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ArcGIS Online blir säkrare – det här behöver du göra  

 
Esri eftersträvar alltid att ha en hög säkerhet i ArcGIS-plattformen genom att följa 
industristandarder och praxis. Detta innebär att ArcGIS Online enbart kommer stödja 
krypterade anslutningar (HTTPS) från och med decemberuppdateringen 
2020. Det okrypterade http-protokollet kommer alltså inte att 
stödjas längre. Ursprungsinformationen om detta finns att läsa här:  
Important Update for ArcGIS Online and the Enforcement of HTTPS 
  
För dig som kund innebär förändringen följande:  

• Innehåll i ArcGIS Online (kartor, webappar, geoobjektstjänster m.m.) kan efter 
uppdateringen enbart nås via https  

• Externa tjänster, externt innehåll m.m. som konsumeras i ArcGIS Online måste tas in 
via https-protokollet  

 
 

Vad ska jag som administratör i en ArcGIS Online-organisation göra?  

1.1.1 Kontrollera om din organisation redan aktiverat ”enbart HTTPS”  

1. Logga in som administratör i ArcGIS Online  
 
2. Gå till Organization -> Settings -> Security  
 
3. Om alternativet att aktivera “HTTPS only”  

finns är det inte aktiverat  
 
 
 
 
 
 

1.1.2 Uppdatera referenser till externa tjänster och externt innehåll  

Om ni i ArcGIS Online refererar till tjänster från till exempel ArcGIS Server, OGC-tjänster (WMS 
etc.), inlänkade bilder med mera så behöver dessa tjänster stödja https.  
Detta kontrolleras med respektive tjänsteleverantör, genom förfrågan eller egna tester (byt ut 
http mot https i länkarna).  
När detta är kontrollerat (och bekräftat fungera) så behöver varje webkarta som använder 
tjänster med http uppdateras till att använda https. Det görs genom att gå in på varje 
kartobjekt och under menyn Settings gå till ”Web Map” -> ”Layer settings” -> 
”Use HTTPS when accessing layers”.  Det finns även verktyg för att massuppdatera kartor, läs 
mer här; 
What tools are available for the customer? 

https://support.esri.com/en/https_only?adumkts=product&aduc=email&adum=list&utm_Source=email&aduca=arcgis_online_announcements_other&aduco=arcgisonline_https_only&adut=990269&adulb=multiple&adusn=multiple&aduat=webpage&adupt=community&sf_id=7015x000000iT4yAAE&aducp=simple_body_headline
https://support.esri.com/en/Technical-Article/000022877#tools
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1.1.3 Ställ om ArcGIS Online-organisationen till att enbart använda HTTPS  

Efter att kartor och andra objekt uppdaterats så behöver ArcGIS Online-organisationen ställas 
om för att enbart stödja https. Detta görs genom att gå in på menyn Organization och sen gå 
till Settings -> Security och aktivera ”HTTPS only”. Detta bör göras så snart som möjligt, läs mer 
här;  
Configure security settings 

 

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-security.htm

