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Windows 10 föredrag ur användarsynpunkt. 

 

Windows 8 med uppdatering Windows 8.1 och den följande s k Update är numera lite 

överspelat. Jag måste säga att Windows 8 inte blev det jag förväntat mig även om mycket 

fortfarande finns kvar i Win 10. Men med den nya Startmenyn och del andra ändringar så 

har Win 10 blivit ett bra och väl fungerande operativsystem som fungerar i datorer, 

surfplattor och mobiltelefoner. 

Min tanke med denna genomgång är att ur en vanlig användares syn ge mina reflektioner på 

Win 10 och också visa på hur det kan användas och var man hittar viktiga funktioner. 

Hur man installerar, hur man konfigurerar den och hur den fungerar i praktiken.  

Vi ska också titta på vilken säkerhet som finns i Windows 10. 

Så vad behöver man utöver ett bra och fungerande antivirusprogram och en brandvägg? 

Sunt Förnuft är inte dumt att ta till, tänka till före innan man klickar på de förslag och 

konstiga rutor som dyker upp ute på Internet. 

Låt oss börja med installationen (i de flesta fall en uppgradering) av ett tidigare 

operativsystem. Troligtvis har man Windows 7 eller Windows 8 i datorn. Viktig här att de 

allra senaste uppdateringarna från Microsoft är installerade.  

I Windows 7 måste Servicepack 1 vara installerat och i Windows 8 både 8.1 och den s.k. 

Update finnas. Då först får man erbjudandet om uppgradering från Microsoft, den lilla vita 

”flaggan” som dyker upp i Aktivitetslisten en bit till vänster om datum/tid. Klickar man på 

den får man möjlighet förbeställa uppgradering och man kommer efter en tid få upp en ruta 

om att man nu kan ladda ner uppgraderingen. Notera att denna rutas text är på svenska. Det 

har förekommit erbjudande som är på lite dålig engelska och dessa ledar bara till problem. 

Det har på senaste tiden kommit fram att, oavsett vad man gör, laddas uppgraderingen ner 

till datorn och kommer att finnas som en mapp under C:\. Klickar man på Dator och sedan på 

C:\ disken så finns en mapp som heter $Windows.~BT alt ~WS. I den finns uppgraderingen 

och när man via Windows Update uppmanas hämta uppgraderingen så hämtas och 

installeras allt från den mappen. I min Windows 7 dator är innehållet i mappen på hela 5,5 

GB, det är mycket. Viktigt är att de med mobilt bredband kan råka ut för att nedladdningen 

inte kommer att fungera eller att hela volymen man har för en månad går åt. Inte kul då man 

i så fall inte kan komma ut på Internet och surfa utan att köpa till mer volym.  

 

Har alla med mobilt bredband (hur många?) en aning om vilken volym ni har per månad? 

Nå, installationen flyter på bra och inte förrän man ska skriva in sin e-postadress och 

lösenord uppstår problem. Vad är ett Microsoftkonto? Varför behöver jag ett sådant?  

Det var min första undran redan i Windows 8 men där kunde man låta bli skriva in något 

men här i Windows 10 är det ett krav.  

Mitt förslag är att man innan man ens börjar uppgradera skaffar sig ett Microsoftkonto, 

Hotmail, Outlook, Live.  På sidan https://login.live.com kan man via länken längst ner 

”Registrera dig nu” skaffa ett konto.  

https://login.live.com/
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Det fungerar med annat också typ Gmail, Bredbandsbolaget, ComHem etc men jag har funnit 

att det kan uppstå en del problem med annat än Microsofts egna. Har ni redan ett Microsoft 

konto kan ni använda det. Men alla ni andra, börja med att skaffa ett konto hos Microsoft så 

besparar ni er mycket problem. Kontot krävs för att logga in på datorn när ni startar den och 

också för att kunna gratis hämta eller köpa nya appar via Windows Store. I övrigt behöver ni 

aldrig använda den, om ni inte vill. 

När installationen är klar så ser datorn ut ungefär som denna. Jag har tagit bort några av 

apparna i Startmeny men i stort är det detta ni ser. Numera kommer man alltid direkt till 

Skrivbordet då den ”förhatliga” appsidan är borttagen i datorer där man använder 

muspekaren. I datorer med s k tryckkänslig skärm finns den kvar. Programmet känner själv 

av vilken typ av skärm som finns i datorn.  

Borttagning och ändringar av storlek på appar sker genom högerklick på appen och i menyn 

välja det man vill göra. 

Vill man inte skriva in lösenordet varje gång man startar datorn kan man enkelt ta bort det, 

via Sök letar man upp netplwiz.exe och skriver in lösenordet två gånger så startar datorn 

nästa gång upp direkt i Skrivbordet. (Visa hur man gör). 

Vi börjar med säkerheten, den är viktig. Normalt följer det med något säkerhetsprogram som 

Norton eller McAfee, som gäller kanske 60 dagar. Installera inte det programmet, ni måste 

efter utgångstiden betala för att fortsätta med det, utan ta bort det via Program och 

funktioner som finns via Kontrollpanelen så startar Defender (Microsoft Security Essentials 

som fanns att ladda ner till Win 7) och den inbyggda brandväggen upp. Nu är ni skyddade vid 

normal Internetanvändning. 

Ni som brukar använda CD/DVD skivor, för ex filmer etc , ska veta att det följer inte med 

något program för att spela upp dessa skivor, om inte datorleverantören lagt in ett sådant 

program. Testa med en skiva, går den inte igång får ni hämta hem något 

uppspelningsprogram från Internet, ex VLC. Hittas via Google sök. 

