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Installera Citrix Workspace på PC  
Hämta programmet 

• På din lokala dator, starta en webbläsare och gå till följande länk: 
https://www.citrix.com/sv-se/downloads/workspace-app/windows/workspace-app-for-
windows-latest.html 
 

• Ladda ner den senaste versionen utav Citrix Workspace genom att klicka på den stora knappen 
”Download Citrix Workspace app for Windows” 
 

 

Installera programmet 
För att starta installationen behöver du öppna filen du precis har laddat ner. Om du inte hittar den i din 
internetbrowser, ta fram en utforskare och leta upp mappen med namn ”Downloads” eller 
”Nerladdat” och sök upp och dubbelklicka på filen med namn CitrixWorkspaceApp.exe. 
 

• När installationsguiden visas, klicka på <Start> 
 

• Bocka i bockrutan för ”I accept the license agreement”, klicka sedan <Next> 
 

• Låt bockrutan för ”Enable app protection” vara tom och klicka sedan <Install> 
 

• När installationen är klar, klicka <Finish> 
 
Nu är installationen klar.   

https://www.citrix.com/sv-se/downloads/workspace-app/windows/workspace-app-for-windows-latest.html
https://www.citrix.com/sv-se/downloads/workspace-app/windows/workspace-app-for-windows-latest.html
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Installera Citrix Workspace på Mac 
Hämta programmet 

• På din lokala dator, starta en webbläsare och gå till följande länk: 
https://www.citrix.com/sv-se/downloads/workspace-app/mac/workspace-app-for-mac-
latest.html 

 

• Ladda ner den senaste versionen utav Citrix Workspace genom att klicka på den stora knappen 
”Download Citrix Workspace app for Mac” 
 

 

Installera programmet 
För att starta installationen behöver du öppna filen du precis har laddat ner. Om du inte hittar den i din 
internetbrowser, öppna Finder och klicka på ”Downloads” eller ”Hämtade filer” och sök upp och 
dubbelklicka på filen med namn CitrixWorkspaceApp.dmg. 
 

• I fönstret som öppnas, dubbelklicka på Install Citrix Workspace 
 

• När informationsrutan visas, klicka på <Continue>  
 

• I Introduktionsrutan, klicka <Continue> 
 

• I Licensrutan, klicka <Continue> 
 

• För att verifiera licensavtalet, klicka <Agree> 
 

• I installationstypsrutan, klicka <Install> 
 

• Nu kommer MacOS att öppna upp ett fönster där du behöver logga in på datorn med ett 
administratörskonto för att kunna fortsätta. Fyll i användaren och lösenordet för en lokal 
datoradministratör, klicka sedan <Install Software> 
 

• I Add Accountrutan, lämna bockrutan för ”Add Account” tom, klicka <Continue> 
 

• Välj sedan <Move to Bin> 
 
Nu är installationen klar. 

https://www.citrix.com/sv-se/downloads/workspace-app/mac/workspace-app-for-mac-latest.html
https://www.citrix.com/sv-se/downloads/workspace-app/mac/workspace-app-for-mac-latest.html

