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Kom igå ng med ArcGIS Online - 
Go r din fo rstå kårtå 

 
 

 

Inledning 

ArcGIS är en plattform för att skapa och presentera kartor och analysera data för att 
utforska och bättre förstå världen från lokal till global skala.  
  
I denna guide går vi igenom hur du skapar din första karta i ArcGIS Online. Du kommer 
att välja en bakgrundskarta, söka efter material som andra skapar samt presentera ditt 
resultat som en presentation. Tanken är att du kan utgå från denna guide för att testa 
verktyget och för att sedan gå vidare på egen hand. En förutsättning för dessa övningar 
är att du har fått ett användarkonto av en administratör i din organisation.  
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ArcGIS används i kommuner, myndigheter och hos företag. Skolor från F-klass till 
universitet drar också nytta av kartor, kartberättelser och analysverktyg. Innehåll som 
skapas kan behållas privat eller delas inom organisationen eller helt öppet med alla 
användare i världen. 
 

Skapa din första karta 

Gå till sidan http://www.arcgis.com i din webbläsare. Du kan använda de flesta 
moderna webbläsare på en dator eller surfplatta. Du bör då komma till en sida som ser 
ut ungefär så här:  
 
 
 
 

 
 
Du kan börja använda ArcGIS Online direkt – utan att logga in (vi kommer till det längre 
fram). 

 
De funktioner som är mest relevanta i denna manual visas på bilden ovan: 
Karta – tar dig till kartvisaren 
Scen – tar dig till den tredimensionella kartvisaren 
Hjälp – tar dig till ett omfattande hjälpmaterial 
 

http://www.arcgis.com/
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För att komma igång kan du trycka på knappen Karta!  
 
Passa nu på att utforska kartan. Zooma in och ut genom att använda mushjulet (eller 
nyp på en Apple-enhet). Du kan också dubbelklicka i kartan för att zooma in. 

  
-Använd vänster musknapp för att flytta i kartan (panorera) 
-Zooma ut för att se kartans hela utbredning 
-Zooma in någonstans i världen för att se gator och hus 
 
Testa de olika bakgrundskartorna.  

 
 

Förutom de bakgrundskartor 
som visas här innehåller ArcGIS 
Online ett stort antal 
ytterligare kartor med både 
globalt och svenskt fokus, 
exempelvis översiktskartor 
baserade på Lantmäteriets 
öppna data eller olika varianter 
av OpenStreetMap-kartor.  
 
Notera gärna att den mörkgrå 
och ljusgrå bakgrundskartan 
lämpar sig särskilt väl för att 
visa upp data och analyser 
utan att bakgrundskartan tar 
över fokus. 
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ArcGIS Online innehåller flera användbara verktyg. Det första vi ska använda är 
mätverktyget. Med detta verktyg kan du mäta längd, area och ta reda på koordinater 
(en position på jordklotet). 
 
Tips! Klicka en gång för att påbörja mätningen av ett objekt, klicka sedan längs med 
objektet flera gånger. När du vill avsluta mätningen dubbelklickar du! 
 

 
 
Du kan även söka efter platser, adresser och koordinater. Börja skriv i sökrutan. 
Förslagen kommer att komma fram allt eftersom du skriver. Klicka på ett resultat för 
att zooma till platsen. 
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Lägg till egna lager till din webbkarta 

Det finns flera sätt att lägga till din egen information till kartan. Ett sätt är att lägga till 
ett anteckningslager. Med de verktygen kan du själv rita, skriva och länka platser till 
bilder och webbsidor.  
 
För att kunna lägga till ett eget lager behöver du ta fram ”Lägg till”-knappen. För att 
göra det klickar du först på ”Ändra karta” högst upp till höger. Den knappen döljer 
ytterligare funktioner för att hålla gränssnittet så enkelt som möjligt. 
 

 
För att lägga till ett anteckningslager klickar du på Lägg till och sedan Lägg till 
kartanteckningar. 
 

 
 
Om du nu tittar i panelen till vänster om kartan ser du att du nu kan lägga till olika 
objekt till kartan.  
 
Testa att lägga till en plats på kartan genom att söka efter en plats eller zooma i kartan. 
Välj en punktmall från förslagen till vänster och peka vart på kartan den ska placeras. 
Du kan också lägga till en plats direkt från sökresultatet.  
 
  

Du kan ändra 
namnet till något 
mer passande. Tryck 
sedan på Skapa. 
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Jag har här sökt efter Kebnekaise och lagt till en nål på den platsen. 
 

 
 
I popupfönstret som visas kan vi lägga till mer information om platsen. Titel, 
beskrivning, en bild och länk till en hemsida om platsen.  
 
