
Installera nya Officepaketet 

Börja med a* klicka på Startknappen längst ner 7ll vänster, alterna7vt på förstoringsglaset bredvid 

 

Skriv nu So>ware Center och 7*a längst upp i sökresultatet. Där ska du nu hi*a följande applika7on: 

 
Klicka på ”So>ware Center” längst upp i bild, för a* öppna applika7onen. 



I det nya fönstret som dyker upp kommer du a* se följande: 

 
Klicka på ”Microso> 365 Apps x64” för a* gå vidare 7ll nästa steg. 

 
Klicka på ”Installera” för a* påbörja installa7onen. 



Installa7onen påbörjas nu och under 7den Office installeras kommer följande bild a* visas på din 
skärm: 

 
När installa7onen är färdig kommer du a* mötas av denna bild: 

 
Klicka på ”Stäng” för a* sluSöra installa7onen. 



För a* hi*a dina nya Office-applika7oner klickar du återigen på Startknappen för a* få upp din 
Startmeny. Här bör du nu se följande: 

 
Om det inte ser exakt likadant ut på din Startmeny kan du manuellt behöva leta upp Office-
applika7onerna. De*a görs enklast genom a* söka e>er den applika7on du vill ha, t ex Word: 

 



Om du vill ha e* snabbt sä* a* hi*a 7llbaka 7ll dina Office-appar fortsä*ningsvis kan du ”fästa” dem 
både i din högra del av Startmenyn och/eller di* ak7vitetsfält. De*a gör du genom a* högerklicka på 
applika7onen ifrån Startmenyn eller sökresultatet och väljer något av följande alterna7v: 

 

”Fäst på Start” gör a* applika7onen hamnar 7ll höger i Startmenyn enligt bild: 

 

”Fäst i ak7vitetsfältet” gör a* applika7onen hamnar längst ner i di* ak7vitetsfält: 

 



Nu är det dags a* ak7vera Officepaketet. De*a görs genom a* öppna en av applika7onerna i Office, 
7ll exempel Word. Ak7veringsprocessen startas automa7sk och du möts av nedan bild, klicka på 
”Logga in” för a* gå vidare. 

  

Använd din vanliga epost-adress som slutar på @amal.se och mata in di* vanliga lösenord som du 
loggar in på datorn med. 

I vissa fall kommer denna dialogruta a* visas: 

 
Ifall den dyker upp på din dator klickar du i det översta alterna7vet som är markerat i bild och sedan 
OK. 

Nu är du färdig! 


