsmöte�2017
	Val av ordförande och sekreterare för mötet
	Upprättande och godkännande av röstlängd
	Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
	Prövning av om föreningsmötet blivit behörigen sammankallat
	Framläggande av årsredovisning
	Fastställande av årsredovisning
	Styrelsens ansvarsfrihet
	Val av styrelse
	Val av valberedning
	Förslag till stadgeändringar (1/2)
	Förslag till stadgeändringar (2/2)
	Framläggande av föreningens budget för nästkommande verksamhetsår
	Fastställande av medlemsavgift
	Övriga frågor?
	Mötet avslutas
	Kontakt:�Gabriel Modéus, 08-782 09 79, gabriel@swedsoft.se�Generalsekreterare� �Stefan Andersson, 0734-18 18 33, stefan.andersson@saabgroup.com�Ordförande� 											     www.swedsoft.se 

