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Verksamhetsberättelse 2021

När vi nu summerar ännu ett i huvudsak digitalt år kan vi se tillbaka på ett år där den digitala 
kompetensen fortsatt växa i Sverige. Vi kan se längtan som uppstod kring de fysiska möten vi 
kunde genomföra, samtidigt som hur mognaden att ta till sig av digitalt nätverkande och digitala 
aktiviteter fortsatte att öka. Inom Swedsoft har vi under året även gjort ett omtag med vår strategi 
och de organisatoriska formerna för föreningen.

Inför året hade vi den strategiska verksamhetsplanen 2021 att utgå från som bland annat gav oss 
våra två fokusområden för året Utbildning och kompetensförsörjning samt Forskning och innovation. 
Till dessa kom våra arbetssätt med att vi ska arbeta för att Påverka, Samverka och Utföra.

https://www.swedsoft.se/wp-content/uploads/sites/7/2020/12/Verksamhetsplan-Swedsoft-2021.pdf


3 I SWEDSOFT VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

1. INLEDNING 

Även om året blev annorlunda än vi hade hoppats fortsatte arbetet med att stötta skapandet av nya 
kontakter och samarbeten, ge input till relevanta utredningar, driva kunskapsspridande evenemang 
och mycket mer. Som vanligt är vi tacksamma för allt engagemang från er medlemmar, för det är vi 
tillsammans som är föreningen och det är tillsammans som vi levererar resultat.

Trots den begränsning vi upplevt i att kunna träffa nya, potentiella medlemmar, som varit under pandemin 
har vi under 2021 haft glädjen att kunna välkomna två nya medlemmar i Swedsoft – Synteda och 
Empowered Applications.

I de följande delarna kommer vi kort beskriva några av de större händelserna, inläggen och aktiviteterna 
som skett under 2021. Detta delas, likt vår verksamhet, upp i två delar, en som avser föreningsverksamhet 
och en som avser serviceverksamhet. Förenklat handlar föreningsverksamheten om det långsiktiga arbetet 
som förändrar och påverkar medan serviceverksamheten skapar mer direkt nytta för medlemmarna och 
individer.

https://www.swedsoft.se/2021/08/20/synteda-nya-medlemmar-i-swedsoft/
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Året startade med ett försenat Software Technology Exchange Workshop STEW 2020 där vi med 
kort varsel efter de nya restriktionerna i november 2020 fick ställa om den fysiska konferensen, som 
var planerad att äga rum i Halmstad, till en digital konferens i januari. Året startade därmed med en 
konferens med fokus på utbyte mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Det blev två dagar fyllda 
med kunskapsutbyte och nätverksskapande. Det var glädjande att, trots att STEW genomfördes digitalt, 
se de resultat som kom ut från diskussioner om konkreta projekt och ny samverkan. Temat för STEW 
2020 var Data for Software Development.

På samma sätt som vi startade året kunde vi även avsluta 
året med tioårsjubileet av Software Technology Exchange 
Workshop, STEW. Skillnaden denna gång var att vi 
äntligen kunde träffas igen, nu på Ideon i Lund. På plats 
märktes det hur efterlängtade möjligheterna till att träffas 
och nätverka var. Precis som på den försenade och digitala 
versionen av 2020 års upplaga kunde vi se spännande 
diskussioner och kunskapsdelning på plats. Temat för 2021 
var Software as a motor for acceleration and disruption.

STEW skulle inte hända utan alla våra medarrangörer som 
engagerar sig i programgruppen och på olika sätt sponsrar 
konferensen. Därför vill vi passa på att tacka alla er som engagerat er. På samma sätt vill vi också passa på 
att tacka alla som deltagit eller bidragit som talare på årets två STEW konferenser.

Under våren arrangerade vi även konferensen Open Source from a business perspective dit vi bjöd in talare 
från OpenOcean, Addalot, Ericsson, Google och Red Hat att ge sina olika perspektiv på varför open 
source inte bara är bra ur ett tekniskt perspektiv, utan även från ett affärsperspektiv. Konferensen påvisade 
hur Open Source kan hjälpa till med att stärka företagets affärer.

