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Sådan får du din pc hurtigere i
gang
Er din computer længe om at starte
op? Det er virkelig generende. Men du
kan gøre noget ved det. Læs her,
hvordan du får en Windows 10-pc op i
gear – ganske gratis
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De fleste har vist prøvet at have en Windows-pc, som er alt, alt for længe om at komme i gang, efter at
du har trykket på startknappen.
Heldigvis kan du selv gøre meget for at give pc’en et skub bagi, så apps, programmer og hardware igen
arbejder smidigt sammen, og din maskine igen spinder som en mis.
Blandt de mest klassiske årsager til en langsom opstart er rod og manglende sortering på harddisken
eller manglende opdatering af drivere – alt sammen noget, som belaster Windows 10.
Andre gange kan alvorligere ting være på spil, for eksempel vira og malware.
Sidst, men ikke mindst, kan et pc-skrivebord være fyldt med ikoner og genveje, og en masse
overflødige filer kan også være årsag til miseren.
Det meste kan du ordne ved hjælp af tredjepartsprogrammer og Windows selv, hvilket vi viser dig i
denne miniguide. Ingen af trinene i guiden koster dig en krone. Tværtimod får du gratis en hurtig pc
tilbage.
Mit bedste tip
Skift opstartsrækkefølgen, det vil sige det drev, hvorfra Windows 10 først starter op. Nogle BIOS’er er
som standard sat til at starte op fra dvd-drevet. ”Del”, ”F2”- eller ”F11”-knappen åbner som regel BIOS
under opstart.

1 Ryd op på lageret
Med tiden fyldes pc’en med skrammel: Rester af afinstallerede apps og programmer, logfiler, forældede
drivere. Åbn Stifinder, og lokaliser dit primære drev under ”Denne pc”. Højreklik, og vælg ”Egenskaber” i
funktionsmenuen. Klik på ”Diskoprydning” under fanen ”Generelt”, derefter på ”Ryd op i systemfilerne”.
Lad Windows scanne og finde filer, du kan slette.
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2 Tjek apps og programmer
Ryd op i apps og programmer. Kontrollér først lagerpladsen under Indstillinger > System > Lager for at
få en oversigt over, hvad det er for programmer og filer, der fylder. Du kan slå Lagerassistenten til for
løbende at lade Windows rydde op, eller du kan vælge ”Apps og funktioner”. Her finder du også en
anden mulighed for diskoprydning under ”Midlertidige filer”.

3 Boost opstarten
Tjek selve opstartens antal af processer, programstarter med mere ved at bruge tasterne Ctrl + Shift +
Esc. Vælg fanen ”Start”. Er posten ikke relevant for din opstart af Windows 10, for eksempel en
automatisk scanning for opdateringer til et program, og er postens startvirkning markeret som ”Høj”, kan
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du vælge at deaktivere posten.

4 Tjek for drivere
Manglende eller forældede hardwaredrivere sløver også din maskine. Tjek, om alle programmer er ved
godt helbred. Du kan gøre det via Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enheder og printere >
Enhedshåndtering. Trekanter med udråbstegn tyder på, at et stykke hardware er fejlramt eller ikke
opdateret. Højreklik, og opdatér.

5 Opdatér programmer
Hold dine programmer på tæerne med jævnlige opdateringer. Drejer det sig om apps, som er hentet i
Windows Store, åbner du Microsofts app-butik, for eksempel fra Proceslinjen. Vælg de tre prikker oppe
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til højre, derefter ”Downloads og indstillinger”. Hent opdateringer, eller klik på ”Opdater alt”. Begræns
antallet af app-ikoner på skrivebordet, da det sløver opstarten.

6 Hurtigere Start
Windows 10 kan generelt indstilles til at starte pc’en hurtigere. Gå ind under Indstillinger > System >
Strømstyring og slumretilstand. Vælg linket ”Flere indstillinger for strømstyring” under posten
Relaterede indstillinger > Vælg, hvad tænd/sluk-knapperne gør. Klik på ”Rediger indstillinger, der ikke
er tilgængelige i øjeblikket”, og sæt flueben ud for ”Aktivér hurtig start”.

7 Tredjepartsprogrammer

SIDE 6

RAPPORTTITEL
Malware, programrester og cookies hober sig op, så få eventuelt hjælp fra to gratis
programmer: Ccleaner og Malwarebytes. Førstnævnte fjerner overflødige filer, sidstnævnte tjekker for
malware. Ellers er der Quick Startup, der kan udskyde opstart af programmer.

8 De sidste fif
Kør Windows Update for at have de seneste opdateringer af hardware og software: Indstillinger >
Opdatering og sikkerhed. Sæt også mere fut i pc’en ved under Indstillinger > System > Beskeder og
handlinger at fjerne fluebenet ved ”Få tips, tricks og forslag, mens du bruger Windows”. Under System
> Lager vælger du ”Optimer drev” for at gøre Windows 10 noget mere effektivt.
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