Skriv in valfri, kortfattad information i rutan. Tänk på att formatera texten snyggt 
(kursiv stil, fet stil, länkar etc.). 
 

 
 
Du kan också ändra på symbolen för platsen genom att klicka på Byt symbol. Det finns 
ett stort antal kategorier och färdiga ikoner att välja emellan. Du kan också peka ut en 
egen bildfil som symbol. 
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När du är färdig med dina ändringar, stäng popup-fönstret och klicka på Redigera-
knappen i menyn (uppe till vänster) för att stänga av redigeringsläget. Klicka nu på din 
eller dina platser på kartan för att se det färdiga resultatet! 

 
 
Har du tänkt på att du har kunnat göra allt detta utan att behöva logga in eller 
installera någon programvara? Om du nu vill spara din karta behöver du använda din 
inloggning. Du bör ha fått inloggningsuppgifter från en administratör i din organisation 
eller skola.  
 
Om din organisation eller skola inte använder ArcGIS ännu kan du skaffa ett begränsat 
gratis-konto här: https://www.arcgis.com/home/createaccount.html  
 
Du kan också testa ett ArcGIS-konto gratis i 60 dagar.  En sådan utvärderingslicens kan 
du skaffa här: http://www.esri.se/arcgis/prova  
 
När du har dina inloggningsuppgifter, klicka på Logga in 
högst uppe till höger.  
 
Det kostnadsfria publika ArcGIS-kontot har betydligt färre 
funktioner och är enbart för en användare. Med ett organisationskonto får du tillgång 
till analysverktyg, appar för fältinventering, lagring av data, möjlighet att hantera 
användare/elever för en hel organisation och mycket mera.  
 
När du loggar in får du automatiskt frågan om du vill spara din karta. Gör så. 
 

https://www.arcgis.com/home/createaccount.html
http://www.esri.se/arcgis/prova
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I nästa ruta fyller du i detaljer om 
din karta och klicka på Spara karta. 
 
 
 
 

 
När du sparar en karta i ArcGIS Online, skapar du en Web Map – en webbkarta. Men 
en Web Map är inte bara en karta på webben! Se på en Web Map ungefär som ett 
Word-dokument, men för kartor. Ett Word-dokument innehåller texter, bilder, 
typsnitt, färger och så vidare.  
 
En Web Map innehåller liknande element, men för kartor. Alla olika lager du lägger till, 
dina geografiska bokmärken, platser, inställningar för popup-rutor, filter med mera 
sparas i din Web Map. 
 
När du trycker på Spara Karta har du precis skapat din första Web Map!  
 

Sök efter ett befintligt lager i den levande världsatlasen 

Genom ArcGIS Online kan du söka efter kartor och lager från andra användare i hela 
världen. Du har också tillgång till en uppdaterad och aktuell global världsatlas, med 
data och kartor från myndigheter och kvalitetsgranskade dataleverantörer. 
 
Vi ska nu söka efter och lägga till ett lager med väderdata från SMHI på vår karta. 

Taggar används som sökord – 
andra användare som söker 
efter kartor om Kebnekaise 
kommer hitta kartan – 
beroende på hur den är delad. 
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Välj Lägg till och Bläddra bland lager i 
den levande världsatlasen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
I den levande världsatlasen finns flera kategorier tillgängliga med teman inom olika 
ämnesområden, så som demografi, landskapsdata, transporter och fjärranalys. 
 

  
 
I sökrutan kan du skriva valfria sökord. Skriv ”Väder”. Skulle det inte dyka upp några 
resultat kan det bero på att du i kartan befinner dig utanför Sveriges gränser. 
Avmarkera då bocken vid ”I Kartområdet”. (Innehållet filtreras beroende på din 
aktuella geografiska utbredning i kartan.) 
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Välj ett lager du tycker verkar intressant (håll muspekaren över lagret för att läsa mer 
om innehållet) och välj Lägg till lager på karta. Stäng bläddraren.  
Eventuellt behöver du zooma och panorera för att se hela lagret. 
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Som du ser i Kartans Innehåll består din Web Map av ett antal olika lager.  
 
Varje lager går att tända och släcka. Du kan byta ordning på dem eller göra dem olika 
genomskinliga för att visa lager på varandra. 
 
På bilden ovan har jag valt att expandera lagret med SMHI Nederbörd. Lagret är ett 
grupplager och innehåller flera olika enskilda lager som jag kan välja att tända och 
släcka individuellt. Eftersom ytorna täcker varandra syns just nu enbart lagret 
nederbord apr yta i min karta (även om underliggande lager är tända undertill).  
 
Testa att tända och släcka några olika lager för att se skillnaden.  
 
