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Kom igå ng med ArcGIS Online - 
Skåpå ett få ltinventeringsprojekt 
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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 ett fältinventeringsprojekt på snabbast sätt. 
Vi använder ett webbaserat gränssnitt för att sätta upp en redigeringsmall, som du 
sedan kan använda i appen Collector for ArcGIS. Tanken med guiden är att du snabbt 
ska komma igång och testa arbetsflödet. Du kan med hjälp av ArcGIS även skapa helt 
anpassade projekt – helt enligt dina krav och behov. 
 
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 ett fältinventeringsprojekt 

För att kunna börja samla in data i Collector for ArcGIS eller i en webbapplikation 
behöver du ha ett redigeringsbart lager i din karta, feature layer (geoobjektlager). 
 
Ett sådant lager kan du skapa på några olika sätt.  

 Det vanligaste sättet är genom desktop-programvarorna ArcGIS for Desktop 
och ArcGIS Pro. Där har du full kontroll över processen, vilka fält som ska finnas 
och hur de ska bete sig. Du publicerar lagret via ArcGIS Online eller ArcGIS for 
Server. 

 Ett andra sätt är genom dataskaparen (My hosted data) på ArcGIS 
utvecklarsidor, https://developers.arcgis.com/hosted-data/. I det webbaserade 
gränssnittet kan du skapa ett geoobjektlager med tillhörande attributtabell för 
redigering.  

https://developers.arcgis.com/hosted-data/
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 Det tredje och enklaste sättet gör du direkt inne i ArcGIS Online. Genom att 

utgå en befintlig geoobjektlager-mall kan du snabbt få upp ditt 
fältinventeringsprojekt med minimal insats.  

 
I denna guide är det den tredje metoden, utifrån en befintlig mall, som vi kommer att 
dra nytta av.  

 



TIPS & TRIX  
PRODUKT ArcGIS Online  
DATUM maj 2016       

Esri Sverige Support support@esri.se 0770-33 06 90 
                             

Du kan skapa ett geoobjektlager som lagras i molnet och som baseras på mallar 
relevanta för en lång rad tillämpningar. Logga in som vanligt och välj ”Mitt innehåll”.  
 
Från ”Skapa”-menyn väljer du ”Geoobjektlager”.  

 
Håll muspekaren över bilderna för att läsa mer om dem. Du kan välja att skapa  

 ett nytt driftat geoobjekt från en mall  

 från ett befintligt lager i din organisation (om en kollega har skapat ett 
insamlingsprojekt tidigare)  

 alternativt från en URL (en länk till ett geoobjektlager publicerat på webben). 
 
Välj en mall, ditt arbetsområde och namn på lagret. Det är allt som behövs! 
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Lägg till lagret till en karta, justera symbolerna om du vill och spara till sist kartan. 

Byt namn på fält 
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Som du säkert märker är mallarna på engelska. Du kan dock ändra alias (texten som 
visas för användarna) på fälten för att underlätta. 

 
Klicka på knappen för ”Fler 
alternativ” på lagret som du vill 
ändra informationen på. 
 
Klicka på ”Konfigurera popup-
ruta” > Konfigurera attribut. 

 
Glöm inte bort att spara dina 
ändringar. 
 
 

 

Lägg till ett fält 

 
Du kan också lägga till helt nya fält till ditt geoobjektlager. För att göra det öppnar du  
attributtabellen. Du hittar den om du håller muspekaren över lagret i innehållspanelen.  
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Klicka sen på tabellalternativ längst bort till höger i tabellen och välj ”Lägg till fält”. Det 
kan vara smart att skriva in ett standardvärde. Det sparar mycket tid om du ofta 
behöver fylla i ett visst värde. 

 
När du väl är nöjd med ditt formulärschema är det bara att spara kartan och öppna 
den i Collector for ArcGIS på din telefon eller surfplatta och börja samla in data! 
 
Data lagras i det driftade geoobjektlagret och kan användas vidare i andra projekt. 
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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. 
 
Läs mer på http://www.esri.se och i hjälpen http://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/  
 
Se vårt kostnadsfria webbinar, Så här skapar du snabbt en egen mobil 
fältinventeringslösning 
 
Vill du använda dig av lärarledd utbildning rekommenderar vi den grundläggande 
workshopen Kom igång med ArcGIS Online  
 
Vi erbjuder även tjänstepaketet Kickstart med ArcGIS Online-abonnemang  
 
 
 

 
 
 

http://www.esri.se/support/tips%20och%20tricks#section-2
http://www.esri.se/
http://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/
http://www.esri.se/sv-SE/aktuellt/webbseminarier/webbseminarier-detalj?catalogItemId=b65c73f2-cadf-45eb-abcc-423a16923ec2
http://www.esri.se/sv-SE/aktuellt/webbseminarier/webbseminarier-detalj?catalogItemId=b65c73f2-cadf-45eb-abcc-423a16923ec2
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

