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OBS! 
Detta är en snabbt ihopknåpad guide för installation av AutoCAD 
2021 med studentlicens (gratis) på egen dator. 

Guiden kan innehålla brister. Googel hjälper till vid problem. 😉😉 
Jag kan även bistå med hjälp delvis, men jag är dock inte någon 
datatekniker så det finns gränser. 
 
Detta är enbart en guide till installation av AutoCAD. Guiden 
kommer att byggas på med en lathund som beskriver 
grundfunktioner i AutoCAD. 
 
Mvh / Ulf 



Ladda ner och installera AutoCAD på din egen dator. 
Detta är en snabbguide i hur du skapar ett studentkonto hos AutoDesk, viket möjliggör att du kan 
ladda ner och installera ner en gratisversion av AutoCAD 2021 på din egen dator. 
Använder du skolan datorer kan du antagligen inte installera detta själv, utan det bär redan finnas på 
datorerna. 

Skapa ett studentkonto hos Autodesk 
Har du inte tillgång till AutoCAD via skolans datorer kan du ladda ner en AutoCAD via 
https://www.autodesk.com/education/free-software/featured och använda dig av en studentlicens. 

1. Följ länken nedan och klicka på AutoCAD. 
Du skapar ditt studentkonto här: 
Länk: https://www.autodesk.com/education/free-software/featured -> 
https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad 
 

 
 
 

2. Skapa ett konto 
Du kommer nu till en sida där du ombed att skapa ett nytt konto, om du inte redan har ett. I 
denna guide visas hur du skapar ett nytt konto. 
Klicka på ”Create account” och följ sedan stegen där du registrerar din inforamtion. 

https://www.autodesk.com/education/free-software/featured
https://www.autodesk.com/education/free-software/featured
https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad


 
 

 



 

 
 



 



 
 
Öppna din e-postklient och verifiera ditt konto. 

 
 



Klicka på ”Done”. 

 



Fyll i dina studie- och högskole/universitetsuppgifter och klicka på ”Next”. 

 
Klicka på ”Continue”. 

Fyll i högskola/universitet 



 
Du är nu inloggad på ditt konto. Välj version i och ange uppgifter i rutorna nedan. 

 



 

 



Klicka på ”Insall now”. 

 
Följande ”pop up”-fönter öppnas. Bocka i ”I Accept” och klicka på ”Install”. 



 
 
När du klickat på ”Install” ombesds du välja var du lägger installationsfilen på din dator. Lägg den 
på en lämplig plats där du lätt hittar den. Välj ”Spara”. 



 
 
Öppna sedan mappen med installationsfilen. Dubbelklicka på filen och välj sedan ”Kör” 

 
 
OBS! Funkar inte detta steg (det kan hända att du får meddelandet ”Something is preventing 



the software from downloading. Please contact your system administrator.”), testa i sådant fall 
att installera med hjälp av Autodesk Desktop App. 
 
Du hittar Autodesk Desktop App här: 
https://www.autodesk.com/desktop-app 
 
Klicka på ”Install now”. 

 

 
 
Nästa ruta öppnar sig. Klicka på ”Install now”. 

 

 
 

https://www.autodesk.com/desktop-app


När Autodesk Desktop App är installerad startar du appen och loggar in på det studentkonto som 
du nyligen skapade. 
Klicka på ”Sign in”. 

 
 
Välj AutoCAD i vänster meny, och klicka på ”Install” till höger. 



 
 
När installationen är klar kommer du antagligen att behöva starta om datorn. 
 

Tada! Du bör nu kunna starta AutoCAD 2021 på din dator. 
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