
 

 

 

 

13.05.2013 

1 af 5 

Fjern Java i Windows 8 

Problem 

NemID loginboksen er væk. Jeg kan ikke indtaste bruger-id og adgangskode. 

Årsag 

Java findes i for mange versioner på PC’en, eller Java kan ikke afvikles korrekt. 

Løsning 

Afinstaller Java fra PC’en. 

Vi anbefaler at du afinstallerer alle Java versioner fra PC’en, inkl. den nyeste såfremt den også er installeret. 

På den måde sikrer du, at der er ryddet helt op i Java, og at PC’en derefter er klar til at den nyeste Java installeres. 

 

Løsning trin for trin 

Sørg for at du står på 

den nye Windows 8 start 

skærm og ikke det 

almindelige skrivebord. 

 

Hvis du står på 

skrivebordet, kan du 

skifte over til Windows 8 

start menuen ved at 

trykke på Windows-

tasten på dit tastatur. 
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Skriv ’kon’ på dit 

tastatur. 

 

Du vil nu se at der i højre 

side af skærmen kommer 

et søgefelt frem, hvori 

der nu står ’kon’. 

 

Nedenunder skal du 

sørge for at ’Apps’ er 

fremhævet. Det gør du 

ved at klikke på ’Apps’. 

 

I venstre side af 

skærmen skulle 

’Kontrolpanel’ nu gerne 

være kommet frem som 

søgeresultat. 

 

Klik på ’Kontrolpanel’. 
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Windows skifter nu over 

til det klassiske 

skrivebord, hvor 

kontrolpanel vises. 

 

Klik derefter på ’Fjern et 

program’. 

 

Rul ned af listen til der 

fremkommer et eller 

flere programmer hvor 

navnet starter med Java. 

 

På PC’en der er benyttet i 

eksemplet til højre, er 

der installeret to Java 

versioner. 
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Afinstaller en af Java 

versionerne ved at klikke 

på den og derefter klikke 

på ’Fjern’ ovenover 

listen. 

 

Du vil nu blive spurgt om 

du ønsker at afinstallere 

den valgte Java version. 

 

Klik på ’Ja’. 

 

Hvis du får vist dette 

billede, skal du klikke på 

’Ja’. 
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Afinstallationen af Java 

fortsætter herefter. 

 

Her skal du ikke foretage 

dig noget. 

 

Når afinstallationen er 

afsluttet, vender 

Windows tilbage 

kontrolpanelet, hvor det 

nu fremgår, at den 

pågældende Java version 

er afinstalleret. 

 

Gentag proceduren for 

alle Java versioner der 

findes på listen. 

 

Når alle Java versioner er 

afinstalleret, kan du 

følge guiden til 

installation af Java. 

 

 

 


