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Föreningen ULI Geoforum 
Verksamhet och inriktning 2017



• Med en oberoende plattform står vi för faktabaserad 
och kvalitativ information till branschen och till 
omvärlden.

• Vi för branschens talan och får politiker, myndigheter 
och media att lyssna

Verksamhet

• Vi erbjuder kreativa mötesplatser för 
kompetensutveckling, idérika samtal och nya 
samarbeten



Påverkansområde 1:
Öppna geodata

…genom att bidra till ökad förståelse
och kompetens om värdet av öppna
geodata.

Mål:
Fler samhällsnyttiga tjänster
baserade på öppna geodata



Påverkansarbete öppna geodata

• snabbare digitalisering och effektivisering av 
offentlig förvaltning, särskilt av 
planeringsprocessen

• innovation och nya arbetstillfällen
• bättre beslutsunderlag för att minska negativ 

miljöpåverkan 
• bättre förutsättningar att rädda liv och egendom.

Sverige behöver öppna geodata från stat och 
kommun – för ökad samhällsnytta:



Påverkansområde 2: 
Kompetensförsörjning till branschen

Mål: 
Fler utexaminerade från utbildningar som
matchar efterfrågan i geodatabranschen.



Påverkansområde 3:
Kunskapslyft för en helt digital 
samhällsbyggnadsprocess

…vi lyfter betydelsen av geodata och 
standardisering för ett effektivt digitalt 
informationsflöde.

Mål:
En helt digital samhällsbyggnadsprocess
som ökar kvalitet och sparar tid och pengar
och minskar miljöpåverkan.



Aktuellt 2017
• Arbeta smart inom planering & byggande 2017

8-9 maj 2017, Stockholm
Tillsammans med BIM Alliance och GISS

• Nordic Conference on Geodemographics
22-23 maj 2017, Köpenhamn, Danmark
Tillsammans med Geoforum Dk

• Smarta städer 2017
22-23 nov 2017, Kistamässan, Stockholm
Tillsammans med EasyFairs och en rad olika aktörer

• Drönarkonferensen
december 2017, Stockholm, I samarbete med BIM Alliance



Organisation

• Drygt 200 medlemmar i form av kommuner, statliga 
myndigheter, företag och universitet/högskolor.

• ULI Geoforums styrelse bestämmer föreningens strategiska 
inriktning

• Den löpande verksamheten sköts 
av ULI Geoforums kansli.
Susanne Nellemann Ek är vd



Forskningsstudie: 
Samhällsekonomisk effekt 
av öppna geodata

• ULI Geoforum är beställare 
• Finansiering från Vinnova och Lantmäteriet
• Studien görs på Handelshögskolan i Stockholm
• Budget på 600 tkr



Resultat av
forskningsstudien
Resultatet bygger på att myndigheter och 
kommuner slutar ta betalt för geodata. 

• Övergång till öppna geodata ger 
minst 200 miljoner i vinst. 

• Effektiviseringsvinster finns i 
miljardklassen inom t ex 
upphandlingsområdet, 
samhällsbyggnadsprocessen. 



Föreningen ULI Geoforum 
Summering 2016



2016 i sammandrag

• Våra mötesplatser som bidragit till erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling, bland annat konferensen Arbeta smart inom planering 
& byggande 2016, Geoforum 2016 i Uppsala, Värdet av öppna geodata samt 
Effektiv datainsamling med drönare

• Vårt informations- och påverkansarbete för 
- öppna geodata 
- kunskapslyft för en helt digital samhällsbyggnadsprocess
- kompetensförsörjning till geodatabranschen

• medverkan i olika aktiviteter som medlemmar och andra arrangerade, 
exempelvis Almedalen Kartdagarna, Samhällsbyggnadsdagarna och Mätkart

• omvärldsbevakning via nyhetsbrev och webb för våra medlemmar
• vår röst i sociala medier – en plattform för långsiktigt påverkansarbete.



2016 i sammandrag

Producera högkvalitativ information om det senaste från branschen och 
vår omvärld
Under 2016:
• Producerade vi 12 nyhetsbrev som nådde ut till 1400 prenumeranter.
• Vi publicerade 217 st nyhetsartiklar. Det är lägre jämför med 2015, 

förklaringen är att vi fokuserat vår nyhetsbevakning till våra 
påverkansområden.

• På webben hade vi i genomsnitt 4500 unika besökare per månad. Det är 
något lägre än 2015. Förklaringen ligger i att Geoforumkonferensen 
2016 låg på egen domän utanför vår webbplats uli-geoforum.se, därmed 
tappar vi lite trafik till vår webbplats



Medlemmarna – vår viktigaste tillgång

• 100 kommuner
• 20 statliga myndigheter
• 60 företag
• 10 högskolor och universitet



Nya medlemmar under 2016

• BonaCordi AB
• Geografiska Informationsbyrån AB
• Geomatic AB
• Pecar AB
• Bentley Systems AB
• ATGIS AB
• S-Group Solutions AB
• Post- och telestyrelsen
• Jönköpings kommun
• Huddinge kommun
• Tranemo kommun
• Invotech Solutions AB



Styrelse och kommitté

• Ordförande Elisabeth Argus, Bona Cordi
• Vice Ordförande, Lennart Sjögren, 

Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB 
• Nils Larsson, Stockholms Läns Landsting
• Lars Kristian Stölen, SGU
• Stefan Svanström, SCB 
• Eric Jeansson, Göteborgs stad
• Eva Nord, Lantmäteriet
• Annika Hermodsson Hyltén, Esri Sverige
• Sofia Stjernlöf, Lantmäteriet



Styrelsearbete

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten (fem ordinarie och 
ett konstituerande) samt särskilt strategimöte i september. 

Talespersoner
Under året har ULI Geoforum utsett Lennart Sjögren som 
näringspolitisk talesperson för organisationen. Som näringspolitisk 
talesperson representerar Lennart ULI Geoforum och bevakar 
näringslivsfrågorna inom geodatabranschen.



Kansli
E-post: info@uli-geoforum.se
Webbplats: uli-geoforum.se
Twitter: @uli_geoforum
LinkedIn: ULI-Geoforum
Facebook: /ULI.Geoforum

Susanne Nellemann Ek
vd
susanne@uli-geoforum.se
070-3115 113

Lisa Samuelsson
Kommunikationsansvarig
lisa@uli-geoforum.se
073-5073 162

Ann-Britt Karlsson
Projektkoordinator
ann-britt@uli-geoforum.se
070-3115 113



ULI Geoforum framåt

Fortsätta med:
• Plattform för kommunikation 
• Mötesplats för branschen 
• Vara mötesplats för kompetensutbyte 
• Företag och verksamheter är med som organisation

Stärka:
• Trovärdig och etablerad samtalspartner i samhällsdebatten 
• En part som media vänder sig till för fördjupning av  offentliga samtalet i 

våra frågor
• Duktiga på lobbying i för medlemmarna affärskritiska frågor
• Etablera arbetsgrupper inom organisationen för att få större kraft



Kontakt:

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef ULI Geoforum 

telefon: 070-311 51 13, epost: susanne@uli-geoforum.se

REGISTRERA DIG FÖR NYHETSBREVET
http://uli-geoforum.se/nyheter/nyhetsbrev


