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Göran Johansson 2018-12-03

Windows 10 från hösten 2018
Microsoft har under hösten släppt en stor uppdatering av Windows 10. 
Första försöket i september blev mindre lyckat, eftersom den versionen 
hos vissa användare orsakade allvarliga fel. Uppdateringen stoppades, 
men nu, i november, har man återupptagit den s.k. utrullningen av den 
nya versionen.
Det kommer säkert att dröja ett bra tag innan alla har fått höstens upp-
datering, som ger dig en Windowsversion med nummer 1809. I Inställ-
ningar/System/Om ser du vilken version din dator har.
Uppdateringen kommer automatiskt till din dator. Det kan gå att uppda-
tera på egen hand via Inställningar/Uppdateringar och säkerhet och Sök 
efter uppdateringar. Microsoft avråder dock från att man ska göra det. 
Och just nu när detta skrivs så finns inte nya versionen tillgänglig. 
Vad har då hänt? Väldigt lite som berör grundboksanvändarna. Man har 
flyttat på några inställningar i Edge och E-postappen, det är i stort sett 
allt.
MEN, det inte bara i samband med stora uppdateringar som ändringar 
görs. Appar som t.ex. Foton uppdateras och ändras lite när som helst, och 
internetsidorna med e-post, kontakter och kalender lever ett rörligt liv, 
minst sagt 
Det är därför omöjligt att göra en bok där innehållet alltid stämmer 
med vad som visas på skärmen.
Här följer en kort sammanställning av vad som skiljer 2018 års Grund-
boken Windows 10 från Grundboken Windows, utgiven 2017. Heltäck-
ande är den säkert inte. Och ändringar utan stor betydelse tas inte upp.
Ändringarna redovisas kapitelvis med början på nästa sida. De som kom-
mer med version 1809 är märkta Nytt 1809, de som kommit i småpor-
tioner under året som gått är märkta med Nytt under året.
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1. Program och datorer
Nytt under året: Det Office-paket som Microsoft erbjuder heter numera 
Office 365 och på detta paket prenumererar man. Det uppdateras konti-
nuerligt.

2. Windows 10
Nytt i 1809: När du söker efter ett program i Start-menyn får du en sorts 
extra meny där du kan välja att fästa i Aktivitetsfält med mera.

Nytt under året: Sidan 34, sista stycket: ”Där väljer du Windows Säker-
het i vänsterkanten.”  Tidigare stod det Windows Defender.
Den här ändringen fanns med i uppdateringen från mars 2018.

3. Tangentbordet och ordbehandling
Inga ändringar.

4. Internet
Nytt i 1809: Menyn Inställningar, som du når via de tre prickarna, har 
ändrats. Nu finns inte Visa avancerade inställningar, du väljer avdelning 
i menyns övre vänstra kant. 

Nytt!

Klicka på pilen för symbolförklaringar.
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Det här berör inställningar som t.ex. Spara lösenord.
Förtydligande: I nya versionen av boken görs skillnad på öppningssida 
och startsida. Det var nog lite otydligt tidigare. Öppningssida är den sida 
som Edge visar vid start, startsida är den sida som visas när man klickar 
på Hem-knappen (det lilla huset).
Nytt under året eller i förra uppdateringen: Hubben, d.v.s. där Favoriter 
och Historik finns, ser ut så här:

Och Historik finns i sidomenyn.
Nytt i 1809 och under året: Verktygsfältet för pdf-filer i Edge har ändrats 
och bland annat försetts med en knapp längst ut till höger som gör det 
möjligt att fästa det. Bra, kan jag tycka.

5. E-post
Nytt under året: Outlooks e-post på nätet har förstås ändrats:
En avdelning med Favoritmappar har lagts till. Ganska onödigt om man 
bara använder standardmapparna.
Val eller bortval av Prioriterad inkorg och konversationer finns nu i 
Snabbinställningar, d.v.s. den meny som visas när du klickar på knappen 
Inställningar. Där finns också möjlighet att välja var läsfönstret ska vara 
om det nu ska vara.
Svara m.m. finns under dessa symboler i brevets övre högra hörn,

samt också i menyn i överkanten:

Historik.

Hubb.
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Kontakter eller Personer är sig ganska likt. Man ändrar terminologi; 
Spara blir Skapa t.ex.
Kalender: Det mesta är sig likt. Ny version är på gång och den kan välja 
genom att klicka på Beta uppe i högra hörnet. Det är den versionen som 
jag försöker beskriva i boken, för jag antar att det är den som kommer att 
gälla så småningom. Allt fungerar dock inte som tidigare: påminnelser via 
e-post och ändring av ”väderleken” verkar inte vara färdigt ännu.
E-post i appen: Prioriterad inkorg väljs eller väljs bort på första nivån i 
menyn Inställningar. I Inställningar/Meddelandelista kan du bestämma 
om breven ska visas enskilda eller grupperade efter konversation.

6. Appar
Inget nämnvärt nytt.

7. Utforskaren
Inget nytt.

8. Kamera och bilder
Nytt under året: Import av bilder via appen Foton har förenklats något. 
Man kan redan i första steget välja att importera bilderna, som hamnar i 
användarens mapp Bilder. Det är även i första steget som man kan ändra 
plats om man skulle vilja.
Album finns under Album, inte som tidigare under Projekt.
Vyn där alla bilder visas kallas Samling.
Album skapas via Album och Nytt album. 

Dela på Onedrive är ändrat.

9. Anpassa Windows
Inga förändringar att tala om. 

10. Samtal via datorn
Nytt under året: Skype har ändrats fram och tillbaka flera gånger. I prin-
cip fungerar appen nu som i tidigare version av boken. Sök visas förste 
efter att man klickat i Personer, grupper och meddelanden.


