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Per Hampus 
Sokigo-STHLM 
Affärsstrateg 

Gis- och geodata-perspektiv 

Min roll i Sokigo 
 

• Affärsmodeller, Partnerskap 
• Sälj, marknad, produkt 
• Intern/extern samverkan 
• Affärsplaner och nya lösningar 

 
En del i detta är framtidsspaning 

 

Sokigo 
 

150 personer 
kommunalt och offentligt fokus 

 
passionerat intresse för GIS  

och geodata ur flera perspektiv  
 

Sokigos verksamhet 
 

Produktbolag framförallt för hela 
samhällsbyggnadsprocessen 

 
Vi utvecklas i ett allt närmare 

partnerskap med kunder och marknad 
 

Sokigos växer kraftigt 
 

Expansion både  
organiskt och via förvärv 

 
Tekis, Cartesia, Spatial Technology, Abou, 

Forsler & Stjerna, Adtollo, Essvision 
 

Vi har aldrig tidigare jobbat så mycket med GIS 

 och geodata som vi gör idag…  
 

men  
 

samtidigt jobbar vi allt mindre mindre med GIS 





Digitaliseringen 

GDPR 

NDRK 

Svensk Geoprocess 

3D 

GIS-portaler 

Opensource 

Appar 

Verksamhetsdata och system 

Mobilitet 
Smarta staden 

Digitala Assistenter 

Dashboards 

Agila arbetssätt 

Användarbeteende 

Miljö och QA 

Standarder 

WEB-Moln-integrerade-system 

E-tjänster 



Opensource inom GIS 
Sätter djupa spår i den svenska och internationella myllan och har  
tveklöst och med kraft slagit rot i svensk offentlig sektor, leverantörsledet samt privat verksamhet. 
 

Öppen och tillgänglig data har fått nytt fokus 
Drivs förnärvarande från många håll och inkluderar centralisering, standards/riktlinjer och spridning/QA 
 

Digitala processer och flöden 
Smarta städer, samhällsbyggnadsprocesser och hela flöden i fokus på både kvalitet och effektivitet samt ur olika 
hållbarhetsperspektiv 
 

Agila arbetssätt  
skapar snabbrörliga företag samtidigt som vi ser utslagning inom traditionell GIS företagsverksamhet 
 

Informationsspridning 
Portaler, Mobilitet, appar  adderas med 3D, IOT, inbyggda system samtidigt som GIS inte längre utgår  
från ett system utan baseras på tjänster och webbteknologi. 



Resultat från en allt effektivare samhällsbyggnadsprocess börjar verkligen synas 



Samtidigt sker förändringar från myndigheter,  organisationer till användarmönster…. 





Digitaliseringen går 
in i generation 2 

Svensk Geoprocess 
NDRK, plan och bygg 
 

GIS-portaler med 
applikationsfokusering 

Egen IPR 
opensource med 
integrerad 3D 
 Självlärande system 

och IOT 

Smarta digitala assistenter 
med automation och dashboards 

Förändrade användar- 
beteenden & mönster 

”Smarta staden” 
integrerade-system-arbetsflöden-E-tjänster 

kring hela samhällsbyggnadsprocessen  



Digitaliseringen går in i fas2  
 
dvs. bryter det analoga mönstret 
pappret/dokument hindrar innovationen 
 
 
Här behövs en revolution för att kunna skapa 
nödvändig evolution för att ytterligare 
öka resultatet och effekten av digitalisering. 
 
 
Viktigt att begränsa att GDPR bromsen slår till… 
 
  



• Topocad 

• Registerkarte-GML 

• Svensk Geoprocess 

• BAL 

• Utbyte av detaljplaner enligt SIS-standard 



Smarta digitala assistenter 
och kikar på maskininlärning, 

neuronätverk, bildbehandlingsanalyser 

Skolskjuts, GDPR, Bygglov… 
”geoassistenter” 





Realtid och IOT 
Bigdata analyser 

Öppna system 
nya konsumentprodukter 
och geo digitala tjänster 
 

GIS-portaler med 
applikationsfokusering 
integrerande värden 

Fokus på att 
nå ut till kommuninvånare 
och krishantering 

AI, självlärande system, 
automation och smarta 
digitala assistenter och 
databaser 

Myndighetscentralisering av  
kritiska datamängder och system för 
ökad tillgänglighet och samverkan 

Användarfokus 
enkelhet, tydlighet, nytta 

Smarta staden växer 
utvecklat synsätt   



• Radionät 
 

• WIFI och trådnät 
 

• Mobila nät 





Vi deltar i redan idag i många framtidsprojekt 
som exempelvis: 
 

Effektiva parkeringslösningar (Apoca) 
Smarta parkeringslösningar 
 

Trafikplanering (Nobina) 
Hållbar och effektiv trafikplanering  
 

Smarta IOT lösningar inom VA och Trafik 
Användande av IOT och radionät för ökad kvalitet, övervakning och riskhantering  
 
 
 
 

Vi storsatsar på öppna system med användarfokus  för att göra det enkelt 
Tjänstebaserade helhetslösningar och nya UI. 





Projekt-, 
ärende- 
orientering 

AR / VR 

Automatiserad 
datafångst och 
analys Realtid 

tidsanpassning 

Moln och 
säkerhet? 
(Hybrid) 

Användar- 
mönster? 

3D 
genomslag? 

GDPR? 

!! ?? 



 



 



 

Utan spaning ingen aning 
 
 
 

Tack 


