
De 20 bästa gratisprogrammen för PC 
Här är de 20 bästa open source-programmen till PC. Gratis, såklart. 
Sammanställningen är gjord av PC World 

I persondatorns linda dominerade idealisterna. Att ta betalt för sitt program var otänkbart och pengar 
var något få tänkte på. Mycket har förändrats sedan dess. Programutvecklande har blivit en vinstdriven 
rörelse, men det finns fortfarande en rad gratisprogram som är lika användbara som gratis. PC World har 
sammanställt en lista på de 20 bästa. 

 

 

Börja med att ladda ned http://www.firefox.com och med denna browser får du många betydande 
program automatisk. Istället för Internet Explorer. 

Här följer 20 andra: 
  
Grafik 

Gimpshop 

Gimpshop är i sitt utförande inte helt olikt Photoshop. I den kan du arbeta med lager och ett flertal olika 
filter och effekter. 

Inkscape 

Inkscape är ett program liknande Freehand och Illustrator. Programmet stöder bland annat formatet SVG 
och fungerar med Windows, Linux och Mac OS X.  

Multimedia 

 
Miro  

Miro spelar upp de flesta formaten som finns idag. Det som är den stora behållningen är däremot 
möjligheten att ladda ner allt från Youtube-filmer och videobloggar till BitTorrentfiler. 

 
MediaCoder 

Det enda programmet du behöver för hantering av mediafiler. Du kan ändra formatet, krympa storleken 
utan att kvalitén försämras alltför mycket, dra ut ljud från videoklipp med mera. 

 
Audacity 

Ett kanonprogram för att spela in och behandla ljudfiler. Du kan lägga ihop ljudfiler av olika format, 
skapa mixer och skapa olika effekter. 

 
Media Player Classic 

Om du tycker att Windows Media Player har blivit för mycket och saknar den äldre varianten som inte 
gjorde annat än just spelade upp mediafiler har du den här. Spelar upp de flesta format såväl som DVD. 

 
Handbrake 

Ett program som låter dig göra videofiler av bland annat DVD skivor. Du kan även få med 
översättningen, välja specifika kapitel och få det sparat i en rad olika format. 

Nyttoprogram 

 
Roguescanner  



Om du misstänker att du har en inkräktare på ditt nätverk, hemma eller på kontoret, kan du ta reda på 
det genom Roguescanner. Programmet listar allt som är inkopplat. Om det hittar en dator visas ip-
adress, MAC adress, tillverkare och modellnummer. 

ClamWin Free Antivirus 

Ett litet och smidigt antivirusprogram som inte drar alltför mycket RAM-minne. Här får du dessutom 
enbart ett antivirusprogram och slipper alla kringprodukter som brukar följa med annars. Programmet 
söker också igenom mejl i Outlook efter skadliga filer. 

 
FileZilla  

FTP är fortfarande oftast det lättaste sättet att flytta filer mellan olika datorer eller mellan en dator och 
en server. FileZilla är lätt att använda och förstå sig på, du kan också använda flera anslutningar för att 
snabba på flytten. 

 
TrueCrypt  

Om du har känslig information på din dator som du vill skydda från obehöriga kan du använda det här 
programmet. När du sparar en fil med TrueCrypt hamnar den krypterat i datorns RAM-minne, vilket gör 
den ännu svårare att komma åt. 

 
7-Zip 

Windows har redan ett inbyggt komprimeringsprogram men det kan knappast kallas användarvänligt. 7-
Zip låter dig komprimera i olika format, grader och du kan också skapa krypterade och 
lösenordsskyddade arkiv.  

 
Diverse 

 
AbiWord  

Ett bra alternativ för den som söker en ordbehandlare och inte är intresserad av att betala för hela 
Office-paketet. Enkelt gränssnitt och de vanligaste funktionerna finns där, inkluderat bildhantering och 
tabeller. 

 
DOSBox 

För retrofantasten. Många äldre program kan enbart köras i Dos vilket inte längre finns i Windows, 
kommandopromptern är helt enkelt inte samma sak. 

 
eMule 

Inte alla fildelningsprogram är fyllda av trojaner och virus. Inkluderar det du kan förvänta dig av ett 
fildelningsprogram. Fungerar däremot inte med brandväggen som finns i Windows Vista. 

 
Ares 

Ytterligare ett fildelningsprogram, men detta är extremt lätt att använda. Behärskar nedladdning av 
BitTorrent-filer och har en inbyggd mediaspelare och webbläsare. 

 
FeedReader 

En RSS läsare som gör det en RSS läsare bör göra. Den söker även upp möjliga RSS-flöden på sidor du 
besöker så du kan välja om du vill lägga till dem. 

 
K-Meleon 

Firefox är inte den enda Open Source browsern. K-Melon är en slimmad browser som använder extremt 
lite minne, vilket gör surfandet snabbare. Den innehåller de funktioner du kan förvänta dig av en modern 
browser och du kan även konfigurera olika snabbkommandon till musen, så att browsern utför olika 
funktioner om du håller ned den högra musknappen samtidigt som du rör musen i någon riktning. 

 
Stellarium 



Här finns något för såväl drömmaren som hobbyastronomen. Skåda planeter, solsystem och andra 
fjärran ting från olika vinklar och få information. Nästa gång du drömmer dig bort i stjärnhimlen kanske 
du vet vad du tittar på. 

 
Pidgin 

De flesta instant messenger program har ett stort problem; de kan inte kommunicera med varandra. 
Följden blir flera program öppna samtidigt som alla tar plats och konsumerar minne. Lösningen är Pidgin 
som kan chatta med AIM, Yahoo!, Messenger, ICQ med flera. 

 


