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Agenda

• Kartan i dialogen

• Anpassa innehållet till målgruppen

• Appar som budbärare

• Dela dina kartor med andra



80% av all data har en koppling till geografin

Det är vårt ansvar att hjälpa andra få nytta av den!

Skötselområden, VA-

distrikt... 

Adresser
(Invånare, elever, brukare)

Resurser
(Renhållning, skolor, snöröjning)

Vägnät, infrastruktur

Demografi, statistik

Väder, Miljö, Buller...



. . .  Skapar förutsättningar för beslut!

Data

Information

Kunskap

Förståelse

Kartering

Analys

Dela och 

samarbeta

Förståelse en förutsättning för dialog



ArcGIS

Verksamheten MobilitetAllmänhetenBesluts-

fattare

Integrera andra

IT-system

Webb GIS

GIS-specialister

ArcGIS - En plattform med stöd för dialog



Alla data kan användas

Satellit och flygbilder

Sociala Media

Öppna data

Externa 

dataprodukter

Sensorer

Egen kartdata

Affärssystem



Anpassa innehållet till målgruppen

Välj rätt data

• Aggregering av data

• Stödlager – bidrar med ökad förståelse

• Bilder och bifogade dokument

• Tidsanimering

• 2D eller 3D

Skapa förståelse genom bra design

• Färgsättning 

• PopUp-rutor 

• Visualisering med diagram

Med kartans hjälp ska vi berätta en historia



DEMO – Skapa lättolkade kartor



Hitta mönster med analys – ett bättre alternativ än rådata?

• Lager på lager för att förstå 

konsekvenser och möjligheter

• Samlad information för bättre förståelse

Möta krav på ökad förståelse genom analyser

Interpolering

Hot Spots

Buffer

Överlagring

Närhet

Ruttning

Täthet

Körtid

Terränganalys

Rum-tid

3D-analyser

Visualisering av flöden



Avståndsanalyser - tillgång
Västerås

Karlstad 



Densitetsanalys



Presentera kartorna i en app

• Plattformsoberoende 

• Responsiva

• Lätta att använda

• Alltid åtkomliga



1st Configure

2nd Customize

Empower

People

Konfigurera först – utveckla om det behövs



DEMO



Sample Text

http://services.ovanaker.se/services/oversvamning/Portalen/
http://services.ovanaker.se/services/oversvamning/Portalen/


• Kristinehamn

http://khamn.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=57488fad6ef24cc782c7740af8b31b4f
http://khamn.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=57488fad6ef24cc782c7740af8b31b4f




Crowdsource reporter, Geoform, Survey 123

• Geoform

• Crowdsource reporter



http://kartor.lulea.se/utveckla_lulea/
http://kartor.lulea.se/utveckla_lulea/


https://gd3d.esri.com/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=6849057c78e84c18984775ce87ceeddd
https://gd3d.esri.com/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=6849057c78e84c18984775ce87ceeddd


Dela kartorna med andra

Många är redan igång! Det kan ni också vara!

• Inbäddat på hemsidan

• Länka på sociala medier

• I plattformsoberoende appar

• I webbapplikationer



Esri Sverige hjälper gärna till

• Koncept workshop

- Definiera informationsprodukter som löser konkreta behov

• Kom igång med ArcGIS Online workshop

- Grunderna i att jobba med ArcGIS som en plattform

- Få ett första projekt på banan

• Kurser

• Låt dig inspireras av vad andra har gjort: www.storymaps.arcgis.com

Verktygen har ni redan!

http://www.storymaps.arcgis.com/
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