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Agenda

• Värdefulla informationsprodukter

• Vad är crowdsourcing

• Varför är det viktigt?

• Verktyg för medborgardialog



Innan vi börjar…

• Lova att fråga verksamheten rätt frågor först

• Se detta som en verktygslåda, använda först när du vet vad som efterfrågas

• Först då kan den bli en värdefull informationsprodukt. 

• Värdefull informationsprodukt...



Vad är crowdsourcing/medborgardialog?

• En metod för att lösa problem från många olika parter

• Crowd + Outsourcing

• Ofta öppen förfrågan, ”många hjälper bättre än en enskild individ”.

• Medborgardialog – dialog i specifika 

frågor mellan politiker/tjänstemän och 

allmänheten.

• SKL lämnar stöd i syfte att 

skapa ett hållbart samhälle



Varför ska jag bry mig om det? Hur kan jag utnyttja det?

• Kunder, politiker, medborgare, partners förväntar sig dialog och medverkan

• Skapa engagemang, förståelse, marknadsför

• Se på kartan som en informationsbärare, en illustration med extra allt

• Berätta din historia! Gör den viral!



Mycket dialog sker idag på sociala medier – är du där?

• Saknas bara geografi –

lägg till läget!



Olika lösningar i plattformen

• Med en plattform finns storheten i att kunna dela information mellan 

organisationsgränserna.

• Saker från en del blir tillgängligt i alla andra delar – samtidigt.

Förslag

Medborgare, Kunder

ArcGIS administratör

Projekt

Dialog

Synpunkter
Kundtjänst

Kunskap



Allt börjar med en portal

• Aktivera en portal för din organisation

• ArcGIS Online eller Portal for ArcGIS

• Inkluderas i olika nivåer & olika antal användare beroende på din produkt

• Börja använd den, konfigurera appar – gör snygg

I molnet eller i ditt eget nätverk

http://kommun.maps.arcgis.com/home/index.html
https://eslov.maps.arcgis.com/home/
https://eslov.maps.arcgis.com/home/


Redigeringsbar webbkarta
Lagra data i direkt databas eller i portalen

Eslövs kommun



Hur begränsar jag access till publika data?

• Skydda REST-slutpunkten, skydda data

• http://esriurl.com/9963

Server

Portal

Applikation

http://esriurl.com/9963


• http://solutions.arcgis.com 

http://solutions.arcgis.com/
http://solutions.arcgis.com/
http://solutions.arcgis.com/emergency-management/preparedness/
http://solutions.arcgis.com/emergency-management/preparedness/


Crowdsource manager/reporter

http://esriurl.com/9964



Citizen Science

Konfigurering av Crowdsource Reporter, http://esriurl.com/9965

http://solutions.arcgis.com/state-government/help/citizen-science/
http://solutions.arcgis.com/state-government/help/citizen-science/
http://esriurl.com/9965


Crowdsource Polling

http://esriurl.com/9966

http://solutions.arcgis.com/local-government/help/crowdsource-polling/
http://solutions.arcgis.com/local-government/help/crowdsource-polling/


GeoForm

http://esriurl.com/9967

http://esrisverige.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=cbfda69e76194864b034974ab6b218b6&webmap=1385bbf8a1704852a7a82d7bacb58b09
http://esrisverige.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=cbfda69e76194864b034974ab6b218b6&webmap=1385bbf8a1704852a7a82d7bacb58b09


Survey123

• Formulär för effektiv insamling 

av data inkl geografi

• Byggd på XLS-formatering

• Smarta listor – riktigt smarta! 

• https://geonet.esri.com/

groups/survey123/blog

http://survey123.esri.com

1 2 3
Ställ frågor

Designa ett formulär

med Excel och 

Survey123 Connect

Få svar

Ladda ner appen

Survey123

(Android & iOS)

Fatta bättre beslut

Analysera data i

ArcGIS

https://geonet.esri.com/groups/survey123/blog






Kartberättelse för medborgardialog, tips och idéer

Västerås, http://esriurl.com/9968

http://vasterasstad.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=35781ea9996845a99332f0a2792c5cca
http://vasterasstad.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=35781ea9996845a99332f0a2792c5cca
http://esriurl.com/9968


Låt alla uppdatera!

http://esriurl.com/9969

http://esriurl.com/9969


Kombinera olika mallar/appar

• Använd en mall eller app för att samla in data

• Använd en annan mall eller app för att presentera data till allmänheten

• Använd en tredje mall eller app för att få en översikt/dashboard



Vad ska du göra nu?

• Om du inte redan har gjort det – aktivera din portal!

• Genomför workshop med fokus på vart dialog och samverkan gör störst nytta!

• Gör det enkelt och fokuserat!

• Konfigurera först, utveckla i sista hand

• Sälj in!

• Skörda framgångarna!



Oscar Monell
GIS Solution Architect, Esri Sverige

oscar.monell@esri.se

@OscarMonell

linkedin.com/in/oscarmonell


