
Säkerhetskopiering i Windows 10

• Det enklaste sättet att säkerhetskopiera sin dokument och bilder till 
en extern hårddisk eller någon molntjänst är att manuellt kopiera de 
mappar som innehåller dokumenten man vill säkra. Detta är en 
procedur som tar lång tid eftersom alla dokument i de aktuella 
mapparna kopieras oberoende om de är ändrade sedan senast eller 
inte.

• Man kan också använda molntjänsten OneDrive där man har 15 Giga 
gratis utrymme. Eller något gratis backup program t.ex Allway Sync

https://allwaysync.com/


Windows 10 har en inbyggd 
funktion Säkerhetskopiering 
med filhistorik. Det betyder 
att man vid behov kan gå 
tillbaka till en äldre version 
av ett dokument som 
ändrats. För att börja 
använda den inbyggda 
funktionen väljer man 
funktionen 

Inställningar.  

Därefter väljer man

Uppdatering och säkerhet.

Klicka på



Klicka på 
Säkerhetskopiering

I bilden ovan har man ännu inte börjat 
använda funktionen, så nu väljer man  Lägg till 
enhet.
Och får nedanstående ruta



Till vänster har nu 2 enheter G och F hittats. Man väljer nu den enhet som man vill använda 
genom att klicka på t.ex Fredrik (F:).



Det som nu har hänt är att den Automatiska säkerhetskopieringen har aktiverats. Systemet har då valt när 
kopieringen skall ske och vad som skall kopieras. För att granska när kopieringen skall ske, vad som skall 
kopieras eller ändra på det som tidigare blivit valt väljer man här Fler alternativ



Här har man valt att kopiera varje timme och att kopiorna 
behålls i 3 månader. Man ändrar på alternativen här 
genom att klicka i rutan  
Eller 
Då får man fram de olika möjliga  alternativen

I listan under ser man de mappar som är valda 
att kopieras. (listan är längre men här visas bara 
början) Dessa mappar läggs automatiskt till av 
systemet.



Om man klickar på någon av de förvalda mapparna får man 
fram denna ruta där man kan välja att ta bort mappen från 
säkerhetskopieringen.

Här kan man också lägga till mappar efter 
eget önskemål.
För att lägga till mappar klickar man på + här 
och får fram vidstående ruta där man kan 
bläddra bland mappar för att välja det man vill 
lägga till



På samma sätt kan man lägger mappar kan man också undanta mappar. Det 
är kanske tydligare att göra det på sättet vi gjorde ovan (Ta bort)



Var finns kopiorna ?

I det fall som visats ovan hittar man sina kopior enligt bilden ovan



Återställning
Om det som inte skulle få hända har hänt och 
man förlorat sina dokument och bilder kan man 
återställa sina dokument med hjälp av 
funktionen Återställ filer från en aktuell 
säkerhetskopia.



Här ser vi att det finns 4 säkerhetskopior och den senaste är här vald. (4 av 4 ) Med piltangenterna kan man också välja 
äldre kopior, men huvudregeln är nog att man väljer den senaste. När man är klar klickar man på den gröna knappen i 
mitten och återställningen kan börja.



Programmet raporterar om de filer som redan finns och man kan här välja vad man skall göra. I fallet ovan har man valt 
att Ersätta filerna.


