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Verksamhetsidé

• Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet
• Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar 

geodata
• Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata 

och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!



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

• erbjuder mötesplatser för erfarenhetsutbyte, 
kompetensutveckling och nya samarbeten

• med en oberoende plattform, levererar 
faktabaserad och kvalitativ information till 
branschen och till omvärlden.

Medlemmarnas intressen främjas 
genom att vi



Omvärldsanalys och spelplan 

• regeringens uttalade ambitioner inom samhällsbyggandet och 
digitaliseringsområdet

• geodatarådets handlingsplan 2018-2020
• uppdraget till digitaliseringsmyndigheten
• SKL:s fastlagda mål inom digitalisering och tillgång till data
• våra stora medlemmars (LM, BV) uppdrag inom Digital Först och dig 

dpl process och kommande uppdrag



Omvärldsanalys och spelplan

• statskontorets analysrapporter av införande av öppna data
• de stora privata företagens affärsplaner, visioner och mål
• akademins olika forskningsområden med vikt för geodataområdet
• nya tekniker och innovationer som kommer fram som effekt av FoU  
och företags produktutveckling



Vi har ut detta tagit ut ett antal kritiska 
framgångsfaktorer för att nå Geoforums 
övergripande mission – öka 
användningen av geodata

• öppna geodata
• en helt digital samhällsbyggnadsprocess
• kompetensförsörjning till geodatabranschen.



Mål – Öppna geodata

Att riksdag och kommunfullmäktige ser till så 
att kommuner och statliga myndigheter kan 
tillhandahålla geodata som öppna data – för 
ökad samhällsnytta. 
En sådan reform är samhällsekonomiskt 
lönsam och bidrar till att lösa flera 
samhällsproblem.



Mål – Digital samhällsbyggnads-
process 
Geoforum Sverige vill se ett helt digitalt 
och effektivt informationsflöde i 
samhällsbyggnadsprocessen som ökar 
kvalitet, sparar tid och pengar och 
minskar miljöpåverkan. 

För det behövs ett kunskapslyft i 
offentlig sektor.



Mål – Kompetensförsörjning

Vi vill
• Se fler utexaminerade från utbildningar 

inom geodataområdet – som matchar 
efterfrågan i geodatabranschen och behovet 
inom samhällsbyggandet

• Bidra med kompetenshöjande insatser för 
våra medlemmar och branschen i stort



Geoforums verksamhet 2018-2020
Vi tror det är viktigt att 2018-2020 att genomföra insatser för att stärka alla 
våra tre fokusområden

Särskilt viktigt eftersom alla dessa tre områden är beroende av politiska 
beslut direkt efter valet på alla nivåer – nationellt, regionalt och lokalt

T ex finns behov av att kommunicera till alla nyvalda politiker efter valet 9 
sept

Med ökade resurser kan vi t ex genomföra specifika insatser på regional nivå 
under hösten 2018, 2019 och 2020



2018 Geoforums mötesplatser

• Drönare för datainsamling, Stockholm 23 januari
• Frukostmöte Öppna data, Stockholm 9 mars
• Arbeta smart inom planering & byggande,

Stockholm 2-3 maj
• Drönare för datainsamling, Göteborg 23 augusti
• Smarta städer, Stockholm 28-29 november



Våra mötesplatser

Smarta städer

Drönare för 
datainsamling

Arbeta smart 
inom planering & 

byggande

• Visionära budskap, de stora penseldragen. 
Nyttan med GIS och geodata

• Visa det bästa vår bransch kan leverera, 
både användarsidan och leverantörssidan

• Erbjuda bra förutsättningar för 
nätverkande

• Tydliga budskap till omvärlden utanför 
konferensen



Arbeta smart inom
planering & byggande 2018
2-3 maj i Stockholm
En konferens om smarta lösningar och 
arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, 
med koppling till byggande och förvaltning.
Fokus på:
• omställning till nya digitala arbetssätt 
• goda exempel på digitala informationsflöden för 

ökad effektivitet, visualisering för bättre 
kommunikation och geografiska analyser för 
bättre beslutsstöd inom 
samhällsbyggnadsprocessen.



