5 metoder för att bli framgångsrik med GIS
Både vi och andra tillhandahåller en hel del information om hur vi tycker att du ska arbeta och vad vi
tycker är bra arbetsﬂöden. Men vi gissar att det kan vara svårt att omsätta råden till verklighet i din
vardag. Du hinner helt enkelt inte. Tiden räcker inte till.
Vi vet hur det är eftersom de ﬂesta av kollegorna här på Esri Sverige faktiskt har en bakgrund där ute hos
våra användare. Vi har själva suttit i verksamheten och vi vet hur det är att arbeta med GIS i praktiken.
Tricket för att jobba framgångsrikt med GIS är att hantera stora mängder detaljer och foga samman dem
till en helhet som fungerar och ger nytta för dig och den verksamhet du arbetar i. För att hjälpa dig lyckas
med det vill vi därför berätta om 5 fokusområdena som är speciellt viktiga för dig som arbetar med
GIS. Ta hjälp av dem, så får du en enklare, bättre och mer effektiv GIS-upplevelse.
Kort sagt, här ska vi berätta för dig hur du får rätt saker gjorda i rätt tid.

1 Prioritera rätt

2 Hantera din energi

Du känner till 80-20-regeln, eller hur? Den säger att 80%
av det viktigaste och mest uppskattade du producerar
är resultatet av 20% av det arbete du utför.

Du kan inte styra tiden. Däremot kan du lära dig att
hantera din energi så att du kan arbeta mer fokuserat.
Tänk så här:

För att få resultat behöver du veta vad som faktiskt
driver organisationens GIS framåt. I de ﬂesta fall handlar
det om att skapa värdefull information för den egna
organisationen och för kunder och medborgare.

■

Arbeta i fokuserade 30–50 minuters sessioner som
du följer upp med ca 10 minuters paus för att
slappna av och återhämta dig.

■

Sov ordentligt, du tjänar inte på att arbeta sent in
på kvällen i det långa loppet.

■

Motionera. Det behövs faktiskt inte speciellt
mycket, några raska promenader om dagen kan
räcka ganska långt.

De mest värdefulla informationsprodukterna – de som
folk faktiskt vill ha och drar nytta av – skapar du alltså
sannolikt under 20% av din arbetstid. Ju mer värdefull
information du levererar desto större genomslag får
du och ditt arbete i organisationen.
Identiﬁera därför vilka av dina kartor och analyser som
verkligen uppskattas och används av dina kollegor eller
kunder. Fundera också på vilken annan information du
skulle kunna ta fram åt dina medarbetare, som kanske
inte ens vet vad du och geograﬁsk information kan göra.
Prioritera sedan de arbetsuppgifter som skapar dessa
värdefulla informationsprodukter och märk att det är
faktiskt bara 20% av din arbetstid som i praktiken
avsätts till detta.
Vill du ha ett förslag på ett nytt sätt att presentera
information? Då föreslår vi att du klickar på länken
och kollar in vårt inspelade webbinar om hur du
kan presentera och sprida information med hjälp
av ArcGIS Pro.
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Tänk efter om du kanske har lite dåliga vanor ändå.
Vanor som du instinktivt vet dränerar dig på energi,
som t.ex. att arbeta på utan att ta pauser, skippa ﬁkat,
arbeta sent på kvällen o.s.v. Ta sedan ett par minuter
och skissa fram en bra plan för hur du ska bryta dina
invanda dåliga mönster.
Nästa steg är att sätta upp ett dagligt schema där du
anger när du ska arbeta med en viss uppgift, när du ska
ta paus, när du ska besvara mail etc, etc. Och följ sedan
detta schema. Prova under en vecka och upptäck att
energinivån stiger.
Behöver du lite energigivande inspiration?
Kolla in esri.com/mapswelove

3 Bryt dåliga vanor

5 Ta hjälp av andra – nätverka

För att få ﬂer prioriterade saker gjorda snabbare
behöver du utveckla vanor som stödjer dina mål.
Det bästa sättet att förbättra dina vanor är att arbeta
på dem en i taget – och att alltid börja i liten skala.

Kanske är det så att du sitter ensam på en organisation
och arbetar med GIS? Eller kanske har du en speciﬁk
roll eller arbetsuppgift som ingen annan har, även om
det ﬁnns andra som arbetar med GIS?

En bra vana att utveckla är att se till att lära dig nya
saker. Tekniken utvecklas ständigt för att bli bättre,
snabbare och enklare och du vill inte bli omsprungen
eller anses omodern och gammalmodig, eller hur?

En av de smartaste sakerna som du kan göra är att hitta
andra smarta människor som har samma utmaningar
och mål som du själv. Det ﬁnns ﬂera sätt för dig att göra
detta. Ett sätt är att medverka i en av de många
GIS-föreningar som ﬁnns i de allra ﬂesta län. Eller ännu
enklare: Medverka på olika diskussionsforum på nätet!

Så om du vill lära dig en ny programvara, ett nytt
verktyg eller ett nytt enklare arbetsﬂöde, börja med
att avsätta bara 10 minuter/dag för detta. Ett enkelt
sätt att hålla koll på att det bara går 10 minuter är att
ställa larmet på telefonen.
Det viktiga här är att inte låta något störa dessa 10
minuter. För det är dina 10 minuter som enbart är till
för att lära dig något nytt. Vi lovar att du kommer att
bli förvånad över hur långt de här dagliga 10 minuterna
räcker. Det är verkligen en bra investering.
Tveksam på vad du ska börja med? Vi föreslår att du
klickar på länkarna och utforskar ArcGIS Pro och
ArcGIS Online

Exakt hur eller var du nätverkar spelar mindre roll. För
vad det handlar om är att du behöver hitta en plats där
alla andra förstår och kan hjälpa dig när du har kört fast
eller kan gratulera dig när du gjort något extra bra.
GeoNet är den naturliga samlingspunkten för dig
som arbetar med ArcGIS. Det är en global
samlingsplats där du kan gå med i, eller skapa egna,
diskussionsgrupper som passar just dig och dina
behov. Så besök: geonet.esri.com

Gör slag i saken
4 Koppla bort onödigt brus
När du är uppkopplad mot internet (och det är du
förmodligen rätt ofta) är du faktiskt uppkopplad mot
en av de värsta distraktionerna som ﬁnns över huvud
taget. Internet är ett viktigt arbetsredskap och där
ﬁnns mycket bra, men också mycket onödigt brus.
Skapa en plan för hur du ska hantera bruset när du
arbetar med ditt GIS. Försök, i alla fall då och då, om
du har möjlighet att koppla bort följande:
■

Din epost-klient – speciellt om du har en pop-upruta nere i hörnet som visas när du fått ett nytt mail

■

Din mobil – sätt telefonen på tyst, och vänd den
helst upp och ned så att du inte ser push-notiser
från Facebook, Wordfeud etc.

■

Dina kollegor ﬁnns visserligen i verkligheten men
det är faktiskt helt OK att stänga dörren ibland, eller
att på andra sätt signalera att du inte vill bli störd.

Vill du använda internet till något riktigt bra?
Klicka på länken och gör en StoryMap
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Om du tar till dig en eller ﬂera av de här 5 metoderna
lovar vi att du kommer att få ﬂer värdefulla saker gjorda
i rätt tid samtidigt som du kan kliva fram som den
uppskattade och viktiga resurs vi alla vill vara i våra
organisationer.
Ta 2 minuter just nu och lägg in i kalendern när du
tänker avsätta dina första 10 minuter för att sätta igång.
Lycka till!

