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Strul med Windows 10? Här är lösningarna på 

de vanligaste problemen

Har du datorstrul efter uppgraderingen till Windows 10? Här är några av 

de vanligaste problemen användare världen över har rapporterat, och möjliga 
lösningar.

Miljontals användare välden över har uppgraderat till Windows 10, och på det hela 

taget ser det ut att ha gått relativt smidigt. I alla fall i jämförelse med utrullningen av 

både Windows 8 och Windows 8.1, som bägge drogs med en hel del problem.

Det betyder inte att alla nyblivna Windows 10-användare har en helt problemfri 

upplevelse. En del användare har drabbats av minst sagt irriterade problem med det 

nya systemet på sina datorer, och Microsoft, programutvecklare och andra experter har 

jobbat hårt på att ta fram lösningar. Här är några av de vanligaste problemen som 

användare världen över har rapporterat, och experternas förslag på lösningar.

Ta tillbaka hårddisken

Om du uppgraderat på en dator med väldigt lite diskutrymme kvar så kan det hända att 

det är på tok för lite kvar efter du är klar. Speciellt om du har en liten systemdisk på bara 

32 eller 64 gigabyte. Det beror på att Microsoft sparar en hel kopia av din förra 

Windowsinstallation i 30 dagar så att du lätt kan återgå till förra versionen. Är du nöjd 

med Windows 10 och vill frigöra dina dyrbara gigabyte så går den kopian att ta bort 

manuellt.

Gå till Inställningar (länk i startmenyn), klicka på System och sedan Lagring. Där väljer du 

din systemdisk, troligen C:, och klickar på Tillfälliga filer. Här kan du välja att ta bort 

tidigare version av Windows.

Av Mattias Inghe

�

Av Mattias Inghe
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Här kan du också ta bort nerladdade filer, tillfälliga filer och tömma 

papperskorgen. Men den stora elefanten i rummet är ditt gamla 

Windows.

Saknade drivrutiner/problem med hårdvara

Nytt operativsystem kan ofta innebära att grafikkort, monitorer, ljudkort, nätverkskort och 

så vidare kan behöva uppdaterade drivrutiner. Windows 10 har från början stöd för en 

hel del hårdvara, men finner du att datorn protesterar och att enskilda komponenter 

fungerar dåligt eller inte alls är det ingen orsak till panik. Kolla först i Enhetshanteraren 

(högerklicka på startknappen och välj Enhetshanteraren) om den varnar för okända 

enheter eller ouppdaterade drivrutiner. En liten gul varningsikon intill en enhet i listan 

indikerar att något inte står rätt till.

Det första du då ska pröva är att låta Windows ta hand om det hela på egen hand. Det 

kan behövas en första systemuppdatering som du kan sätta igång manuellt. Gå till 

Inställningar, sedan Inställningar och Säkerhet, och tryck på knappen Sök efter 

uppdateringar. Hittar Microsoft uppdateringar som är relevanta för din hårdvara så 
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kommer de att laddas hem. Därefter kan du behöva en omstart av datorn.

Att dra igång Update direkt efter uppgradering kan lösa många 

problem.

Om det inte löser dina problem kan du istället se efter om tillverkarna av just dina 

krånglande enheter har några uppdaterade drivrutiner att ladda hem och installera 

manuellt. Det är nämligen inte säkert att alla drivrutiner distribueras via Windows Update, 

även om många gör det, och de är ofta inte de allra senaste versionerna. Här kan 

Enhetshanteraren återigen vara till hjälp. Där står information om tillverkare och namnet 

på hårdvaran, så att du sedan kan gå till respektive tillverkares webbsidor och söka efter 

Windows 10-drivrutiner. Drivrutiner för Windows 8 ska generellt fungera med Windows 10 

om det inte finns nyare, men det kan så klart ändå alltid uppstå problem om de inte är 

uppdaterade och testade.

En sak att tänka på om du letar efter rutiner för grafikkort är att du i första hand inte ska 

gå till tillverkaren av kortet (Asus, MSI, Gigabyte med flera) eller datorn utan till företaget 

som ligger bakom själva grafikkretsen. Det är AMD för Radeon-grafikkort, Nvidia för 

Geforce-kort och Intel för grafikkort inbyggda i processorn, vilket du har ser du i 

Enhetshanteraren. De har egna program, AMD Catalyst och Nvidia Geforce Experience, 

som analyserar datorn, förser dig med rätt drivrutiner och optimerar inställningarna för 

bästa grafikprestanda. Endast om en installation och genomkörning av alla 
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uppdateringar i de programmen inte löser dina grafikproblem bör du vända dig till 

respektive korttillverkare. Om du har en några år äldre modell av grafikkort så kan det 

dock hända att dessa program inte fungerar optimalt. Då kan du leta upp ditt kort 

manuellt på respektive tillverkares sajt.

