
 

En ny Windows-upplevelse som för dig 
närmare personerna och sakerna du älskar. 
Intuitiv navigation. Enkel organisering. Windows 11 har ett helt nytt utseende, fler appar 
samt nya, effektiva sätt att vara kreativ och produktiv på. 

 

Uppgradera till Windows 11 gratis när det är tillgängligt1 

1 Lanseringsplanen för uppgradering håller fortfarande på att färdigställas och har en 
planerad start i slutet av 2021 för att sedan fortsätta under 2022. Specifik tidpunkt kommer 

att variera beroende på enhet. Vissa funktioner kräver specifik maskinvara, se 
microsoft.com/en-us/windows/windows-11-specifications för mer information. 



 

Håll kontakt med det du bryr dig om  

Vilka intressen du än har så hjälper Windows 11 dig att hålla dig uppdaterad. Windows 11 
bjuder på nya sätt att hålla kontakten med alla de människor, de spel det innehåll du gillar 
mest.

 



Maximera kreativiteten  

Ägna dig åt dina verkliga intressen med en uppdaterad och rogivande upplevelse framtagen 
för att ge dig inspiration till nästa kreativa uppgift. 

 

Maximera produktiviteten  

Gå från ”att göra” till ”gjort” med verktyg som Snap Assist och Desktop Groups som har 
skapats för att hjälpa dig att göra flera saker samtidigt och utan problem. 



 

Ett fräscht sätt att hålla sig ansluten  

Med nya sätt att nå familj och vänner direkt kommer du aldrig att missa ett slag - oavsett var 
de befinner sig eller vilken enhet de använder. 

 



 

Vanliga frågor 

 

Vad är skillnaden mellan Windows 10 och Windows 11? 

Windows 11 har all kraft och säkerhet som Windows 10 har, med en ny och fräsch look. Du 
får också nya verktyg, ljud och appar. Varje detalj är genomtänkt. Du får ett paket som ger 
dig en ny och fräsch upplevelse på datorn 

När kan jag köpa en dator med Windows 11?  

Datorer med Windows 11 blir tillgängliga senare i år. 

Kommer mina tillbehör fungera med Windows 11? 

Fungerade tillbehören med Windows 10 och möter kraven för Windows 11, kommer de 
fungera perfekt med Windows 11. Om du vill vara säker kan du dubbelkolla med 
producenten av tillbehören. 

Jag funderar på att köpa en dator nu, kommer jag kunna installera Windows 11 
på den?  

De allra flesta Windows 10-datorer som säljs just nu kommer kunna uppgraderas till 
Windows 11. För att datorn ska kunna uppgraderas måste den möta minimikraven för 



hårdvaruspecifikationer, och den kan behöva specifik hårdvara för vissa funktioner. Planen 
för utrullning håller fortfarande på att färdigställas, men det förväntas att utrullningen börjar 
på i slutet av 2021, och fortsätter ut i 2022. När du får den beror på vilken enhet du har. 

Hur vet jag om min nuvarande Windows 10-dator möter hårdvarukraven för 
Windows 11? 

Om du vill veta om din nuvarande dator möter minimikraven kan du ladda ner PC Health 
Check-appen. 

Hur mycket kostar det att uppgradera från Windows 10 till Windows 11? 

Det är gratis. Men bara Windows 10-datorer som har den senaste Windows 10-versionen 
och möter minimikraven för hårdvara kan uppgradera. Du kan se om du har de senaste 
uppgraderingarna genom att gå till Inställningar/Windows Update. 

 


