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Exportera PDF avancerade funktioner  

 

PDF:er exporterade från ArcMap innehåller avancerad funktionalitet utöver 

användandet som grafiska format. En PDF kan innehålla lager från ArcMap:s 

innehållsförteckning, vilket gör att användaren kan klicka i eller ur visningen av lager 

och grafiska objekt i layouten. Dessutom kan PDF:erna innehålla attributinformation 

som användaren kan identifiera med hjälp av Object Data-verktyget i Adobe Reader 

och Adobe Acrobat. Nedan beskrivs hur dessa används. 

 

PDF-lager  

Vid PDF-export i ArcMap kan man välja att ta med lagren som sedan användaren kan 

kontrollera visningen på, i Adobe Acrobat samt Reader 6.0 och högre. För att göra 

lagren synliga i en PDF-export, välj ”Exportera endast PDF-lager” eller ”Exportera PDF-

lager och Geoobjektattribut” under fliken Avancerat i dialogrutan för Exportera karta. 

 

De flesta lagren och dataramar från ArcMap:s innehållsförteckning kommer att följa 

med i exporten som separata lager. Vissa typer av symbologi kan påverka visningen av 

lagren i den färdiga PDF:en.  

Nedan finns fakta och tips om hur man skapar PDF-lager från ArcMap. 

 Varje dataram har sin egen mapp i katalogträdet för PDF. Trädet innehåller alla 

lager och dataramsgrafik, t.ex. bakgrunden som är associerat med det lagret. 

 

 Text, bilder eller norrpilar som lagts till en layout och inte är del av en dataram, 

sammanförs till ett lager som heter Other. 
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 Varje grupplager representeras som en mapp i katalogträdet, där innehållet i 

grupplagret presenteras. 

 

 Finns det lager som orsakar rasterisering, t.ex. transparenta lager eller lager som 

använder en symbologi för bildfyllnad, innebär detta att alla underliggande lager 

slås ihop som ett eget bildlager. De kommer alltså inte att visas rätt. 

 

 Om ett lager innehåller bitmappade punktsymboler / symbologi för bildfyllnad, 

använd alternativet: ”Vektorisera lager med bitmappade punktsymboler / 

bildfyllnad” som finns under Format-fliken i dialogrutan för Exportera karta. Detta 

förhindrar rasterisering av lager som ligger under dem. 

 

 Rasterlager t.ex. ortofoton, sammanför alla lager under sig till ett eget Bildlager. 

Placera rasterlager längre ner i innehållsförteckningen i ArcMap för att undvika 

detta problem. 

 

 Grafik eller textobjekt som läggs till dataramens grafiklager från datavyn blir till ett 

lager som kallas <Standard>. Dessa visas ovanför lagren i dataramen. Om det 

finns flera textgrupper i datavyn kommer varje individuell textgrupp att bli ett 

separat lager ovanför <Standard>.  Du kan kontrollera om det finns flera lager, 

under Ritverktyget > Ritning> Aktivt textmål. Det här är ett bra sätt att lägga till 

ytor eller grafik som förstärker eller döljer vissa objekt i datavyn. 

 

 Bakgrunder eller skuggor som läggs till dataramen kan bli till separata 

grafikobjekt och kan ritas flera gånger som grafik. T.ex. om en dataram har en 

bakgrundsfärg och layouten har en annan bakgrundsfärg kommer dataramens 

bakgrund att ritas ut en gång till dataramens ”Grafik” eller ”ArcGIS-lager” och en 

gång till layoutens ”Grafik” eller ”ArcGIS-lager”. 

 

 Dynamiska etiketter i varje dataram ritas separat som del av lagret ”Etiketter”. 
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 Geodatabastexter visas som ett separat lager i PDF:en. Karttexter sammanförs i 

det textlager som det tillhör. 

 

 När etiketter konverteras till text blir de automatiskt placerade i sin egen 

namngivna textgrupp och ritas separat från gruppen <Standard>. 

 

 Dataramar och andra layout-objekt ritas i den utritningsordning som de 

exporterades till PDF. Därför kommer det översta layoutobjektet i kartan att bli 

det första objektet i den resulterande PDF:ens innehållstabell. 

 

Till vänster visas innehållsförteckningen i ArcMap, till höger lagervisning i Adobe 

Reader 

 

PDF-attribut  

PDF-exporter från ArcGIS kan inkludera att geoobjektattribut från objektets 

attributtabell kan använda inbyggd funktionalitet för Adobe Acrobat och Adobe Reader. 

Denna möjlighet kan användas genom att välja ”Exportera PDF-lager och 

geoobjektattribut” från fliken Avancerat i dialogrutan för Exportera karta.   
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Synligheten av fält i geoobjektets attributtabell bestämmer vilka fält som kommer att 

exporteras till PDF:en. Stäng av eller öppna dessa fält genom att gå till lagrets 

egenskaper under Fältfliken och kryssa i de attribut du vill ska vara synliga i PDF:en.

 

Ytterligare ett alternativ för att kontrollera synligheten av fälten är att högerklicka på 

fältets rubrik och välja ”Stäng av fält”. 
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Georeferenser för karta  

Adobe Acrobat och Adobe Reader 9 stöder en ny version av PDF som tillåter kodning 

av koordinatsystem och georeferensinformation för karta inne i PDF-dokumentet. 

Genom att exportera en karta med alternativet “Exportera georeferensinformation för 

karta” ikryssad, kommer den att registrera varje datarams georeferensinformation inne i 

dokumentet. När detta PDF-dokument öppnas i t.ex. Adobe Reader kan användaren få 

tillgång till geospatiala funktioner som utläsning av koordinater och Sök XY. 

 

Georeferensinformationen som sparas inne i PDF-dokumentet för varje dataram i 

sidlayouten är: 

Hörnkoordinaterna för dataramens gränser både i latitud och longitud och i PDF-sidans 

enheter och en text som beskriver dataramens definierade koordinatsystem. Om en 

karta exporteras från datavyn istället för layoutvyn kommer PDF:en att innehålla en 

enkel kartbild tillsammans med motsvarande georeferensinformation. 

PDF-filer som innehåller georeferensinformation är fortfarande kompatibla med tidigare 

versioner av Adobe Acrobat och Reader. Filerna kommer att öppnas utan problem men 

koordinatrelaterade funktioner är inte tillgängliga. Att exportera till PDF med 

georeferensalternativet ikryssat ger inte någon negativ inverkan på prestandan, 

exporten tar lika lång tid vilket val som än görs.  

 