I oktober var det äntligen dags att åter arrangera ett fysiskt Lindholmen Software Development Day, en 
konferens i Göteborg med fokus på att sprida kunskap och inspiration till deltagarna. Swedsoft är sedan 
några år en av arrangörerna. Årets tema var Software for Sustainability – Can ones and zero’s save the world?. 
Även om tyngdpunkten för konferensen var på det fysiska mötet, vilket lockade ett par hundra deltagare, 
bjöds även på möjlighet till digital medverkan.

2. Serviceverksamhet 

https://www.swedsoft.se/2021/01/28/stew-2020-fantastiska-diskussioner-nya-kontakter-och-intressanta-presentationer/
https://www.swedsoft.se/2021/11/19/stew-2021-firade-tio-ar/
https://www.swedsoft.se/2021/11/19/stew-2021-firade-tio-ar/
https://www.swedsoft.se/2021/04/29/open-source-from-a-business-perspective-2/
https://www.swedsoft.se/2021/11/05/lindholmen-software-development-day-2021-3/
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Samling av mjukvarusverige är vårt forum dit vi varje år bjuder in beslutsfattare för att ge inspel på 
någon aktuell mjukvarurelaterad fråga. Den sista aktiviteten vi hann göra innan pandemin bröt ut och vi 
ställde om till digitalt 2020. År 2021 gjorde vi om aktiviteten till helt digital. Vi fokuserade då på att ge 
feedback till regeringsuppdraget om digital spetskompetens på de aktiviteter och förslag de tagit fram i sin 
kartläggning av svenska initiativ och utbildningsvägar. Trots att workshopen genomfördes digitalt blev det 
en dag full av intressanta inspel och diskussioner. Efter Samling av mjukvarusverige tog vi fram rapporten 
”Digital Spetskompetens – så tar vi nästa steg”  som baserades på de 
förslag och kommentarer som tagits fram under workshopen.

I början av året kommenterade vi även forsknings- och 
innovationspropositionen 2021-2024 som hade presenterats 
av regeringen i december och som vi innan dess (2019) hade 
skickat ett inspel till. Vi stöttade även Svenskt Näringsliv och 
Teknikföretagen i påverkansarbetet kring kompetensutvisningar 
och skickade ett remissvar på delbetänkandet Ett förbättrat 
system för arbetskraftsinvandring där vi i stora delar hänvisade till 
deras genomarbetade svar. Denna typ av samverkan är något vi i 
framtiden har för avsikt att öka eftersom det möjliggör att i större 
utsträckning engagera oss, i samverkan med andra, i frågor som är 
av hög relevans för medlemmar i Swedsoft, men som inte i grunden 
nödvändigtvis är mjukvarufrågor.

En arbetsgrupp inom Swedsoft skrev 2021 ett remissvar på förslaget gällande utvecklingen och 
användningen av AI-system inom Europeiska unionen – Artificial Intelligence Act (även känd som AI 
Act). I vårt remissvar efterlyste vi betydande förändringar av den föreslagna AI regleringen.

