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Installera ArcGIS Desktop 10.8.x 

Innan du startar installationen kontrollera att din dator uppfyller systemkraven, se 

System requirements: 

http://desktop.arcgis.com/en/system-requirements/latest/arcgis-desktop-system-

requirements.htm 

Har du tidigare ArcGIS for Desktop 10.x installerat behöver du inte avinstallera det 

innan, det sköter installationsprogrammet om. Flyttar du programmet från en annan 

maskin och har enanvändarlicens så måste licensen avauktoriseras. Gå till Start > alla 

program (Alla appar) > ArcGIS > ArcGIS Administrator > Support operations > 

Deauthorize och klicka på Knappen Deauthorize. 

För att ladda ner programvaran behövs behörighet till portalen My Esri, där du även 

hittar information om er organisations licenser. OBS, du måste vara administratör för att 

göra detta. 

https://accounts.esri.com/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fmy.esri.com%2F%23%2Fcu

stomers%2Fpinned 

Logga in där med användarnamn och lösen. Under Mina organisationer > 

Hämtningsbara filer hittar du listan med programvaror som din organisation har tillgång 

till. Välj vilken programvara/version du vill hämta och klicka på Visa hämtningar, 

därefter välj att Hämta ArcGIS Desktop. Har du flytande licenser behöver även 

licenshanteraren uppdateras till senaste versionen. 

http://desktop.arcgis.com/en/system-requirements/latest/arcgis-desktop-system-requirements.htm
http://desktop.arcgis.com/en/system-requirements/latest/arcgis-desktop-system-requirements.htm
https://accounts.esri.com/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fmy.esri.com%2F%23%2Fcustomers%2Fpinned
https://accounts.esri.com/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fmy.esri.com%2F%23%2Fcustomers%2Fpinned


Installation 

PRODUKT ArcGIS for Desktop 

DATUM maj 2020       

Esri Sverige Support support@esri.se 0770-33 06 90 
                             

 

Nu öppnas en Download manager, klicka för att hämta din fil.  

  

Filerna packas upp till att börja med till en mapp på din maskin. 
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När uppackningen är klar startas installationsprogrammet. 

Det kommer att automatiskt avinstallera äldre versioner av ArcGIS. 

 

Du får uppmaning om att läsa licensvillkoren samt att acceptera. Tryck Next. 
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Välj vilken typ av installation du vill göra, välj Complete för att få med alla tillägg. 

Next. 

 

Välj vilken mapp du vill lägga programmet i, den föreslagna eller bläddra fram till 

önskad plats. Next.  
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Välj också Pythonfolder. Next. 

 

 

 

Nu är allt klart för installationen. Välj Install för att sätta igång, Back om du vill gå 

tillbaka och ändra något eller Cancel för att avbryta. Installationen körs igång. 
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Installationen klar. Tryck Finish för att avsluta. Har du tidigare haft programmet 

installerat kommer det att känna av licensen och automatiskt uppdatera den. Är det 

nyinstallation behövs en auktorisering göras. Se nedan. 

 

Auktorisera licensen 

När installationen är klar behöver du auktorisera din licens. Här finns anvisningar hur 

du gör för att auktorisera en enanvändarlicens (Single use). 

Vid slutförd installation kommer en dialogruta upp där du får välja produkt och 

licensnivå. 

 

Väljer du att göra det senare kan du när som helst gå tillbaka och göra det genom att  

öppna Start >Alla program (För Windows 10 öppnas Alla appar)> ArcGIS > ArcGIS 

Administrator.  
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Är det första gången du ska auktorisera välj Desktop. Kryssa i lämplig ruta beroende på 

vilken licensnivå du har, Basic, Standard eller Advanced, det är alltid en Single use för 

enanvändare som ska auktoriseras i ArcGIS Administrator. Knappen Authorize Now 

blir valbar så tryck på den. 

 

Välj alternativet “I have installed my software and need to authorize it”. Har du redan 

auktoriserat din huvudlicens och vill lägga till ett tillägg är det alternativet ”I have 

already authorized the software, and need to authorize additional extensions” du ska 

välja. Tredje alternativet ”I have received an authorization file from Esri and am ready 

to finish the authorization process” väljs om man har fått eller skapat en licensfil, en så 

kallad provisioningfil. (Den skapar man i portalen My Esri genom att välja den eller de 

licenser man behöver auktorisera, så skapas en textfil med all nödvändig information 

inklusive licensnumret). Next. 
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Försök att i möjligaste mån använda Internet för att auktorisera, det är snabbast och 

enklast. Har du inte tillgång till Internet använd alternativ ”Authorize at Esri´s website 

or by e-mail to receive your authorization file” för att göra en offline authorization. Se 

mer info om det nedan. Next.  

Har du inte tillgång till Internet blir det några extra steg för att auktorisera. Följ 

auktoriseringsprocessen fram tills du blir ombeddd att ladda upp filen. Logga därefter in 

på My Esri > Produkter > Ytterligare licensformulär > Säkra webbplatsåtgärder. 

Där finns info om hur man går vidare med auktoriseringen och laddar upp filen till en 

säker plats. 
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Fyll i dina uppgifter på alla rader med *. Next. 
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Fyll i uppgifter om organisationen. Next. 

 

Skriv i licensnumret, ett ESU-nummer följt av 9 siffror som du fått vid leveransen. 

Next. 
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Har du några tillägg att auktorisera skriver du in dessa nummer också. De tillägg som 

inte finns utskrivna i listan får du själv skriva in genom att dubbelklicka i en tom rad. 

Next. 

 

Här kan du kryssa i om du vill utvärdera några tillägg under 30 dagar. Next. 
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Nu startar auktoriseringsprocessen och har allt gått bra får du ett meddelande att 

auktoriseringen är slutförd. Klart att använda programmet. 

 

Har ni en fleranvändarlicens (Concurrent use) som ligger på en licensserver behöver 

du inte auktorisera någon licens utan bara koppla dig till rätt licensserver. 

Öppna ArcGIS Administrator och välj rätt licensnivå, Basic, Standard eller Advanced 

och sedan Concurrent use. Leta upp licensservern i nätverket och sedan OK. 

 


