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Rensa hårddisken
En vanlig förklaring till att datorn krånglar och segar är en överfull hårddisk. Särskilt
äldre bärbara datorer har små hårddiskar som snabbt fylls upp. Detta gäller även
laptops med SSD-diskar som ju inte rymmer så mycket.
• Välj Start och Lagring i sökrutan.
Eller välj Start / Inställningar / System / Lagring.
Här kan du se hur mycket ledigt utrymme
det finns på hårddisken och i olika mappar.
• Klicka på respektive mapp för mer info.
• Klicka på blå text
”Konfigurera Storage Sense eller kör det nu”
för fler lagrings-inställningar.
• Skrolla ned under rubriken
”Fler lagringsinställningar” för att Optimera
enheter.
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Optimera hårddisken
En vanlig förklaring till att datorn krånglar och segar är en överfull hårddisk. Särskilt
äldre bärbara datorer har små hårddiskar som snabbt fylls upp. Detta gäller även
laptops med SSD-diskar som ju inte rymmer så mycket.
• Välj Start och skriv Optimera i sökrutan. Klicka på Defragmentera och Optimera
enheter. (Eller välj Start / Inställningar / System / Lagring / Optimera enheter.)
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Ta bort filer med Diskrensning
Du kan med hjälp av Diskrensning minska antalet onödiga filer på hårddisken och på så sätt
frigöra utrymme och göra datorn snabbare. Diskrensning tar bort tillfälliga filer, tömmer
papperskorgen och tar bort olika typer av filer som inte behövs.
• Välj Start och skriv Diskrensning i sökrutan.
Välj enhet och klicka på OK.
• Markera de typer av filer som du vill ta bort.
Info om markerad filtyp visas nedan.
• Som standard är Hämtade programfiler,
Temporära Internetfiler och Miniatyrer valda.
• Välj sedan ”Rensa systemfiler” och välj enhet
och vilken typ av systemfiler du vill ta bort.
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Rensa webbläsaren
Ett annat sätt att spara plats på hårddisken är rensa din webbläsare. Du kan ta bort
cookies, webbhistorik och andra ”spår” som skapas när du surfar.
• Internet Explorer
Välj Verktyg, Säkerhet, Ta bort webbhistorik.

• Firefox
Välj knapp för Öppna menyn, Inställningar, Sekretess & Säkerhet, Kakor och
Webbplatsdata, Rensa data.
• Google Chrome
Välj knapp för Anpassa och kontrollera Google Chrome, Fler verktyg, Ta bort
webbinformation.
• Microsoft Edge
Välj knapp för Inställningar, Inställningar, Radera webbdata.
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Ta bort spionprogram och annat skräp
Malwarebytes
Spionprogrammen oftast ingen direkt skada och de sprider sig inte. De liknar andra vanliga
program som vi installerar på våra datorer. De övervakar ditt surfande och utsätter dig för
reklam. Du har dessutom ofta godkänt dem i finstilta användarvillkor. Detta gör att
antivirusprogrammen ofta släpper igenom dessa spionprogram.
Malwarebytes söker igenom din dator, letar upp spionerna och hjälper dig att radera dem.
Länk till programmet:
http://www.snapfiles.com/get/malwarebytes.html
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Städa bort temporära och överflödiga filer
Ccleaner
Ccleaner städar din dator. Olika program och appar fyller våra hårddiskar med onödiga filer,
och att manuellt rensa bort dem är tidskrävande. Ccleaner gör det med ett klick. Det här är
framför allt viktigt för dig som har en bärbara med en liten ssd-disk.
Ccleaner kan även radera dubblettfiler, stänga av program som autostartar och korrigera
problem i Windows register.
Länk till programmet:
http://www.snapfiles.com/get/ccleaner.html
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Få bort alla filer vid avinstallation
Revo Unistaller
Revo Unistaller tar bort allt som hör till den applikation som ska avinstalleras inklusive
registerposter.
Det händer också rätt ofta att ett programs avinstalleringsverktyg inte fungerar som det
ska. Då kan det vara bra att avinstallera via Revo Uninstaller.

Länk till programmet:
http://www.snapfiles.com/get/revouninstaller.html
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Blockera program från att autostarta 1
Välj Start, Inställningar, Appar, Autostart.
De appar som du vill köra vid start ska vara På.

Tänk på att aldrig inaktivera program som antivirus och brandväggar!
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Blockera program från att autostarta 2
Du kan också trycka Ctrl + Alt + Delete och välja Aktivitetshanteraren, Autostart.
De appar som du vill köra vid start ska vara Aktiverade.

Tänk på att aldrig inaktivera program som antivirus och brandväggar!
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OneDrive - Aktivera filer på begäran
• Kontrollera att du är inloggad på OneDrive på din enhet.
• Välj den vita eller blå OneDrive-molnikonen i meddelandefältet i Windowsaktivitetsfältet.
• Välj Hjälp & inställningar / Inställningar.
Välj flik Inställningar och bocka för
”Spara utrymme och ladda ned filer när du
använder dem”.
När du aktiverar filer på begäran ser du
alla filer i Utforskaren och får ny
information om varje fil. Nya filer som
skapats online eller på en annan enhet
visas som endast online-filer som inte tar
upp utrymme på enheten. När du är
ansluten till Internet kan du använda
filerna som alla filer på din enhet.
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OneDrive – Spara utrymme
Högerklicka på mapp eller fil och välj Frigör utrymme.
Nu är filen tillgänglig endast online och tar inte upp plats men laddas ned när du använder
den.
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OneDrive – Ikoner
Ikonen personer
Indikerar att filen eller mappen har delats
med andra.
Blå moln ikon
Filen är endast tillgänglig online.
Filer som endast är tillgängliga online tar inte upp plats på datorn.
Grön cirkel med grön bock
Lokalt tillgänglig.
Du kan öppna en lokalt tillgänglig fil när som helst, även utan Internetanslutning.
Fylld grön cirkel med vit bock
Behåll alltid på den här enheten.
Filen laddas ned till enheten och tar upp plats men finns alltid tillgänglig även offline.
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