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Klicka på Start och Starta programmet Adobe 
Creative Cloud. 

Fyll i din HV-epostadress och lösenord och 
tryck på Continue. 

 

Ibland kommer det upp en ruta där ett av 
alternativen är School or Company, klicka då 
på det. 

I HV-inloggningsrutan loggar du in med 
användarnamn och lösenord. Tryck på Sign in. 

 

Det dröjer en stund innan ett Adobe Creative 
Cloud fönster dyker upp.  

  

Fönstret försvinner. Nu tar det lite tid, ha 
tålamod! Det ser ut som inget händer, men 

det gör det i bakgrunden. Samma fönster 
kommer upp en gång till och försvinner igen! 

Creative Cloud är klart att användas. Tryck på 
OK. OBS! Bilderna kan se lite olika ut eftersom 
Adobe ändrar sin design ibland! 

Alternativ A: Creative Cloud hittar Adobe-
programvara 

Så här ser det ut om Creative Cloud hittar 
Adobe-programvara på datorn. Tryck på Open 
för att starta programmet! 

Det kan också finnas en knapp där det står 
Update. Tryck på den för att uppdatera. Följ 
instruktionerna på skärmen! 

 

Om din licens innehåller någon annan 
programvara än Acrobat måste du under 
uppdateringen bocka i Remove old versions 
om ett sådant val kommer upp. Tryck sedan 
på Continue. 

 

 



 Adobe-licensiering och installation IT-avdelningen 
        2020-11-11 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

När du är klar med Creative Cloud stänger du 
det utan att logga ut. Du måste vara inloggad 
för att kunna använda Adobes programvaror! 

Alternativ B: Creative Cloud hittar inte 
Adobe-programvara 

Så här ser det ut om Creative Cloud inte hittar 
t ex Acrobat på din dator. Tryck på Install för 
att installera programvaran!  

 

Följ instruktionerna som kommer upp på 
skärmen.  

När installationen är klar startar du Acrobat. 
Vänta tills denna fråga kommer upp och klicka 
sedan på Yes. Följ sedan instruktionerna på 
skärmen! Då kopplas dina pdf-filer till Acrobat! 

 

 

När du är klar med Creative Cloud stänger du 
det utan att logga ut. Du måste vara inloggad 
för att kunna använda Adobes programvaror! 


