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Kortkommandon i ArcMap 

 

Vid arbete i ArcMap kan det underlätta och spara tid att känna till kortkommandon på 

tangentbordet för tex redigering och hantering av tabeller.  

ArcMaps menykommandon 

 

Det går även att skapa egna kommandon till önskad knapp, se mer info. 

Nedan finns en bild över de kortkommandon som finns för ArcMap-menyn. 

 

 

http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/get-started/customizing-the-ui/assigning-a-shortcut-key.htm
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Fönsterhantering 

• Ctrl+F öppnar Sökfönstret (Search) 

• ESC flyttar fokus från Katalogfönstret (Catalog) eller Innehållsförteckningsfönstret 

(Table of Contents) till kartvisningen 

• F3 lägger fokus till Innehållsförteckningsfönstet 

• Håll nere CTRL medan du drar ett verktygsfält eller dockningsbart fönster för att 

förhindra att det dockas. 

• För att docka eller docka ur ett dockningsbart fönster, dubbelklicka på rubrikraden, 

eller om det är staplat med andra dockade fönster, dubbelklicka på fliken. 

 

Uppdatera eller avbryta kartutritning 

• Tryck F5 för att uppdatera och rita om kartvisningen 

• Tryck F9 när du vill avbryta eller pausa utritning så du kan göra ändringar i kartan utan 

att den ritas om efter varje ändring. Tryck F9 igen när du vill återgår till normalt läge 
för utritning 

 

Dra och släpp för att flytta eller kopiera 

• Du kan dra och släppa eller kopiera och klistra in flera lager i innehållsförteckningen 

och mellan öppna ArcMap-sessioner. Du kan göra detta för dataramar mellan ArcMap-

sessioner. 

• Använd dra och släpp för att flytta lager in och ur grupplager i en dataram. 

• Lager som dras och släpps mellan dataramar och ArcMap-sessioner kopieras, håller du 

ner CTRL medan du drar och släpper så flyttas lagret. 

• Dataramar som dras och släpps flyttas, håll ner CTRL när du drar och släpper så 

kopieras de. 

• Lager som dras och släpps inuti en dataram flyttas, håll ner CTRL när du drar och 

släpper så kopieras de. 

• Likadant, i ArcCatalog kan du hålla ner CTRL medan du drar och släpper för att kopiera 

lagren. 
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Navigera i innehållsförteckningen med tangentbordet, urval av funktioner 

 

• Home väljer den första raden i innehållsförteckningen 

• End väljer den sista raden i innehållsförteckningen 

• Page up och Page down-pilarna flyttar sig igenom lagren i innehållsförteckningen 

• Höger/vänster-pilarna eller + och – tangenterna expanderar eller fäller ihop lagren. De 

växlar också mellan flikarna längst ned i innehållsförteckningen. 

• F2 döper om det valda lagret 

• F12 eller Enter öppnar det valda lagrets egenskaper.  

• Använd Shift + F1 eller F1 för att få fram hjälpen. 

• F11 aktiverar en vald dataram, eller håll ner ALT och tryck dataramen för att aktivera 

den. 

• Om det är flera dataramar i kartan, använd CTRL + TAB för att växla mellan varje 

dataram och aktivera den. 

Se fler kortkommandon i denna länk. 

Ladda ner broschyren i pdf-format med tips och kortkommandon. 

 

http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/map/working-with-arcmap/keyboard-shortcuts-in-arcmap.htm
http://www.esri.com/LIBRARY/BROCHURES/PDFS/ARCGIS-DESKTOP-TIPS.PDF