3. Föreningsverksamhet 2. Serviceverksamhet 

https://www.swedsoft.se/2021/02/12/samling-av-mjukvarusverige-2021/
https://www.swedsoft.se/2021/05/27/digital-spetskompetens-sa-tar-vi-nasta-steg/
https://www.swedsoft.se/2021/05/27/digital-spetskompetens-sa-tar-vi-nasta-steg/
https://www.swedsoft.se/2021/02/16/det-behovs-en-nationell-sammanhallen-strategi-for-mjukvara/
https://www.swedsoft.se/2021/02/16/det-behovs-en-nationell-sammanhallen-strategi-for-mjukvara/
https://www.swedsoft.se/2019/09/04/kan-sverige-vara-varldsledande-pa-mjukvaruutveckling-och-forskning-i-framtiden/
https://www.swedsoft.se/2019/09/04/kan-sverige-vara-varldsledande-pa-mjukvaruutveckling-och-forskning-i-framtiden/
https://www.swedsoft.se/2021/05/06/ett-forbattrat-system-for-arbetskraftsinvandring/
https://www.swedsoft.se/2021/05/06/ett-forbattrat-system-for-arbetskraftsinvandring/
https://www.swedsoft.se/2021/06/29/synpunkter-pa-the-artificial-intelligence-act/
https://www.swedsoft.se/2021/06/29/synpunkter-pa-the-artificial-intelligence-act/
https://www.swedsoft.se/2021/06/29/synpunkter-pa-the-artificial-intelligence-act/
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Under året fick det Vinnovafinansierade projektet ”Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom 
IT och konkurrenskraftig produktion” där vi är en av aktörerna fortsatt finansiering. Från Swedsoft har 
vi 2021 framför allt varit engagerade i delen som handlade om plattformen för att marknadsföra kurser 
för yrkesverksamma - learning4professionals.se. Under slutet av året har vi särskilt varit engagerade i de 
seminarier som planerats och arrangeras av Swedsoft med syfte att synliggöra plattformen.

År 2021 fick vi även finansiering från regeringsuppdraget för Digital Spetskompetens för att, under 
ledning av Entreprenörsskapsforum och Blekinge Tekniska Högskola, ta fram uppdaterad statistik om 
mjukvarans roll i svenska företag. Nytt för denna omgång var att vi även undersöker mjukvarans roll 
för offentlig sektor. Här har SCB samlat in statistik åt oss via en enkät under hösten 2021. En rapport 
planeras att släppas under första halvan av 2022.

Förutom dessa huvudpunkter har vi under 2021 bland annat stöttat projekt PROMIS under ledning av 
Blekinge Tekniska Högskolas, och genom Fredrik Sundqvist på SKF varit engagerade i referensgruppen 
för ”Den svenska forsknings- och innovationsnoden för cybersäkerhet”. Detta är en nod, som leds av 
RISE för att arbeta med forskningsfrågor inom cybersäkerhet.

Utöver dessa händelser har året självklart innehållit en mängd möten och samtal med representanter för 
olika myndigheter, Regeringskansliet, regeringsuppdrag, departement, organisationer, stiftelser med mera.

http://learning4professionals.se
https://cybernode.se/
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4. FRAMTIDS- OCH FÖRÄNDRINGSARBETE

Förutom det vanliga arbetet med påverkan, kunskapsspridning, nätverkande och projekt har året även 
innehållit en hel del framtids- och förändringsarbete. I slutet av våren beslutade styrelsen att det var dags 
att ta ett större omtag om verksamhetsplanen och de riktningar Swedsoft ska verka inom i framtiden. 
För denna process bjöds alla medlemsrepresentanter in till att 
svara på en enkät för att ge input på hur de ser på Swedsoft och 
vad de anser är Swedsofts viktigaste arbete, nu och i framtiden. 
Dessutom höll styrelsen djupintervjuer med representanter 
för de flesta medlemmar. Kansliet intervjuade representanter 
från samarbetsorganisationer, myndigheter och departement. 
Syftet var att få en bred bild av vad olika aktörer, från dem som 
är engagerade i föreningen till dem vi ska ge input till, ser som 
prioriterat att Swedsoft driver och vad som är viktigt att vi 
fortsätter att fokusera på.

Efter att vi hade samlat in all denna input genomförde 
styrelsen och kansliet en tvådagars workshop. Där arbetades 
alla synpunkter igenom och förslag till ny verksamhetsplan och 
-inriktning för Swedsoft togs fram. Detta skickades slutligen ut 
till alla medlemmar för synpunkter och förslag på ändringar. 

Stort tack till alla er som på olika sätt har valt att engagera er i processen om framtidens Swedsoft!