Aktiviteter – OFFENTLIGA ÅTAGANDET
ÖPPNA DATA 

Öppna data
• Aktiviteter för att nå 

kommunpolitiska nivån
• Informera riksdagens ledamöter
• Samtal om öppna data i 

regionala GIS-föreningarna

Offentliga åtagandet
• Peka på olika scenarier gällande 

gränsen för offentliga åtagandet
• Verka för att scenarioanalys tas 

fram



Aktviteter – DIGITALISERING av 
samhällsbyggnadsprocessen

Digitalisering inom samhällsbyggande
• Lobbying på den kommunalpolitiska nivån
• Digitalisering kräver enhetliga processer – lobba för lagkrav
• Film som visar geodatats flöde genom samhällsbyggnadsprocessen
• Fortsatt stöd av Innovationsprogrammet Smart Built Environment



Öppna data – lyfta fram goda exempel

• Helsingborg
• Uppsala
• Gävle
• Stockholm
• Lidingö

Geoforummagasin – bilaga till 
Dagens samhälle 2018



2019 Geoforums arrangemang 

• Drönare för datainsamling,  Stockholm, 150 deltagare
• Position – för digitalt samhällsbyggande 2030, 19-20 mars 

Stockholm 
1500-2000 deltagare, samarrangemang i branschen

• Drönare för datainsamling, Malmö, 100 deltagare
• Smarta städer, Göteborg, 800 deltagare



2020 Geoforums arrangemang 

• Drönare för datainsamling, Stockholm
• Arbeta smart inom planering & byggande, Göteborg
• Drönare för datainsamling, Malmö
• Smarta städer, Stockholm



Samarbetspartners

• IQ samhällsbyggnad
• BIM Alliance
• Smart Built Environment
• Samhällsbyggarna
• Dataföreningen
• Kartografiska 
• Sveriges Stadsbyggare
• Sveriges Arkitekter
• Sveriges Byggindustrier

• Fossilfritt Sverige
• Smart Sustainable Cities
• IoT Sweden



• Våra konferenser/seminarier
• Medverkan på andras event
• Nyhetsbrev och inbjudningar till konferenser
• Webbplats
• Sociala medier: Twitter och LinkedIn
• Pressmeddelanden och pressinbjudan
• Artiklar i branschmedia/temabilagor
• Debattartiklar
• Kontakt med politiker/sakkunniga på departement
• Mejlutskick till medlemmar och vid medlemsrekrytering

Kommunikationskanaler



Nyhetsbrev
• Nyheter inom geodataområdet
• Projekt och politiska initiativ om

• öppna (geo)data
• digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen
• kompetensförsörjning

• Konferenser och andra mötesplatser 
• Lediga jobb i branschen. 

Prenumerera på nyhetsbrevet – för enkel 
omvärldsbevakning!
geoforum.se/nyheter/nyhetsbrev



webb: geoforum.se e-post: info@geoforum.se

Kansliet

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef
susanne.nellemann.ek@geoforum.se
070-3115 113

Lisa Samuelsson, kommunikationsansvarig och projektledare
lisa.samuelsson@geoforum.se
073-5073 162


	Verksamhetsplan 2018�utkast 20180320����Beslutas på årsmöte maj 2018��
	Verksamhetsidé
	Bildnummer 3
	Omvärldsanalys och spelplan 
	Omvärldsanalys och spelplan
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Geoforums verksamhet 2018-2020
	2018 Geoforums mötesplatser
	Våra mötesplatser
	Bildnummer 13
	Aktiviteter – OFFENTLIGA ÅTAGANDET�ÖPPNA DATA 
	Aktviteter – DIGITALISERING av samhällsbyggnadsprocessen
	Öppna data – lyfta fram goda exempel
	2019 Geoforums arrangemang 
	2020 Geoforums arrangemang 
	Samarbetspartners
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22

