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Guide för installation av internet på Malmö Nation  
 
Varmt välkommen till Malmö Nation! 
För att få internet att fungera måste du installera din router, detta gör du enkelt genom att följa 
nedan steg. De första stegen rör din router, där ska du enbart göra en inställning som säger att din 
router ska hämta IP-adressen automatiskt. Nästa steg handlar om att skapa ett kund-id hos Ownit, 
vår internetleverantör.  
 
Steg 1: inställning på din router: 
 

1. Koppla in din router.  
2. På undersidan av din router står dess namn, tex “dlink4521” eller “netgear6844”. Detta är 

samma namn som bör dyka upp i Wi-Fi listan. Du trycker då på din router. 
3. Gå sedan in i webbläsaren på din dator och skriv in 192.168.1.1 eller 192.168.0.1 beroende 

på vilken som fungerar.  
4. Du har nu möjlighet att döpa om din router till något valfritt.  
5. I detta steget bör du vara inne på startsidan för din router. Det kan vara DLINK, 

NETGEAR eller ASUS. Det är olika instruktioner för respektive router och det är därför 
viktigt att du följer stegen för din specifika router.  
 
När du är inne på startsidan gör du följande: 
 
DLINK: 

- Tryck på Setup/inställningar. Klicka sedan på Manual Internet Connection Setup/Manuella 
inställningar.  

- Under My Internet Connection is/Min Internetanslutning använder väljer du Dynamic IP 
(DHCP)/Dynamisk IP (DHCP). Välj sedan att spara dina inställningar under Save 
Settings/Spara inställningar. 

- Klart. 
 

NETGEAR 
- Klicka på Basic Settings/Grundläggande Inställningar i den vänstra menyn. 
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- Under Does you Internet Connection Require A Login?/Kräver din Internetanslutning 
något inlogg? väljer du No/Nej. 

- Under Internet IP Adress väljer du Get Dynamically From ISP/Erhåll Automatiskt av 
Internetleverantör. 

- Under Domain Name Server (DNS) Adress/Domänserveradress (DNS) väljer du Get 
Automatically from ISP/Erhåll Automatiskt av Internetleverantör. 

- Välj sedan Apply/Verkställ för att spara dina ändringar. 
- Klart. 

 
ASUS 

- Tryck på WAN i vänstra menyn.  
- Välj sedan “automatisk IP”.  
- Tryck på apply/verkställ.  
- Klart.  

 
Steg 2: kund-id hos Ownit: 
 

1. Gå in på www.aktivera.ownit.se 
2. Skriv in din e-post och följ anvisningar. Först väljer du ditt rumsnummer (det står på 

kontraktet). Här kommer du sedan behöva lägga till tjänsten i varukorgen (det kostar 0 kr, 
vilket också står).  

3. Slutligen ska du fylla i dina personuppgifter. Vill du inte fylla i ditt personnummer kan du 
kryssa i att du är utländsk medborgare.  

4. Därefter ska aktiveringen starta.  
 
Har du frågor eller behöver du hjälp kontaktar du Ownit. Uppgifter dit hittar på www.ownit.se 
 
Vänligen,  
Ebba Lidén  
Husförman 

http://www.aktivera.ownit.se/
http://www.ownit.se/

