När datorn känns långsam kan en av orsakerna vara att hårddisken börjar bli full. Andra
orsaker kan vara att primärminnet /arbetsminnet är för litet där orsaken att datorn arbetar även
med andra applikationer. Extra minne finns att köpa, men se till att du då får det som passar i
datorn. Om du inte är bekant med förfarandet så lämna in datorn till köpstället för att utföra
installationen. Öppna enbart de program och appar du för tillfället har behov av. Om det är
brist på disken kan alternativen vara att ersätta nuvarande med en ny större med snabbare
rotationshastighet. Att byta till en SSD disk som largra data utan rörliga delar gör den för
normalanvändaren inte snabbare. Det finns även begränsningar hur många gånger man kan
skriva över data på en SSD disk, men det lär man inte som amatör råka ut för.
Jobbar man mycket mot hårddisken, läser/lagrar, kan en SSD disk vara rätt val. Själv skulle
jag välja en traditionell SATA-disk. Att överföra program och operativsystem till en ny
hårddisk hör normalt till den högre skolan. I en stationär dator finns normalt utrymme för
åtminstone två hårddiskar. Då kan du behöva pilla i datorns startprogram, BIOS. samt flytta
om kablar på moderkortet.
Om din laptop känns seg kan den behöva rengöras. Vanligt är att damm fastnar på fläkten och
när inte värmen kan transporteras effektivt från CPU:n kan datorn bli långsam eller andra
"konstigheter" kan förekomma. Du behöver rengöringsvätska, komprimerad luft och en
borste. Med gratisprogrammet Core Temp kan du ha koll på tempen i processorn medan
datorn arbetar. Läs mer här!
Det finns många rapporter på nätet om att Windows 10 blir slött och långsamt på vissa datorer
efter vårens versionsuppgradering. Det finns också uppgifter om att Microsoft är medvetna
om problemet och att rättningar kommer. Så håll utkik efter uppdateringar.
Enligt vissa källor handlar det om krockar med befintlig säkerhetsmjukvara på grund av att
Windows inbyggda Defender inte stängs av som det ska. Kontrollera att Defender inte körs
om du använder ett annat säkerhetsprogram, eller prova att stänga av detta. Dubbla
säkerhetsgenomsökningar kan inte annat än att ge en slö dator. Har du exempelvis F-secure
som virusskydd tullsammans med Freedome som döljer din IP-adress (bra att använda då
vissa tjänster är låsta till IP-adresser i Sverige) bör du inte stänga av Defender då det är
integrerat med F-secure.
Annars skulle jag nog rekommendera en ominstallation, det löser väldigt många problem. Du
kan göra den utan att skada dina inställningar och program eller ta bort några filer med denna
metod: Ladda ned verktyget du hittar på sista raden längre ned.
Ladda ned på nytt även om du gjort det någon gång tidigare, detta för att få med de senaste
uppdateringarna. Kör verktyget och välj att skapa installationsmedia för en annan dator.
Skapa detta på ett USB-minne.
Kör sedan programmet direkt från USB-minnet inifrån Windows 10. Starta alltså inte datorn
från minnet, utan kör setup.exe från Utforskaren! Ominstallationen tar någon timme och
Windows 10 återskapas med alla installerade program och inställningar orörda – plus alla
aktuella uppdateringar på plats.

OBS säkra dina filer innan du gör nedanstående. Helst gör en ”image” av partitionerna. Ett
gratisprogram är Macrium Reflect.
https://support.microsoft.com/sv-se/help/12440/windows-10-activate
https://www.microsoft.com/sv-se/software-download/windows10

