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1.  Windows 11 - en annonsering som 
överraskade alla
• Bakgrund

• Marknaden var överraskad, Windows 10 skulle ju räcka ”för evigt” och utvecklas efterhand!

• Första gången en ny version släpps som inte är en paniklösning för att hantera 
missnöjet med den föregående versionen
• Jfr XP för att hantera Windows ME

• Windows 7 för att hantera Vista 

• Windows 10 för att hantera Windows 8

• Varför? 
• Kunna stödja/utnyttja ökade säkerhetsfunktioner som finns i hårdvaran

• Windows 10’s generösa bakåt-kompatibilitet omöjliggjorde det

• Skapa ökad försäljning av datorer
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2.  Vad är nytt?

• Startmenyn

• Inställningar

• Osv, CE fyller på ….

• På sikt – köra Android-appar
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3.  Försvinner det något?

• Cortana

• Internet Explorer

• Tablet Mode (= surfplatteläge)

• Varierbar storlek på Start-menyn

• Funktioner på Aktivitetsraden försvinner, och den kan inte längre positioneras hur som helst

• Windows Timeline

• Diverse appar, t ex Skype

• OBS! Betydligt svårare att köra med lokala konton!  
Skaffa ett Microsoft-konto om du vill gå över!
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4.  Hur ser det ut för mig som användare?

• En demo, CE delar skärm….
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5.  Vad händer med Windows 10?

• Kommer det att finnas kvar?
• Microsoft lovar support till oktober 2025, minst 4 år alltså.

• Vad händer sedan?
• Ingen vet säkert, men 60% av dagens Windows-datorer (1,3 miljarder) klarar 

inte Windows 11 hårdvarukrav, och de skrotas inte över en natt! 

• Vid tidigare övergångar har MS varit tvungna att förlänga support

LA



6.  Kan jag gå över från Windows 10 till 11?

• Om du har en giltig W10-licens, så gäller den 
för W11 också. Ingen licenskostnad alltså.

• Men, kraven på hårdvaran i din dator är striktare!
Bara relativt nya datorer kan gå över.
T ex
• TPM 2.0
• Intel processorgeneration 8 och högre
• Secure Boot, Uefi

• Kan man köra W11 i en maskin som inte stöder 
dessa hårdvarukrav?
• Ja, Microsoft har till och med talat om hur man gör.
• Men, Microsoft garanterar inte framtida support, 

och marknaden funderar just nu på vad det 
betyder egentligen. 
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7.  Ska jag gå över, om jag kan?

• Om du inte kan gå över….
• Ingen panik, Windows 10 fungerar bra i minst 4 år till!

• Lars:
• Ännu så länge finns det inga nya funktioner som ger dig anledning att migrera

• Om du vill att allt ska vara sig likt – fortsätt med Windows 10 ett tag till

• Om du är nyfiken och dessutom är pigg på att lära om: 
Migrera – det finns väldigt få problem rapporterade med själva övergången.

• Christian:
• …
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8.  Frågor?
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