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Installera ArcGIS Pro 2.9 

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

System requirements: 

Har du tidigare ArcGIS Pro installerat behöver du inte avinstallera det innan, det sköter 

installationsprogrammet om.  

Det finns två alternativ för att ladda ner ArcGIS Pro.  

1. Ladda ner programvaran från portalen My Esri, där du även hittar information 

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

detta. Logga in på My Esri med användarnamn och lösen, har du inget sådant 

skapar du ett nytt konto under Create Account. Under Min organisation> 

Hämtningsbara filer hittar du listan med programvaror som din organisation har 

tillgång till. Välj vilken programvara/version du vill hämta (det visas alltid de 

senaste versionerna, men det går att ändra till Alla versioner) och klicka på Visa 

hämtningar, därefter välj att Hämta ArcGIS Pro.  

2. Ladda ner från din ArcGIS Online sida (arcgis.com). Uppe i högra hörnet vid 

ditt profilnamn välj Mina Inställningar> Licenser så hittar du Hämta ArcGIS 

Pro. Obs att om du har svenska som språk kommer den senaste versionen av 

svenskt språk för Pro att finnas där. Har du engelskt språk (eller ställer om till 

det under Allmänt så kommer den senaste versionen att vara hämtbar). 

 

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/arcgis-pro-system-requirements.htm
https://accounts.esri.com/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fmy.esri.com%2F%23%2Fcustomers%2Fpinned
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Med engelsk inställning för sidan, senaste version (januari 2022). 

 

Med svensk inställning, senaste version som har översatts till svenska. 
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Bild från My Esri och Hämtningsbara filer. 

 

Nu startar nedladdningen nere i hörnet på din webbläsare, när den är klar kan du spara 

den på din dator och sedan klicka på filen för att starta installationsprogrammet. Det 

kommer att automatiskt avinstallera äldre versioner av ArcGIS Pro. Välj var du vill 

packa upp filerna, valfritt ställe på din dator och tryck Next.  

 

Sedan packas filerna upp. 
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Tryck Next för att fortsätta när den är klar.  

 

När uppackningen är klar så kan du stänga. Därefter kommer själva installationen igång. 

När Next blivit valbar trycker du på den. 
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Next igen. Sedan svara att du accepterar avtalet, Next. 
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Acceptera valen. Next. 
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När detta är klart och du är nöjd med valen så välj Install. Nu startas installationen. 
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Nu är installationen klar, tryck Finish. 

 

Auktorisera ArcGIS Pro för användning 

När installationen är klar behöver du auktorisera Pro. Det finns flera alternativ för detta, 

som beskrivs nedan. 

1. Logga in med en namngiven användare. Denna användare är samma som 

används för ArcGIS Online. Har du inget sådant konto eller är du inte 

administratör i din organisation får du kontakta denne för att få ett konto för 

namngiven användare. Administratören för ArcGIS Online ska också tilldela en 

licens för ArcGIS Pro. Se mer under ”Tilldela licenser”.  

2. Konvertera era namngivna användare för Pro till enanvändar-licenser. Detta görs 

av administratör inne i My Esri-portalen. OBS, det krävs att man har 

enanvändar-licenser i sitt avtal. Se mer under ”Konvertera namngivna 

användare”. 

3. Konvertera namngivna användare till fleranvändar-licenser, detta görs av 

administratör inne i My Esri-portalen. Dessa auktoriseras sedan på en 
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licenshanterare. Obs, det krävs att man har fleranvändar-licenser i sitt avtal. Se 

mer under ”Konvertera namngivna användare”. 

 

Konvertera namngivna användare 

Vill man inte köra med de namngivna användarna från ArcGIS Online så kan man 

konvertera sina användare till respektive licenstyp. Detta görs inne på My Esri,  

1. Logga in som administratör på https://my.esri.com/#/ 

2. Gå till fliken ”Licensiering” och välj i vänstermenyn ”Konvertera namngivna 

användarlicenser för ArcGIS Pro”. 

 

3. Välj vilken licens som ska konverteras och tryck på ”Omvandla”. Nu får du 

välja hur många licenser som ska konverteras, ni kanske vill ha kvar någon 

namngiven användare och resten som enanvändar eller fleranvändarlicenser. 

 

https://my.esri.com/#/
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4. Tryck ”Nästa” och om du är nöjd med ditt val så tryck ”Konvertera licenser”. 

 

5. Det kommer nu upp ett nytt licensnummer som kan användas för att licensiera 

Pro. Den kommer att läggas till i listan med licenser under Auktoriseringar, det 

kan ta en liten stund innan den dyker upp där. 

