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Kortkommandon i ArcGIS Pro 

Vid arbete i ArcGIS Pro kan det underlätta och spara tid att känna till kortkommandon 

på tangentbordet. Pro är ju lite annorlunda än ArcMap så det finns andra kommandon.  

Tips för kortkommandon till tangentbordet i ArcGIS Pro 

• Tryck Alt för att visa tangenttips för huvudflikarna och använd ditt tangentbord för att 
aktivera en knapp. Tangenttips är små tangentbordstips som visas som små lappar på 
respektive flik som indikerar vilken tangent som kan användas för att komma åt 
programfunktionalitet. 

• Tryck Tab för att växla mellan olika lager i innehållsförteckningen, eller ändra fokus i 
kartan, beroende på vilket fönster som är markerat. Tryck Enter för att utföra en 
händelse. 

• Tryck Ctrl + Tab för att ändra aktiv vy. 

• Håll nere CTRL + Tab för att öppna en lista med alla öppna vyer och fönster. Använd 
piltangenterna för att sätta fokus på en speciell vy. 

Ytterligare kortkommandon för specifika uppgifter i ArcGIS Pro, länkar 

• Interagera med Innehållsförteckningen (Contents pane). 

• Panorera, zooma och navigera kartor och scener. 

• Redigera data mer produktivt. 

• Välj ut, redigera och interagera med objekt i en tabell. 

• Interagera med objekt i en layout och navigera layoutsidor. 

 

Tangentbords-acceleratorer 

Du kan också skapa egna tangentbords-acceleratorer för vilket kommando du vill ska finnas på 
fliken med en accelerator kan du utföra ett kommando när som helst genom att trycka en 
specifik kombination av tangenter. Läs mer om detta här. 

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/mapping/map-authoring/contents-pane-shortcuts.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/mapping/navigation/keyboard-shortcuts-for-navigation.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/mapping/navigation/keyboard-shortcuts-for-navigation.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/editing/keyboard-shortcuts-for-editing.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/editing/keyboard-shortcuts-for-editing.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/data/tables/keyboard-shortcuts-for-tables.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/data/tables/keyboard-shortcuts-for-tables.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/layouts/keyboard-shortcuts-for-layouts.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/layouts/keyboard-shortcuts-for-layouts.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/customize-the-ribbon.htm#ESRI_SECTION1_0B9AD3403DB8463B94897E264759A611
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Till sist några utvalda bra tips just för navigering, från en Pro-blogg. 

3 bra tips för navigering 

Några situationer som ofta uppstår:  

Du har nästan redigerat färdigt en byggnad men ena hörnet ligger utanför ditt extent och 

du behöver panorera men då släpper redigeringen. 

Du behöver mäta en arbetsyta i exakta detaljer så du zoomar in. Men då syns inte hela 

ytan för att mäta den så du zoomar ut osv. 

Tips 1 

• Tips 1 - Använder du ett annat verktyg än Explore och behöver byta extent, tryck C. Då 

kan du använda din vänstra musknapp för att panorera, hjulet för att zooma och höger 

musknapp för att zooma ut och in i kartan. 

• Tips 2 – Använd Insert-tangenten. Tryck ner Insert i 2D och 3D för att zooma till full 

extent av lagren i kartan. 

• Tips 3 – Om du bara vill zooma till ett lager utan att vara i en meny, tryck Alt + klicka på 

lagrets namn i innehållsförteckningen.  

 

Ytterligare tips för navigering finns här. 

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/mapping/navigation/keyboard-shortcuts-for-navigation.htm

