
D et är viktigt att säkerhetskopiera oersättliga 
dokument på datorn. Även om du inte förstår allt, 
bör du vara noga med att ta en säkerhetskopia. Där-

med skapar du förutsättningar för att någon mer erfaren ska 
kunna rädda dina dokument om oturen skulle vara framme. 
Denna artikel ingår i min bok Datorgrunder för släktforskare, se 
www.kj2.se/hand.

Den dag man står där med en kraschad eller stulen hård-
disk, ångrar man att man inte tagit en säkerhetskopia. På hård-
disken finns oersättligt material som bilder och texter, epost, 
film, musik och kalkylblad. Detta kan aldrig ersättas utan sä-
kerhetskopia! Dagens hårddiskar kan ha en livslängd på ända 
upp till tio år, men de kan också gå sönder inom 5 minuter. 
Själva Windowsinstallationen och programmen kan återska-
pas från sina installationsdiskar även om det tar tid.

Säkerhetskopiera först och främst de filer som är unika 
och som inte kan återskapas. Flera års arbete kan gå förlorat 
om oturen är framme. Är du som de flesta av oss har du nog 
låtit Windows och olika program spara filer där de föreslår 
utan att reflektera över hur du vill ordna dina dokument på 
hårddisken. Då bör de flesta av dina datafiler ligga i mappen 
Mina dokument, såvida du inte medvetet sparat dem någon an-
nanstans. Det är enkelt att kopiera denna mapp. Tänk på att 
spara säkerhetskopian på ett säkert ställe utanför ditt hem t.ex. 
på någon nättjänst (se rutan), för att inte bli av med mappen 
om du skulle råka ut för brand eller stöld. Nättjänsterna har 
brandskydd och säkerhetskopiering för att dina filer ska finnas 
i säkert förvar. Ett annat sätt är att byta tjänsten lagra säker-
hetskopia med en vän.

Förr var komprimering viktig för att få plats med allt. Men 
diskutrymme kostar nu bara en tiotusendedel av vad det gjorde 
för 20 år sedan varför komprimering inte är lika viktig idag. 
Hög komprimering innebär att dokumentet tar mindre plats, 
medan låg komprimering gör att säkerhetskopieringen går 
snabbare. 

För säkerhetskopian kan man använda en extern hårddisk 
som ansluts till usb eller dvd-skivor. Det finns externa hård-
diskar med inbyggt säkerhetskopieringsprogram där man bara 
trycker på en knapp för att  starta säkerhetskopieringen. 

Hur ska jag säkerhetskopiera?
Första gången du gör en säkerhetskopiering, och sedan varje 
månad eller kvartal, bör du göra en fullständig kopia av dina 
diskar, vilket kan ta flera timmar. Därefter bör du t.ex. varje 
vecka göra en så kallad inkrementell backup varvid man en-
dast tar backup på de filer som ändrats sedan man senast tog 

Säkerhets-
kopiering

Bengt KjöLLerström 
bengt@kj2.se

Olika metoder
Avbild eller image är en identisk fysisk kopia av origi-
naldisken, man säger att man klonar hårddisken. Disken 
kopieras sektor för sektor. Allt gammalt skräp följer med 
varför det är lämpligt att först rensa hårddisken.

Vid fullständig säkerhetskopiering kopieras  alla filer 
som svarar mot ditt urval oberoende av om de ändrats 
eller ej sedan föregående säkerhetskopiering. Detta kan 
vara ett bra val om man inte har alltför stora mängder 
data som ska säkerhetskopieras. Man bör alltid börja 
med att göra en fullständig säkerhetskopia.

Vid inkrementell säkerhetskopiering sparas endast 
det som har som har ändrats sedan föregående säker-
hetskopiering. Urvalet gör att säkerhetskopieringen går 
betydligt snabbare. Förslagsvis gör man en full backup 
varje månad och däremellan inkrementella säkerhetsko-
pior. Detta är en snabb metod, som tillåter dig att säker-
hetskopiera ofta. För att göra en full återställning krävs 
den första, fulla säkerhetskopian och alla  efterföljande 
inkrementella kopior.

Vid differentiell säkerhetskopiering sparas alla änd-
ringar som gjorts sedan den senaste fulla säkerhetsko-
pieringen. För att göra en full återställning krävs därför 
bara två filer, den fulla kopian och den  senaste diffe-
rentiella. 