Du kan även styra lagrets transparens för att släppa igenom mer eller mindre av 
bakgrundskartan och andra lager. Klicka på de tre blå prickarna vid huvudlagret för att 
få fram alternativmenyn. 
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Tänk på att spara din karta igen när du har ändrat inställningar (precis som du gör med 
Word-dokument). Tryck på knappen Spara så ofta du vill. 
 

Skapa en kartpresentation 

Ett smart sätt att göra din karta tydlig och enkel för en användare att förstå är att 
skapa en presentation. Se det som en levande, kartbaserad Power Point-presentation. 
 
Tryck på knappen Skapa presentation. 
 

 
 
Verktyget låter dig zooma och flytta i kartan och spara platserna som bokmärken, 
tillsammans med en överskrift.  
 
Klicka på +-knappen för att lägga till en ny bild. 
 
Skriv in en kort titel, placera kartan där du vill att den ska vara, välj vilka lager som ska 
vara synliga.  
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När du är nöjd med första bilden klickar du på Lägg till för att skapa en ny bild. 
 
Zooma till en ny plats, tryck på Ange till aktuell för att spara kartans utbredning samt 
skriv din beskrivning. 
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Du kan också välja att byta bakgrundskarta och klicka på en av punkterna du skapade 
tidigare och visa innehållet i popupfönstret automatiskt. 
 

 
 
Glöm inte bort att spara din presentation när du är nöjd. Tryck på knappen Spela för 
att se resultatet. 
 
Tryck på Redigera karta för att komma tillbaka till kartvisningsfönstret. 
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Dela din karta 

Innan du kan sprida din karta till en kollega eller med allmänheten behöver du dela 
den. Det gör du med knappen Dela. 

 

 
 
Du kan nu skicka länken, bädda in kartan på en webbplats eller skapa en webbapp. Du 
kan läsa mer om hur du gör det i hjälpen eller i exempelvis detta blogginlägg: 
https://gisbloggen.wordpress.com/2015/07/27/badda-in-din-karta-responsivt/  
 

Vart sparas mina kartor? 

Alla kartor och allt innehåll du skapar genom ArcGIS Online sparas i Esris molntjänst. 
Inget sparas lokalt på din dator. För att titta och hantera allt ditt innehåll klickar du på 
Hem högst upp till vänster i kartvisaren och sedan på Mitt innehåll. 
 

När du skapar en ny karta är 
den alltid dold för alla utom dig 
själv tills du själv väljer att dela 
den. Du kan dela med dina 
kollegor i organisationen, valda 
kollegor i grupper eller helt 
publikt till alla. 

http://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/share-maps/embed-maps-groups.htm
https://gisbloggen.wordpress.com/2015/07/27/badda-in-din-karta-responsivt/
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Nu kommer du till platsen där allt ditt innehåll finns samlat.  
Du kan organisera ditt innehåll genom att använda Mappar. Du kan också skapa eller 
ansluta dig till grupper för gemensamma projekt. 
 

 
 
Allt ditt arbete sparas här, så du kan komma åt det när som helst, vart som helst och 
hur som helst!  
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Grattis! Du har nu testat ett antal moment för att göra, utforska och hantera kartor i 
ArcGIS! 
 
Det finns ytterligare guider tillgängliga för att komma igång med ArcGIS Online. 
 
Nästa steg: Analysera data och smarta kartor. 
 
Läs mer på http://www.esri.se och i hjälpen http://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/  
 
Vill du använda dig av lärarledd utbildning rekommenderar vi den grundläggande 
workshopen Kom igång med ArcGIS Online: http://www.esri.se/sv-
SE/Utbildning/start/Utbildning-detalj?catalogItemId=4DE0D891-98E5-4B08-A94B-
4623BA591C43  
 
Vi erbjuder även tjänstepaketet Kickstart med ArcGIS Online-abonnemang: 
http://www.esri.se/konsult-tjanster/Paket/tjanstepaket-3-kickstart-arcgis-online-
abonnemang  
 
 
 
 
 
 

http://www.esri.se/
http://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/
http://www.esri.se/sv-SE/Utbildning/start/Utbildning-detalj?catalogItemId=4DE0D891-98E5-4B08-A94B-4623BA591C43
http://www.esri.se/sv-SE/Utbildning/start/Utbildning-detalj?catalogItemId=4DE0D891-98E5-4B08-A94B-4623BA591C43
http://www.esri.se/sv-SE/Utbildning/start/Utbildning-detalj?catalogItemId=4DE0D891-98E5-4B08-A94B-4623BA591C43
http://www.esri.se/konsult-tjanster/Paket/tjanstepaket-3-kickstart-arcgis-online-abonnemang
http://www.esri.se/konsult-tjanster/Paket/tjanstepaket-3-kickstart-arcgis-online-abonnemang