 

Tilldela licenser 

Licensmodellen för ArcGIS Pro ser lite annorlunda ut i jämförelse med övriga Desktop-

produkter. Främsta alternativet för att licensiera detta är genom ArcGIS Online 

(AGOL), alltså inte My Esri där du annars hittar licenser. 

För att kunna tilldela någon en licens måste man vara administratör för AGOL i 

organisationen.  

1. Logga in på AGOL som administratör. Är du inte själv administratör eller vet 

vem som är det så kontakta support@esri.se 

2. För att tilldela licens till en medlem, välj fliken ”Medlemmar”. 

 

3. På samma rad som medlemmens namn längst till höger finns 3 prickar. 

 

mailto:support@esri.se
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4. Tryck på dem och välj ”Hantera tilläggslicenser”. 

 

5. Välj vilken licensnivå du önskar tilldela licens ifrån, tex Basic, Standard eller 

Advanced. Välj också tillägg om ni har sådana. 

 

6. Här finns också övriga applikationer som organisationen har tillgång till och 

dessa tilldelas på samma sätt. 
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7. Nu är licensen klar. Starta ArcGIS Pro och logga in med dina användaruppgifter 

till ditt ArcGIS-Onlinekonto. 
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8. Det går också att tilldela licenser till flera personer samtidigt om det är en stor 

organisation med många medlemmar. Välj då fliken ”Licenser”. 

 

9. Välj vilken licenstyp som ska tilldelas och tryck ”Hantera”. 

 

 

10. Tryck på länken ”Hantera alla på sidan” och välj att tilldela licenser till alla. 
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Auktorisera enanvändar-licens 

Har ni konverterat era enanvändar-licenser inom organisationen gör ni enligt 

nedanstående instruktioner: 

1. Börja med att starta ArcGIS Pro men logga inte in utan välj i nedre hörnet 

”Konfigurera dina licensieringsalternativ”. 

 

2. Välj licenstyp ”Enanvändarlicens”. 
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3. Välj nu vilken licensnivå ni har licens för, Basic, Standard eller Advanced och 

sedan ”Auktorisera”. Er bild kan se lite annorlunda ut.

 

4. Nu öppnas Authorization wizard. Välj alternativet” I have installed my software 

and need to authorize it”. 
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5. Försök att i möjligaste mån använda Internet för att auktorisera, det är snabbast 

och enklast. Har du inte tillgång till Internet använd alternativet ”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. 

 

6. 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. Följ 

instruktionerna på sidan för att antingen maila filen eller ladda upp den. Där 

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

en säker plats. 

7. Fyll i dina uppgifter på alla rader med *. Next. 
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8. Fyll i uppgifter om organisationen. Next. 

 

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

leveransen. Next. 
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10. Har ni licens för något tillägg ska det numret läggas in på raden för det tillägget. 

Annars välj översta alternativet. Next. 

 

11. Nu startar licensieringen och när den är klar bör du få ett meddelande. 
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Auktorisera fleranvändar-licens 

1. Har organisationen fleranvändar-licenser ska de auktoriseras på en licensserver, 

”License manager”. Den bör installeras på en central dator eller server som alltid 

är påslagen så att klienterna kan komma åt den. 

2. Öppna ArcGIS License Server Administrator, OBS den måste alltid vara i 

samma eller högre version än den version man ska köra av Pro. Välj version och 

sedan ”Authorize Now”. 

 

3. Välj ArcGIS Pro under produkt och antingen ”I need to authorize licenses on my 

license server” om ni ska lägga in licensnumren manuellt eller ”I have received 

an authorization file …….” om ni har skapat en licensfil på My Esri. 
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4. 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 under Auktorisera enanvändar-licenser 

steg 6.  

 

5. Fyll i dina uppgifter på alla rader med *. Next. 
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6. Fyll i uppgifter om organisationen. Next. 

 

7. Lägg in licensnumren i de boxar där de passar samt fyll i antal licenser. Detta är 

ett exempel.  
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8. Fyll i eventuella tilläggsnummer eller låt alternativet ”I do not want to authorize 

any extensions at this time” vara ikryssat. 

 

9. Nu startar auktoriseringen och när den är klar läses licenserna in, de är klara att 

användas. 

10. Det sista som behöver göras för användaren är att koppla sig mot denna 

licensserver. Öppna ArcGIS Administrator och välj Desktop-mappen. Kryssa för 

vilken licensnivå som du avser att använda, Basic, Standard eller Advanced 

under Concurrent-alternativet. Välj sedan knappen Ändra och leta fram namnet 

på licensservern. Klart. 

 

 