Geforce Experience

Problem med Nvidia-drivrutiner

En del användare av Windows 10 och Nvidia-grafikkort har fått problem som verkar bero 

på att uppdateringar från Microsoft och Nvidia krockar med varandra, med dålig 

spelprestanda, och ibland till och med nattsvart bildskärm som resultat.

För de flesta bör detta problem lösa sig med en eller ett par omstarter av Windows och 

med senaste uppdateringen både i via Windows Update och i Geforce Experience. 

Nvidia har släppt en uppdatering som ska lösa konflikten.  

Om det inte skulle lösa sig med automatiska uppdateringar får fixen att ladda hem och 

installera manuellt. Gå till Nvidias supportsidor för Geforce-drivrutiner. 

Skrolla ner till Manual Driver Search och mata in uppgifter om din dator. Då hittar sajten 

rätt installationsprogram för dig som du kan ladda hem. Leta upp filen, högerklicka och 

välj ”Kör som administratör”. Följ instruktionerna i programmet och starta sedan om 
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datorn.

Problem med försvunnet ljud

I en del datorer verkar systemet sakna ljud, trots att Enhetshanteraren säger att allt är frid 

och fröjd och du har uppdaterat drivrutinerna för ljudkortet, både via Windows Update 

och manuellt. Det är då inget fel på varken ljudkortet eller drivrutinerna, men av någon 

anledning är vissa ljudkort inte korrekt inställda. Så här gör du för att fixa det.

Gå till datorns ljudinställningar genom att högerklicka på volymikonen till höger i 

Aktivitetsfältet och välja Uppspelningsenheter. Ditt ljudkort bör vara valt som 

standardenhet. Om inte, klicka på den och sedan markera som standard med knappen 

längst ner. Dubbelklicka sedan på enheten för att få fram egenskaper och välj sedan 

fliken Avancerat. Här väljer du samplingshastighet, antingen 24bit/44100 Hz om du har 

stereohögtalare eller 24bit/192000Hz om du har 5.1-eller 7.1-ljud.

Det har också visat sig att vissa ljudkorts drivrutiner står markerade som uppdaterade i 

Enhetshanteraren fast de behöver nya drivrutiner. Om lösningen ovan inte fungerar för 

dig, gå in i Enhetshanteraren, leta upp ditt ljudkort (under Ljud-, video- och spelenheter), 

högerklicka på det och välj Sök efter maskinvaruförändringar. Då ser Windows om 

drivrutiner behöver uppdateras och försöker i så fall ladda hem och installera dem.

Två lösningar på ljudproblemet

?

  ? 
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Så kör du gamla program

?

Windows har läge haft något som kallas för Kompatiblitetsläge, vilket gör att äldre 

program som inte är anpassade till nyare system fortfarande kan gå att köras. Dt innebär 

att Windows pratar med programmet som om det vore ett äldre system, till exempel 

Windows 7 eller Windows XP. Och med ett byte till Windows 10 kan ett och annat 

program som funkade fint i Windows 7 och 8 behöva lite hjälp. Likaså kan inställningar för 

program som du redan kört i kompatibilitetsläge behöva göras om. Många program som 

du försöker starta kommer Windows upptäcka problem med själv och fråga om du vill 

att det ska köras i kompatibilitetsläge.

Om inte kan du ställa in enskilda program att göra det i alla fall. Först måste du leta upp 

katalogen där programmets exe-fil eller en genväg till programmet ligger. Det går inte 

att komma åt dessa inställningar via startmenyn, men du kan gå in under Alla appar i 

startmenyn, högerklicka på programmet och välja Öppna filsökväg. Då får du upp ett 

Utforskarfönster där du kan välja programmet. Högerklicka på programmet, men tänk på 

att det ska vara den körbara filen. Ibland finns programmets ikon två gånger i mappen 

och då är det ena just en ikon och inte själva exe-filen. Välj antingen Felsök 
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kompatibilitet för att låta Windows automatiskt välja kompatibilitetsläge, eller gå in på 

Egenskaper, och fliken Kompatibilitet.

Där kan du kryssa för att programmet ska köras i kompatibilitet, och sedan väljer du en 

Windowsversion som du vet att programmet har funkat bra i tidigare. Här kan du också 

välja att ett program automatiskt ska köras i administratörsläge, vilket också kan lösa en 

del problem.
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