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Kontrollera systemet 

• Börja med att kontrollera att Javasystemet inte redan 
är installerat. 

• Skriv kommandot  
java -version  
i ett kommandofönster (DOS-fönstret).  

• Om du får meddelandet att det är ett felaktigt 
kommando är Javasystemet troligen inte installerat.  

• Om du får ett meddelande att du har version 1.7 
eller äldre bör du uppgradera till en ny version. 
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java –version (några exempel) 
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Avinstallera äldre versioner 

• Avinstallera en eventuellt tidigare äldre version av 
Javasystemet. Om du kör Windows kan du öppna 
Kontrollpanelen och välja Lägg till eller ta bort 
program.  

• Om du i listan av program hittar några program med 
namnet Java 2, Java SDK, Java JDK, Java Runtime 
Environment eller liknande så ta bort dem. 
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Hemsidan för Java 

• Starta en webbläsare surfra till sidan 
 http://www.oracle.com/technetwork/java/ 
 

• Java finns för närvarande i flera versioner t.ex. 
– Java SE (Standard Edition)  
– Java EE (Enterprise Edition) 
– Java FX 
– Java ME (Micro Edition)  

 

• Den version du skall använda är Standard Edition 
(Java SE). 
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Nerladdningssida för Java SE 

• Leta efter rubriken ”Top Downloads” på 
webbsidan och välj Java SE 
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Ladda ner JAVA SE 

• Välj sedan länken till ”Java Plattform (JDK)” 

• Eller ”NetBeans with JDK”  

• JDK står för Java Development Kit  

• NetBeans är en gratis editor för att skriva 
Javaprogram.  Det finns flera andra alternativ till 
NetBeans men testa gärna!  
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Acceptera avtalet 

• Acceptera avtalet (Accept) 
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Välj operativsystem 
och ladda ner 

• Tips!  
Windows x86 är 32 bitar och x64 är 64 bitar. 
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Kör installationsprogrammet 

10 



Anteckna sökvägen till Java JDK 

• T.ex. 

C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_45 

Det kommer vi att behöva senare! 
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Testa Java och javac 
• Kör dessa kommandon i ett kommandofönster  

java  

javac 

• Om du får ett felmeddelande så måste du uppdatera 
s.k. PATH- variabeln. 

• Tips: javac är kompilatorn (Java Compiler)  
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Uppdatera PATH- variabeln  

• Öppna Kontrollpanelen och sök efter System 

• Välj alternativet  
”Redigera systemets miljövariabler”  
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Under fliken 
Avancerat 
Väl 
Miljövariabler 
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Dubbelklicka på Path  
(under Systemvariabler)  
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Skriv semikolon och klistra in sökvägen till javac.exe under 
variabelvärde. 
Tips! Javac.exe finns i mappen bin i installationsmappen 
OBS! Ta inte bort något, klistra in sist i fältet! 
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Kör javac igen 
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