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”Digitalisera allt” 
”Inledningsvis prioriterar regeringen digitalt först inom följande områden: 

• Digitalisering inom plan- och byggprocessen 

• Tillväxt och ökad möjlighet för medvetna val i livsmedelskedjan 

• Ökad tillgänglighet på miljöinformation 

• Förenkla för företag genom till exempel minskad byråkrati och ökad möjlighet till 

självservice 

• Effektiviserad informationshantering inom vården. 

• Fördjupa elevers lärande samt underlätta lärarnas arbete” 

Källa: regeringen 



Datorkraften ökar exponentiellt 

2016 

…en 13-tums 
ultralätt dator 

2023 

…beräkningskraft 
motsvarande en 
mänsklig hjärna 

2045 

…beräkningskraft 
motsvarande en 

miljard gånger bättre 
än alla människors 
hjärnor tillsammans 

Källa: Ray Kurzweil 



GIS utvecklas allt snabbare 
Integrerar med och nyttjar utvecklingen av ny teknik 

Data  

 

IT 

 

Öppna API:er 

GIS 



Smart cities 



En digital kopia av staden är inte en 3D modell 
Enterprise data, geodata, IoT, crowdsourcad data, sociala media, etc, etc…. 



Big Data 



Vektor 

Verksamhets-

system 

Satellit  

Big Data 

3D 

Lidar 

Realtid  

(IoT) 

Ett modernt GIS förenklar integration med olika data 
För att stödja digitaliseringen av viktiga verksamhetsprocesser 

Distribuerad och 

tjänsteorienterad 



Internet of Things 



Event Realtidsdata 

Lägesbild i 

realtid 

Analysera Varna 

Analys 

Ett modernt GIS är en plattform för Internet of Things 

Möjliggör realtidslösningar 

• Massiva dataströmmar 

• Underhåll av alla ”saker” 

• Övervakning och varningar 



Machine learning 



GIS Data 

Pixelmoln 

Fotoanalyser 

Ett modernt GIS integrerar alla typer av 3D data 

Lidar 

CAD/BIM 



Konsumentifieringen av IT 



En gemensam plats för 
tillgång till all information 
kopplad till läget 

Ett modernt GIS uppfyller allas behov av 

geografisk information 

Portal 



Antal år till 50 miljoner användare 





• Fältinventering 

• Arbetsorder 

• Navigering 

• Crowdsourcing 

Arbetsorder Navigera 

Inventering 

Crowdsourcing 

Engagera 

Ett modernt GIS är ett mobilt GIS 





GIS 
Kartor och 

appar 

För alla typer av användare.. .  

Ett modernt GIS för alla användare 



Källa: IDG.se 



GIS kan samla, underhålla, analysera och sprida information 



Det behövs en modern GIS-arkitektur 

En tjänsteorienterad arkitektur 

För att dra full nytta av GIS och geografi 

Individer 

Grupper 

Avdelningar 

Organisationer 



Vi är redan framme vid 4:e generationens GIS 

Webbtjänster kopplar samman allt 

Client-server 

Filbaserad 

Distribuerad 

System of Systems 

Tjänsteorienterad 



Beslutsstöd 

Skapa nulägesbilder för 
datadrivna insikter och 

beslut 

Designa & 

Planera 

Utveckla och utvärdera 
olika alternativa lösningar 

och scenarier 

Dela och  

samarbeta 

Möjliggör för alla att enkelt 
hitta, använda, bidra och 

dela med sig av geografisk 
information 

Engagemang 

Kommunicera och 
engagera externa 

intressegrupper för utbyte 
och samarbete 

Analysera 

Analysera och modellera 
trender och mönster för att 
förbättra organisationens 

förmågor 

Digitala  

kartor 

Förstå platsen och läget 
med hjälp av digitala kartor 

och relevanta datalager 

Mobilitet 

Ge personalen möjlighet att 
konsumera och samla in 

relevant geografisk 
information i mobilen 

Övervaka 

Övervaka och hantera 
organisationens resurser i 

realtid 

Data-  

hantering 

Samla in, organisera och 
underhåll organisationens 

geografiska data 

Ett modernt GIS har många användningsområden 



M ä n n i s k o r  P r o c e s s e r  D a t a  Te k n i k  

Vi har aldr ig haft  t i l lgång t i l l  så mycket ny teknik  



The Road Ahead 

Continuous Online Improvements 

Incremental Software Release 

2018 

. . . Focused on Quality, User Needs, and Innovation 

2017 

10.6.1 

Pro 2.2 

10.6 

Pro 2.1 

10.5.1 

Pro 2.0 

Crowdsourcing 

Real-Time 
Utility Networks 

Volumetric Data 

Ortho Mapping 

Spatiotemporal 

Microservices 

 Massive Point Clouds 

        Big Data 

Augmented Reality 

Imagery 

Smart Planning 

Parcel Management 

Machine Learning 

IoT 

AI 

3D Effects 

Situational Awareness 

Web Raster 

Citizen Engagement 

Urban Design 

Metadata 

BIM 

Link Analysis 

Predictive Analysis 

Indoor Mapping 

FMV 

Terrain Editing 
3D Rendering 

2018 

10.7 

Pro 2.3 
2019 

Gaming Engine 

Location Tracking 


