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Vilka är vi? 

• Esri Sverige AB 
- 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun, Kista, Malmö, 

Jönköping 

• Del av S-Group – en koncern med säte i Gävle 
- Esri Finland 
- Esri Poland 
- S-Group Solutions 
- Progira 
- Halda 
- Annat 

• Del av ett världsomspännande nätverk av distributörer till Esri 
Inc, Redlands, CA, USA 



Jack Dangermond, Esri Partner Conference 2013 





Under 2012 såldes i Sverige 3,8 miljoner 
mobiltelefoner, åtta av tio var en smart mobil.  
 
Prognosen för 2013 ligger kvar på samma höga nivå, 
men nio av tio i år kommer att välja en smart mobil 
vid köpet. 
 

Källa: Elektronikbranschen 
 

Annan statistik från Google 







Gartner: ”the consumerization of IT” 

• Teknikutvecklingen sker allt oftare i konsumentledet 
- För 10 år sedan var det helt tvärtom 

• Vår tillvänjning av ny teknik som privatpersoner tar 
vi med oss som krav på förändring av interna system 
 
 

• I så fall tror jag att en ny generation användare 
kommer att begära ”GEO stöd” i många nya och 
existerande lösningar… 



Information At Your Fingertips 

Bill Gates, Comdex 1994: 
 
”in the future, mobile computing and wireless communication will create a different 
model of how people work together. Intelligent applications, high-bandwidth 
networks, and innovative devices will connect people and information wherever 
they are - from homes, cars, or public kiosks. “ 

 
“Do what you want, when you want. With all this programming and 
information available at any time, you'll need new ways to manage it. 
Services will group information and programming according to categories you 
choose. You could also use automatic filters that know your preferences and 
monitor the networks for entertainment, articles, training programs, and other 
information of interest to you. Even more engaging, you'll be able to explore-
investigating new experiences, meeting people, interacting with anyone 
connected to the network.” 

 
“Implementing the vision of information at your fingertips poses a myriad of 
challenges, but the reward will be far-reaching.” 

http://www.youtube.com/




Intelligenta webbkartor är den nya bäraren av geografisk information. . .  

Bilder 

DBMS 

Tjänster 

Sensor 
mätdata 

“Big Data” 

Kalkylblad Kartor 

Sociala media 

Det Öppna geografiska informationssystemet kan 
integrera alla typer av geografisk information 



Det Öppna geografiska informationssystemet kan ge 
tillgång till GIS data när, var, hur, och av vem som 
helst 

Genom att göra det som varit svårtillgängligt. . .enkelt 
. . . blir geografi en naturlig plattform för informationsdelning 



“Intelligenta webbkartor” 
För ökat samarbete 

Persondatorer 

Plattor 

Smarta telefoner 

Webbsajter 

Webbläsare 

Sociala Media 

Distribuerade tjänster 

För visualisering, men 
också analys, redigering, 

samarbete 



Energi och Naturtillgångar 

Solkraft 

Geologi 

as 

Olja 

Vindkraft 

Pipeline Gruvor 

Solkraft 



Miljö och miljöskydd 

Marint liv 

Skeppsvrak 

Skyddade arter 

Besprutning 
Gifter 

Skyddade områden 
Skogsplanering 

Oljespill 



Mobila lösningar 

Röstning 

Fordon 

V/A 

Elnät 
Land, fastighet 

Trekking 

311 Stadsplanering 

Under-
sökningar 

Fastighet 



Beslutsstöd 

Sport Placering av restaurang 

Bank och Finans 

Marknadsanalys 

SAP Integration 

Fastighetsutveckling 

SharePoint  
Integration 



Min önskan 

• Alla politiker och tjänstemän i Gävle har tillgång till den 
information de behöver var som helst, när som helst och 
hur som helst = GIS i surfplattan och den smarta 
telefonen 

• Medborgarna engageras i samhällsplanering via ”det 
öppna geografiska informationssytemet” och bidrar till 
det hållbara samhället 

• Bli det exempel som vi håller upp framför alla andra 
kunder – inte bara kommuner…. 



lars.backhans@esri.se 
www.linkedin.com/in/larsbackhans 
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