
Aktivera SÅindex 8 i Excel 2013 eller 2016 
För att SÅindex 8 skall fungera krävs att SÅindex 8 tilläggsfil aktiveras (”pekas ut”) i Excels tilläggshanterare. Med andra ord så 

måste Excel helt enkelt veta om att SÅindex 8 finns och var.  

Innan du kan peka ut SÅindex 8 så måste SÅindex filer finnas i ditt system.  

A. Plocka ut Sindex 8 ur ZIP-filen och placera den på din dator eller en lämplig nätverksplats.  

1. Du kan kopiera mappen SINDEX8 från en ZIP-fil.  

Den fil du får med e-brev eller laddar ner från webben är alltid en zipfil och namnet är Sindex8_xxx, där x markerar 

platsen för siffror. Den mapp du ska kopiera finns inne i zipfilen. 

2. Klistra in den mapp du kopierade på en plats där du är behörig användare. Platsen måste 

vara ”mappad”, det betyder att sökvägen till mappen börjar med en bokstav och inte med 

två snedstreck. En utmärkt plats är för de flesta C:/Användare/Ditt användarnamn. 

B. Starta Excels formulär för att hantera tillägg – TILLÄGGSHANTERAREN  

3. Klicka på menyn ARKIV (engelska=FILE) uppe i övre vänstra hörnet.  

 

4. Klicka på menyraden ALTERNATIV (engelska=OPTIONS).  

 

5. Fortsätt med menyraden TILLÄGG (engelska=ADDINS) i listen till vänster.  

 

6. Längst ner står det HANTERA EXCELTILLÄGG. Klicka på knappen GÅ 

(engelska GO) till höger.  

 

 

7. När TILLÄGGSHANTERAREN visas använder du knappen BLÄDDRA (engelska 

BROWSE) till höger i Tilläggshanteraren och leta dig fram till mappen SINDEX8 

och öppnar den så du ser innehållet i mappen.  

 

 

8. Markera filen som heter Sindex8.xlam (eller bara Sindex8 om din dator är 

inställd att inte visa ändelsen xlam) och stäng med knappen OK. Du kan nu se 

att SÅindex 8 är en rad i tilläggshanteraren och att den är markerad.  

9. Stäng TILLÄGGSHANTERAREN med knappen OK. OBS Om du får en fråga om att 

flytta filen till Excels tilläggsbibliotek (engelska ADDINS-folder) skall du svara 

NEJ.  

10. Nu ska SÅindex 8 finnas som en egen flik i menyfliksområdet. 

11. Stäng Excel och starta sedan Excel igen. Kontrollera att du har kvar en menyflik som heter SÅindex 8. 

Om menyn inte är kvar är det ett känt problem (grupp policy eller att filer blockeras) och då ska du kontakta support 

så får du en information om varför menyn försvinner och hur man kan lösa problemet. 

 

 

C. Problem, kontakta Lars Aspholmer, Tel 070-662 70 46, e-brev Lars@Larsaspholmer.se. 


