
Säkerhetskopiering – backup – systemavbildning 

Säkerhetskopiering kan du göra på två nivåer. Den viktigaste handlar om dina privata filer 

och dokument. Dem bör du säkerhetskopiera regelbundet. Men någon gång kan det också vara 

bra att göra en komplett kopia av din systemdisk – för total systemåterställning. 

För att säkerhetskopiorna skall täcka också nya versioner av filerna bör nya säkerhetskopior 

av ändrade filer göras ofta. En kompromiss mellan dessa mål är att en fullständig 

säkerhetskopia av systemet tas med längre mellanrum (till exempel månatligen), medan filer 

förändrade sedan senaste större säkerhetskopiering lagras skilt, ofta i flera nivåer (filer 

ändrade under veckan eller senaste dag). 

Inkrementell säkerhetskopiering, från engelskans incremental backup, är en metod för 

säkerhetskopiering som innebär att endast de ändringar som gjorts sedan den senaste 

säkerhetskopieringen sparas. Denna typ av säkerhetskopiering används ofta som daglig 

säkerhetskopia efter dagens arbete, och gäller de filer som ändrats och/eller de filer som 

tillkommit sedan den senaste säkerhetskopieringen utfördes. Denna typ av säkerhetskopiering 

är ett komplement till en fullständig säkerhetskopiering. 

Differentiell inkrementell säkerhetskopiering är en särskild form av inkrementell 

säkerhetskopiering för att spara det som ändrats sedan den senaste totala eller 

inkrementella säkerhetskopieringen. En kumulativ inkrementell säkerhetskopiering är dock 

att föredra vid en eventuell hårddiskkrasch, då man bara behöver läsa tillbaka den senast 

körda inkrementella säkerhetskopieringen, förutom den fullständiga säkerhetskopieringen 

som kördes allra först. 

Säkerhetskopiering (eng: backup) är en term för datoranvändare som innebär att spara 

viktiga filer som exempelvis dokument i en extra kopia som senare kan återställas om 

originalet skadas eller försvinner. 

En spegel kan finnas till för att minska belastningen på en server, eller för att utgöra 

säkerhetskopia. Spegling använda också som beteckning för en backup eller systemavbildning 

som helt överensstämmer med originalet. 

Windows systemåterställningspunkter som skapas angingen på begäran eller automatisk t 

ex vid installation av vissa nya program gör det möjligt att återställa systemet (utan påverkan 

av användarens egna filer) till läget då återställningspunkten skapades. 

Tänkbar rekommendation: 

Daglig backup: Använd ett program som vid dagens slut automatiskt tar en säkerhetskopia på alla 
dokument du jobbar aktivt med. Du kan lägga alla sådana dokument i en speciell mapp som 
programmet synkroniserar mot. Lämpligt lagringsmedium: ett USB-minne, en hårddisk eller NAS. 
Månadsbackup: Använd en extern hårddisk och ta en säkerhetskopia på alla relevanta filer, minst en 
gång i månaden. Spara varje säkerhetskopia av denna typ så går det att backa tillbaka till äldre 
versioner om det skulle behövas. Lämpligt medium: en extern hårddisk eller en NAS. 
Kvartalsbackup: Ta en kopia på alla filer som betyder mycket för dig personligen. Undvik att förvara 
kopian i hemmet! Lämpligt medium: ett USB-minne eller en extern hårddisk. 
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