
 
 

 
 
  

 

Behöver din dator lite mera fart 
för att ditt hjälpmedel ska 
fungera? 
 



Jag har en ganska ny dator men det går 
långsamt när jag använder mina 
hjälpmedelsprogram, kan jag göra 
något? 
 
Ibland är det svårt att veta om datorn du har klarar av att köra 
hjälpmedelsprogrammen. I den här foldern beskriver vi några tips som 
kan hjälpa att få lite mera fart i en befintlig dator. 
 

 
 
 
 
 
Ja, det finns några tips som 
kan snabba upp din dator! 

 

 En städning bland datorns program samt se till att allt 
är uppdaterat som de ska kan vara ett första steg. 
 

 Om din dator inte redan har SSD-hårddisk kan ett byte 
till en sådan göra stor skillnad. 

 

 Att installera extra RAM-minne kan också hjälpa till att 
göra datorn snabbare. 

 
 
 
 
 

Om du inte är väldigt datorvan kan du kanske behöva fråga en person 
som har mer datorkunskap och som kan hjälpa dig med detta. 
 
Fråga oss om du har svårt att fatta ett beslut på egen hand! 



Kan SPRIDA hjälpa mig med detta? 

 

Ja, SPRIDA kan hjälpa dig med din privata 

dator mot en kostnad när det gäller att få ditt 

hjälpmedelsprogram att fungera bättre. 

Tekniker på SPRIDA kan, i mån av tid, hjälpa 

till med installation av t.ex. ny hårddisk, till en 

kostnad av en arbetstimme. 

En tekniker kommer i så fall kontrollera vad 

som är möjligt att göra med din dator. 

 

 

För att underlätta och snabba på installationen av 

hjälpmedelsprogrammen, ber vi dig förbereda din dator på följande 

sätt innan du lämnar in den till SPRIDA. 

 Datorn skall vara startad och igångkörd. 

 

 Se till att ett antivirusprogram är installerat/aktiverat! 

 

 Skriv ned och bifoga de eventuella lösenord och inloggningsnamn 

vi behöver veta för att komma in i datorn. 
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