Förutom de strategiska frågorna om framtidens fokus för verksamheten gjorde vi (likt övriga föreningar 
med kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper) även en hel del administrativa ändringar under slutet 
av året. Då flyttade vi ekonomin från att varit ett kostnadsställe på Teknikföretagens Branschgrupper till 
den ideella föreningen, något som bland annat inneburit processer med att registrera föreningen för moms 
och skaffa bankkonton. Dessutom har detta inneburit ett omtag kring uppdelningen av service- respektive 
föreningsverksamhet.

Allt detta förändringsarbete gör nu att vi står rustade för att tillsammans med våra medlemmar fortsätta 
vara en röst för svensk mjukvara.

https://www.swedsoft.se/2021/06/03/vad-ar-swedsoft-i-framtiden/
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5. Administration och ledning

Inom föreningen finns många som på olika sätt är engagerade och det är ni som gör Swedsoft till en levande 
organisation. Vi kommer inte ge oss på att sammanställa alla som varit engagerade utan vill bara säga – TACK, 
utan er finns ingen förening!

I detta avsnitt kommer vi däremot kort nämna styrelsens sammansättning, men även kansliet och 
valberedningen.

Styrelsen vid ingången av 2021 bestod av:
• Richard Bunk, Combitech & Högskolan i Halmstad – ordförande
• Birgitta Lundvik, Favro – vice ordförande
• Aurore Belfrage
• Frida Andersson, Teknikföretagen
• Henrik Lönn, AB Volvo
• Markus Borg, RISE
• Maria Stranne, SKF
• Pelle Börjesson, Informator

Vid förenings-/årsmötet den 22 april valdes följande styrelse som varit Swedsofts styrelse under större delen av 
året och som är den styrelse som idag presenterar verksamhetsberättelsen:
• Richard Bunk, Högskolan i Halmstad – ordförande
• Maria Stranne, SKF – vice ordförande
• Frida Andersson, Teknikföretagen
• Henrik Lönn, Volvo AB
• Markus Borg, RISE
• Pelle Börjesson, Informator – Avgick vid årsskiftet 2021/2022 på grund av byte av arbetsgivare.
• Joakim Wernberg, Lunds universitet
• Anna-Lena Strömsten, Scania 

Valberedningen som valdes i samband med vårmötet består av:
• Fredrik Paring, Cilbuper – Sammankallande
• Anders Bratland, Raion
• Michael Mattsson, Blekinge Tekniska Högskola

Kansliet som sedan flera år finns på Teknikföretagens Branschgrupper har under 2021 framför allt bestått av:
• Gabriel Modéus, Generalsekreterare
• Teresia Holmqvist, Branschkoordinator
• Anna Liljestrand, Branschkoordinator

https://www.swedsoft.se/2021/04/27/ny-styrelse-vald-under-swedsofts-varmote/
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5. Administration och ledning 6. Avslutande ord

Richard Bunk
Avgående styrelseordförande Swedsoft

Efter att vi förra året kunde beskriva 2020 som året då Sverige chockdigitaliserades kan vi nu lägga året då chocken 
började lägga sig och den digitala mognaden ökade till handlingarna. Det blev ett år då mycket av vår egen verksamhet 
fortsatt fick genomföras digitalt, men där vi även fick möjlighet att mötas vid tillfällen som STEW och Lindholmen 
Software Development Day.

Som alltid har vi fortsatt vårt arbete med att synliggöra mjukvarans roll för Sverige. Fortsatt krävs satsningar 
på forskning, utbildning, kompetensförsörjning och innovation för att vi ska nå Swedsofts vision att ”Sverige är 
världsledande på mjukvaruutveckling och utveckling av mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster.”

Tillsammans samlar vi svensk mjukvara.

För styrelsen,



Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, 

ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras 

konkurrenskraft. Våra medlemmar är företag, akademi och 

offentlig sektor i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att 

Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara, 

mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster. Läs mer på:

swedsoft.se