Gratis lagringsplatser på Internet
Dino   2 GB  www.dino.se      
Dropbox   2 GB  www.dropbox.com        
Google Docs  5 GB  docs.google.com
AVG Livekive  5 GB  avg.com
Skydrive   25 GB  skydrive.com
Adrive   50 GB  www.adrive.com
Extra lagringsutrymme kan köpas till

Använd filernas ändelser för att känna igen olika doku-
menttyper 
Bildfiler jpg, tiff, png 
Textfiler doc, docx 
Kalkylblad xls 
Film avi, mp4 
Musik mp3
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backup. En sådan kopiering kan ske automatiskt eller så kan 
du själv beställa den. Det kan vara bekvämt att schemalägga 
säkerhetskopieringen till en tid då du kan låta datorn vara på 
och låta kopieringen ske på egen hand. 

Om datorn fortfarande fungerar och du kan komma åt Kon-
trollpanelen eller om du vill återställa säkerhetskopian av syste-
met på en annan dator gör du så här:
1. Öppna Återställning. 
2. Välj Avancerade återställningsmetoder.
3. Välj Återställ datorn med hjälp av en systemavbildning som du har 

skapat tidigare och följ sedan anvisningarna.

Säkerhetskopiering i Windows 7
Säkerhetskopiera viktiga dokument genom att öppna Kon-
trollpanelen > Säkerhetskopiering och återställning, [1]. I följande 
fönster väljer du Konfigurera säkerhetskopiering. Har du använt 
säkerhetskopieringen tidigare finns i stället knappen Säkerhets-
kopiera nu. Klicka då på Ändra inställningar. 
1. Var? 

Windows letar nu igenom olika alternativ för säkerhetsko-
piering. Markera var säkerhetskopian ska placeras, [2]. 

2. Vad? 
I nästa steg får du välja om Windows automatiskt ska välja 
vilka filer som säkerhetskopieras eller om du vill konfigu-
rera backupalternativen själv. När du konfigurerar  Win-
dows  Säkerhetskopiering kan du låta Windows välja vad 
du ska säkerhetskopiera, och då ingår en systemavbild-
ning. Du kan även välja vilka objekt du vill säkerhetsko-
piera och om du vill ha en systemavbildning [3]. När du 
har valt klickar du på Nästa. 

3. När? 
I det sista steget bekräftar du vad som ska säkerhetskopie-
ras och när det ska ske. Klicka på Spara inställningarna och 
Avsluta. 
Första gången startar säkerhetskopieringen direkt. Kör 
manuellt genom att klicka på Säkerhetskopiera nu. 
OBS! Det går inte att göra en säkerhetskopiering på 
samma disk som säkerhetskopieras. 
 

Det kan vara klokt att spara de senaste tre backuperna för att 
gardera sig. Äldre backuper kan man sedan radera efterhand. 
När du skapat din första backup kan du hantera tidigare säker-
hetskopior via Kontrollpanelen > Säkerhetskopiering och återställ-
ning. Klicka på Hantera utrymme för att komma åt ett fönster för 
hantering av dina data. För att spara plats kan du välja Ändra 
inställningar under rubriken Systemavbildning. Vidare kan du 

Bild 1. Fönstret Säkerhetskopiering och Återställning i Windows 7
Bild 2. Markera var du vill spara säkerhetskopian.
Bild 3. Välj vilka diskar och mappar du ska säkerhetskopiera.
Sätt bock i rutan om du vill ha med en systemavbildning.

1

3

2

DISKULOGEN 96 Säkerhetskopiering Säkerhetskopiering DISKULOGEN 9628 29



när flera säkerhetskopior skapats välja att ta bort äldre vari-
anter. Klicka i så fall på Visa säkerhetskopior och ta bort äldre 
kopior. 

Återskapa dokument
Gå till Kontrollpanelen > Säkerhetskopiering > Återställning > Åter-
ställ mina filer. I följande fönster kan du välja att återställa filer, 
mappar eller att söka fritt efter data. Återställ en mapp genom 
att klicka på Bläddra efter mappar och i nästa ruta välja vilka 
mappar som ska återställas. Klicka sedan på Nästa. Du kan 
välja att återställa filerna till den ursprungliga platsen eller till 
en ny plats. Klicka på Återställ och därefter Slutför. 

Missa inte möjligheten att bränna en skiva som kan laga 
en strulande dator. Klicka på Kontrollpanelen/Säkerhetskopiering 
och återställning. Därefter klickar du i vänstermenyn på Skapa 
en Systemreparationsskiva. Lägg en brännbar cd eller dvd i brän-
naren och klicka på Skapa skiva [4]. 

Andra användbara program 
Enklaste sättet är att själv med jämna mellanrum kopiera alla 
mappar med dokument, bilder, film m.m. med hjälp av Ut-
forskaren. Om du kan disciplinera dig till att ta en kopia varje 
vecka, duger Utforskaren gott. Gör det till en rutin att på en viss 
dag varje vecka göra en säkerhetskopiering av dina dokument. 
Men vem kommer ihåg att göra det? Som hjälp på traven finns 
då det lilla svenska gratisprogrammet  Cobian av  Luis Cobian.