Uppdateringar via Microsoft kommer numera in automatiskt, kan inte stängas av om man 

har Home versionen. Kan vara en fördel men för mig som är lite intresserad är det inte bra. I 

Pro versionen av Win 10 kan man sköta uppdateringar själv. 

Var hittar jag då vilken version av Windows 10 jag har och andra uppgifter om vad som finns 

i datorn som ex hur mycket arbetsminne (RAM) jag har? Via Utforskaren, finns som ikon på 

Aktivitetslisten, och högerklick på Dator samt välja Egenskaper får jag upp det mesta om min 

dator. Version, RAM minne, om jag har 32 eller 64 bitars operativ m m . 

 

Här finns också länk till Enhetshanteraren i vänsterspalten som visar allt i datorn och om det 

finns ett utropstecken eller frågetecken så visar det att något är fel. Finns inget så ska allt 

fungera. 

 



 

3 
 

Längst ner på sidan System finns en länk till Säkerhet och underhåll. Under Säkerhet ser man 

om antivirusprogrammet och brandväggen är igång och fungerar. Och under Underhåll om 

något behöver göras.  

Har man problem med något program eller en installerad skrivare kan man via länken 

Felsökare för programkompabilitet i Windows söka upp och markera det program man villa 

kolla upp. 

Under Startknappen finns alla möjliga inställningar, alla appar (program) i datorn och de 

mest använda apparna i datorn, Av/på för att stänga av eller starta om datorn. Under 

Inställningar hittar vi mycket av det som tidigare fanns under Kontrollpanelen. VISA. 

Om man högerklickar på Startknappen (vita flaggan) får man upp en meny som leder till 

Kontrollpanelen och en hel del annat. VISA. 

Aktivitetslisten längst ner innehåller från början en del ikoner till olika program, som Edge 

den nya webbläsaren, som jag funnit lite väl enkel. Jag vill hellre ha den gamla Internet 

Explorer och den hittar jag via Sök och kan enkelt lägga den på Aktivitetslisten. Här finns 

också appen Store där man kan hämta gratisprogram och även köpa nya appar. 

Till höger finns som förut klocka och datum, en ny ikon där man får upp meddelanden om 

något måste göras i datorn, högtalare, batteriikonen (om man har en laptop) och pilen som 

leder till program som alltid är igång (ex Defender, OneDrive, och på min dator TeamViewer 

och i detta fall den trådlösa uppkopplingen). 

En sak som är viktig är att ta backup på den s k Recoverydelen, alltså den del där 

installationen ligger, den s k återställningspartitionen. Sök Skapa en återställningsenhet så 

får ni upp en ruta där man kan göra en kopia av Recoverydelen på ett USB-minne. Behövs i 

storlek 8 GB, kostar under 100:-. VISA. 

Sista frågan är: Ska jag uppgradera till Window 10 eller inte?? 

Jag skulle vilja säga följande: Har ni Windows 8 med uppdateringar så finns ingen tvekan, 

uppgradera. 

Men har ni Windows 7 och ni tycker den fungerar bra så är det tveksamt. Kanske datorn 

redan har ett antal år på nacken och ni kanske har en skrivare som är lite äldre. Det kanske 

inte finns drivrutiner för Win 10 utan ni måste köpa en ny skrivare. Ja, då skulle jag nog inte 

uppgradera. Snart nog måste ni köpa ny dator och då får ni Win 10 i den och en ny skrivare 

får ni rätt billigt. Så ni med Win 7 kan nog avvakta. 

Alla har till slutet av juli 2016 på sig att bestämma om man ska uppgradera eller inte, så 

länge räcker erbjudandet om fri uppgradering.  

Ni med Vista och kanske någon även med XP (Gud förbjuda) ni får inte uppgradera gratis 

utan måste köpa en licens, kostar ca 1000:-.  
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Utbildning om Windows 10 - Gratis på webben 

 

Microsoft: Kom igång med Windows 10  14 avsnitt på webben, 
gratistjänst 
 

Microsoft om gratis uppgradering till MS Windows 10 och diverse andra 
tips 

 

PC för Alla: Microsoft Windows 10 - Här hittar du alla nyheter, tester och 
guider på nätet 
 

PC för Alla: Test - Så bra är Windows 10 
 

YouTube-videor på engelska om Windows 10 
 

Windows 10 Review: YouTube-video - Microsoft's new Windows 10 
operating system is finally here. Windows 10 is a realization of 
Microsoft's big dream to have a single Windows that runs across all its 
products. Does it succeed?  6 min 
 

YouTube-video: Learn Windows 10, New features, Tips and tricks - 33 
minuter med en lättförståelig kvinnlig guide, Cara Clifford från LearnIT 
 

YouTube-video: Windows 10 Preview - Tips, Tricks & Tutorial Review - 
Beginners Video Guide - Easy How To  13 min med manlig guide. An 
easy beginner’s tutorial on Windows 10 preview. 
 

 

http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-10/getstarted-whatsnew
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/windows-help#windows=windows-8
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.586768/har-ar-allt-du-behover-veta-om-windows-10
http://m3.idg.se/2.1022/1.633897/test-windows-10
https://www.youtube.com/watch?v=xyvQaVUeu90
https://www.youtube.com/watch?v=7h782xnVvcM
https://www.youtube.com/watch?v=b2x4yieeE4o
https://www.youtube.com/watch?v=b2x4yieeE4o

