
Drivrutin enligt Wikipedia

• ”En drivrutin är ett systemprogram som får en hårdvaruenhet, 
exempelvis modem eller skrivare, att fungera tillsammans med 
datorns operativsystem eller med andra program. Drivrutinen känner 
till alla de speciella styrkoder och kommandon som används för att 
styra hårdvaran och gör det möjligt för operativsystemet att använda 
hårdvaran utan att behöva känna till alla detaljer om hur enheten ska 
styras.”

• ”Drivrutinernas kvalitet har stor betydelse för operativsystemens 
stabilitet.”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Systemprogram
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5rdvara
https://sv.wikipedia.org/wiki/Modem
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skrivare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operativsystem


I vardagstermer

• En osynlig app som fungerar som ”tolk” mellan 
dator och tex. skrivare, kamera, mus, cd-spelare osv.

• De är osynliga för användaren därför att man inte 
behöver installera, öppna eller se dem.

• De installeras automatiskt då de behövs eller via 
Windows Update.

• De startas med datorn eller då de behövs, 
automatiskt.

• De syns bara genom att utrustningen fungerar, allt 
sker inne i datorn.
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Varför talar vi om drivrutiner då?

• Den drivrutin som installeras automatiskt kanske 
inte är den nyaste.

• Ibland kanske det inte finns någon drivrutin alls 
som installeras automatiskt.

• Ibland kan också drivrutinerna slå knut på sig och 
behöva installeras om.

=> Man kan alltså behöva uppdatera en drivrutin 
själv!



Hur installerar man en drivrutin
• Öppna enhetshanteraren



Hur installerar man en drivrutin

eller:



Hur man uppdaterar en drivrutin



Uppdatera automatiskt eller välj fil



Efter automatiska sökningen



Hur man installerar drivrutinen på nytt

• Avinstallera

• Starta om datorn



Tillhörande app

• Avinstallera också 
appen/apparna

• Också uppdatering av
apparna kan hjälpa



Hur man kollar om det finns en nyare drivrutin



Hur man kollar om det finns en nyare 
drivrutin på nätet

• Gå till komponentens/apparatens officiella webbsidor



Ladda ner, men OBS, inte utan försiktighet

• Källkritik behövs

• Drivrutiner kostar 
inte vanligen

• Drivrutiner kan 
innehålla virus

• Ordning:
• via Windows
• fabrikatörens 

drivrutin
• Tredje parts 

drivrutin



Hur en drivrutin ser ut

• När drivrutinen installerats är det ett paket innehållande följande filer, 
tex. under C:\Windows\INF och C:\Windows\drivers:
• INF med information
• Catalog med hashar för varje fil
• Driver, DDL (dynamic-link library) med ändelsen .sys
+ övriga som ikoner

• Om du laddar ner en drivrutin har den ofta 
ändelsen .exe, dubbelklicka för att installera

• Eller med enhetshanteraren och bläddra på 
datorn, om den slutar .zip, öppna och ta ut 
filerna



Fel som kan bero på felaktig, gammal, söndrig 
drivrutin
• Utrustningen fungerar inte

• Fel, varningar, rutor när försöker använda utrustningen

• Kraschar, programmet/appen försvinner

• Blå skärm, blue screen