Cobian Backup 10 (www.cobian.se) har lyckats kombinera goda 
funktioner med ett enkelt gränssnitt som är lätt att jobba i. Här 
finns backupscheman, filfilter, inkrementell backup, genera-
tionshantering, säkerhet med lösenord, olika krypteringsalter-
nativ och komprimering av de sparade filerna. Du kan också 
göra en backup till en alternativ plats för att öka säkerheten 
ytterligare. I Cobian finns en liten handbok, där många frågor 
besvaras på ett begripligt sätt. Det är rikligt med val för själva 
kopieringen, men för återställning är det Utforskaren som gäl-
ler.

Med Paragon Backup & Recovery 2011 (www.paragon.com) sä-
kerhetskopieras automatiskt allt du har lagrat på din hårddisk 
så att du får med alla systemfiler och hela Windows [5]. Sparar 
du kopian på cd- eller dvd-skivor kan du mata in första skivan 
för att snabbt återskapa hårddisken när det behövs. Du kan 
även säkerhetskopiera till en extern hårddisk. 

I händelse av en ordentlig systemkrasch kan kopian använ-
das för att återställa datorn till ett fungerande stadium, inklu-
sive personliga filer, operativsystem och installerade program. 
Säkerhetskopior skapas och uppdateras automatiskt medan 
du använder din dator. 

Programmet kan skapa en räddningsskiva, som är speciellt 
användbar när datorn inte kan startas. Du kan även återskapa 
enskilda filer och mappar, då det inte alltid är nödvändigt att 

Bild 4. Skapa en systemreparationsskiva på en cD-skiva.

Bild 5. Paragons säkerhetskopiering.

Medan en säkerhetskopiering pågår visas en klocka i Aktivitetsfältet.
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återskapa hela hårddisken. Du kan skapa en säkerhetskopia 
som endast innehåller valda mappar och filer. 

Du kan även klona hela hårddisken med ett par klick vilket 
kan vara praktiskt om du t.ex. vill byta till en större hårddisk. 

Systemskydd
Med Systemskydd sparar Windows regelbundet information 
om datorns systemfiler och inställningar i återställningspunk-
ter precis innan viktiga systemhändelser, som installation av 
en drivrutin för ett program. De skapas även automatiskt var 
sjunde dag. Du kan också när som helst skapa återställnings-
punkter manuellt. Om datorn är långsam eller inte fungerar, 
kan du använda Systemåterställning för att återställa datorn 
med en tidigare återställningspunkt. Under Kontrollpanelen 
> Systemegenskaper > Systemskydd kan man skapa en återställ-
ningspunkt. 

Hur mår hårddisken?
Medan jag arbetade med artikeln började datorn att ibland 
uppföra sig konstigt på ett sätt som jag inte förstod. När jag 
testade de olika programmen avslöjades att jag hade en dålig 
hårddisk [6]. Varningen ledde till att jag skaffade en ny och 
kunde klona till den nya, även om jag hade en säkerhetskopia. 
Efter bytet fungerar datorn OK.

När en hårddisk börjar låta konstigt kan det vara ett tecken 
på en förestående krasch. Flytta data från disken så snart som 
möjligt!

Det finns olika program som hjälper dig att kontrollera 
hårddiskarnas status. GSmart Control  (http://gsmartcontrol.
berlios.de) håller ett öga på hårddisken. Om hårddisken visar 
tecken på att fungera allt sämre får du veta det i god tid innan 
den går sönder [6]. Alla hårddiskar kommer med en inbyggd 
funktion, SMART, (Self-Monitoring, Analysis and Reporting 
Technology), vilken håller koll på vad som händer med dem. 
GSmart Control kan läsa denna information och ge en hälso-
rapport. GSmart Control kan också söka igenom enheter för 
att upptäcka problem. Programmet har tre tester med växande 
omfattning. 

Hard Disk Sentinel (www.hdsentinel.com) är ett annat analys-
verktyg för hårddiskar som i bakgrunden beräknar diskens 
status, temperatur och hälsa och sedan varnar, så att defekter 
upptäcks innan de ställer till med problem. Även här fick jag 
en varning [7].

I en kommande artikel fortsätter jag med fler tips och med att 
gå igenom hur man med hjälp av säkerhetskopian kan åter-
ställa allt. 

Bild 6. Gsmart gav mig en ordentlig varning innan katastrofen inträffade.

Bild 7. Hard Disk Sentenial kontrollerar diskarnas temperaturer och varnade också för 
den krånglande disken.
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