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Skapa Map Package 

Map Packages (MPK filer) är ett nytt och smidigt sätt att dela med sig av kartdokument 

till andra användare. En MPK-fil innehåller kartdokumentet (MXD filen) samt de lager 

den refererar till. MPK-filen kan användas till att enkelt dela med sig av kartdokument 

mellan kollegor i en arbetsgrupp, avdelningar inom en organisation, eller med andra 

ArcGIS användare via e-post eller genom att ladda upp dokumentet på ArcGIS.com. 

Map Packages kan även användas som en möjlighet till att skapa ett arkiv över en 

specifik karta, där MPK- filen används som en minnesbild över kartans förändringar.  

För att skapa ett Map Package, använd funktionen i ArcMap under: File > Share as > 

Map Package. Vid skapandet av ett Map Package måste man ange en beskrivning av 

kartan.  

Den informationen blir tillgänglig till andra användare då du laddar upp kartan till 

ArcGIS.com 

För att skapa ett Map Package: 

1. Klicka på File > Share as > Map Package från huvudmenyn. Detta öppnar Map 

Package dialogen: 
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2. Namnge ditt nya Map Package.  

 

3. Ange sökväg till där MPK-filen ska sparas. Antingen som en fil på hårddisken 

eller på ArcGIS online. 

4. Specificera ytterligare filer du vill inkludera i kartpaketet. Här kan du lägga till 

annat innehåll som rapporter, grafer mm. 

5. Fyll i de fält som krävs under Item Description. 

  

6. Klicka på Analyze för att analysera om kartan innehåller fel. Du måste validera 

innan du kan spara din MPK-fil.  Om några fel upptäckts visas en dialog där 

problemen listas. Högerklicka på enskilda felmeddelanden för att få mer 

information. 

  

7. När kartan är validerad blir Shareknappen aktiv. Klicka på Share för att skapa 

ditt Map Package.  

Läs mer om Map Package. 

 

 

http://desktop.arcgis.com/en/desktop/latest/map/working-with-arcmap/creating-a-map-package.htm

