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Geoforum Sveriges yttrande över nya 
rekommendationer för upphandling av information 
med inbyggd öppenhet. 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) efterfrågar synpunkter på nya rekommendationer för upphandling 

av information med inbyggd öppenhet. Diarienummer: 2021–2839  

Bakgrund 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, e-Sam och NSÖD-

projektet arbetat fram rekommendationer om upphandling av data med inbyggd öppenhet. Begreppet inbyggd 

öppenhet betyder att möjlighet till datadelning byggs in redan vid upphandling och kravställning. Begreppet 

kommer från EU:s öppna data-direktiv från 2019. Med begreppet information omfattas även datamängder i 

rekommendationerna. Dessa rekommendationer syftar till att ge stöd för olika situationer som behöver 

hanteras i upphandlingar som involverar information/datamängder samt förenkla för offentliga organisationer i 

upphandlingsarbetet. 

Sverige har en tydlig viljeinriktning om att vara en ledande datadelningsnation inom AI och digital innovation 

med syftet att stärka välfärden, konkurrenskraften och ett hållbart samhälle. Det målet sattes i datastrategin 

från okt 2021. Under 2022 väntas också en ny öppna data-lag i Sverige för att realisera EU:s öppna data 

direktiv.  

Geoforum Sverige har under 2020 inkommit med synpunkter på Öppna data-utredningen samt lämnat 

yttrande över Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55. 

Föreningen har under många år arbetet med frågan om öppna geodata och har initierat studier av nyttan av 

öppna geodata samt genomfört seminarier och konferenser om öppna geodata. Geoforums roll har varit och är 

att vara en mötesplats för dialog om inriktning och roll för det offentliga åtagandet samt dialog om 

marknadsaktörers förutsättningar för insamling och vidareförädling av geodata. Våra medlemmar är på olika 

sätt involverade i öppna data-frågorna samt pågående statliga utredningar om öppna data. Geoforum väljer 

därför att ta tillfället i akt och svara på möjligheten att lämna synpunkter på nya rekommendationer från DIGG. 

Geoforum Sverige tillstyrker förslaget om nya rekommendationer för upphandling av information med 

inbyggd öppenhet från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), med följande synpunkter: 

Geoforum Sverige ser positivt på förslaget på förslaget med nya rekommendationer för upphandling av 

information med inbyggd öppenhet. Upphandlings- och inköpsprocessen är en viktig byggsten för att 

tillgängliggörande av data ska vara möjligt redan från början. Rekommendationerna kan leda till ökade 

möjligheter för en effektivare förvaltning exempelvis genom ökad användning av data, genom minskade 

inlåsningseffekter samt att förmågan till datadriven innovation och möjlighet till samverkan kan stärkas för 

offentlig sektor.  

En nyckelfaktor för framgången av rekommendationerna är dock hur genomslaget och efterlevnaden kommer 
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att bli. Det krävs kommunikationsinsatser för att nå ut med de nya rekommendationerna samt lagstiftningen 

med tydlighet kring vad som gäller kring att öppna upp data måste komma på plats för att få större genomslag 

och bättre efterlevnad. Tydlighet kring vad det kan leda till om man väljer att inte följa rekommendationerna 

om upphandling av information med inbyggd öppenhet kan förtydligas. Om rekommendationerna får stort 

genomslag och efterlevnad kan det leda till att effektivisera offentliga organisationers arbete och skapa nyttor i 

samhällsbyggnadsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofi Almqvist    Jenny Carlstedt 

VD Geoforum    Ordförande Geoforum  

 

 

Om Geoforum Sverige 

Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling 

genom geodata och digitalisering. 

Vi representerar runt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar 

in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.  

Föreningens vision och fokusområden: Geoforum Sverige – drivande inom smart och hållbar samhällsutveckling 

genom geodata och digitalisering. 

• Digital samhällsbyggnadsprocess och smarta hållbara samhällen med hjälp av geodata.  

• Öppna geodata för ökad digitalisering och samhällsnytta. 

• Ökad kunskap och kompetens inom och genom geodata. 
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