
Vad är det för skillnader mellan de olika typerna av CD- 

och DVD-skivor? 

I följande tabell beskrivs de olika typerna av CD- och DVD-skivor. Den innehåller också 

information om hur skivorna lämpligast används. 

Skiva: Allmän information Kapacitet Kompatibilitet 

CD-ROM 

Kallas en skrivskyddad skiva, som 

vanligen används för lagring av program 

och information. Det går inte att lägga 

till eller ta bort information från en CD-

ROM-skiva. 

650 MB 
Kompatibel med de flesta 

datorer och enheter. 

CD-R 

Det går att bränna filer till en CD-R-

skiva flera gånger (varje gång kallas en 

session), men det går inte att ta bort filer 

från en skiva med formatet Hanterat. 

Varje bränning är permanent. 

650 MB 

700 MB 

Du måste stänga sessionen 

om du vill läsa skivan på en 

annan dator. Kompatibel med 

de flesta datorer och enheter. 

CD-RW 

Du kan skriva filer till en CD-RW-skiva 

flera gånger. Du kan också ta bort filer 

från skivan för att frigöra utrymme och 

sedan lägga till fler filer. Det går att 

bränna och ta bort filer från en CD-RW-

skiva många gånger. 

650 MB 
Kompatibel med många 

datorer och enheter. 

DVD-

ROM 

Kallas en skrivskyddad skiva, som 

vanligen används för lagring av program 

och information. Det går inte att lägga 

till eller ta bort information från en 

DVD-ROM-skiva. 

4,7 GB 
Helt kompatibla med de 

flesta datorer och enheter. 

DVD-R 

Det går att bränna filer till en DVD-R-

skiva flera gånger (varje gång kallas en 

session), men det går inte att ta bort filer 

från skivan. Varje bränning är 

permanent. 

4,7 GB 

Du måste stänga sessionen 

om du vill läsa skivan på en 

annan dator. Kompatibel med 

de flesta datorer och enheter. 

DVD+R 

Det går att bränna filer till en DVD+R-

skiva flera gånger (varje gång kallas en 

session), men det går inte att ta bort filer 

från skivan. Varje bränning är 

permanent. 

4,7 GB 

Du måste stänga sessionen 

om du vill läsa skivan på en 

annan dator. Kompatibel med 

många datorer och enheter. 

DVD-RW 

Du kan bränna filer till en DVD-RW-

skiva flera gånger (varje tillfälle kallas 

en session). Du kan också ta bort filer 

från skivan för att frigöra utrymme och 

sedan lägga till fler filer. Det går att 

lägga till och ta bort filer från DVD-

RW-skiva många gånger. 

4,7 GB 

Du behöver inte stänga 

sessionen om du vill läsa 

skivan på en annan dator. 

Kompatibel med många 

datorer och vissa enheter. 

DVD+RW 
Du kan bränna filer till en DVD+RW-

skiva flera gånger (varje tillfälle kallas 
4,7 GB 

Du behöver inte avsluta 

sessionen för att kunna läsa 
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en session). Du kan också ta bort filer 

från skivan för att frigöra utrymme och 

sedan lägga till fler filer. Det går att 

lägga till och ta bort filer från en 

DVD+RW-skiva många gånger. 

den här skivan på en annan 

dator. Kompatibel med 

många datorer och med vissa 

enheter. 

DVD-

RAM 

Du kan bränna filer till en DVD-RAM-

skiva flera gånger. Du kan också ta bort 

filer från skivan för att frigöra utrymme 

och sedan lägga till fler filer. En DVD-

RAM-skiva kan brännas och raderas 

flera gånger. 

2,6 GB 

4,7 GB 

5,2 GB 

9,4 GB 

DVD-RAM-skivor kan 

vanligen bara användas i 

DVD-RAM-enheter och 

kanske inte fungerar i DVD-

spelare och andra enheter. 

DVD-R 

DL 

Det går att bränna filer till en DVD-R 

DL-skiva flera gånger (varje gång kallas 

en session), men det går inte att ta bort 

filer från en skiva med formatet 

Hanterat. Varje bränning är permanent. 

8,5 GB 

Du måste stänga sessionen 

om du vill läsa skivan på en 

annan dator. Kompatibel med 

vissa datorer och nyare DVD-

spelare. 

DVD+R 

DL 

Det går att bränna filer till en DVD+R 

DL-skiva flera gånger (varje gång kallas 

en session), men det går inte att ta bort 

filer från en skiva med formatet 

Hanterat. Varje bränning är permanent. 

8,5 GB 

Du måste avsluta sessionen 

för att kunna läsa den här 

skivan på en annan dator. 

Kompatibel med vissa 

datorer och med nyare DVD-

spelare. 

BD-R 

Det går att bränna filer till en BD-R-

skiva en gång (i en session), men det går 

inte att ta bort filer från skivan. Varje 

bränning är permanent. 

25 GB 

Du måste avsluta sessionen 

för att kunna läsa den här 

skivan på en annan dator. 

Kompatibel med datorer som 

kör Windows 7. 

BD-R DL 

Det går att bränna filer till en BD-R DL-

skiva en gång (i en session), men det går 

inte att ta bort filer från skivan. Varje 

bränning är permanent. 

50 GB 

Du måste avsluta sessionen 

för att kunna läsa den här 

skivan på en annan dator. 

Kompatibel med datorer som 

kör Windows 7. 

BD-RE 

Du kan bränna filer till en BD-RE-skiva 

flera gånger (varje gång kallas en 

session). Du kan också ta bort filer från 

skivan för att frigöra utrymme och sedan 

lägga till fler filer. Det går att lägga till 

och ta bort filer från BD-RE-skiva 

många gånger. 

25 GB 

Du behöver inte avsluta 

sessionen för att kunna läsa 

den här skivan på en annan 

dator. Kompatibel med 

datorer som kör Windows 7. 

BD-RE 

DL 

Du kan bränna filer till en BD-RE DL-

skiva flera gånger (varje gång kallas en 

session). Du kan också ta bort filer från 

skivan för att frigöra utrymme och sedan 

lägga till fler filer. Det går att lägga till 

och ta bort filer från BD-RE DL-skiva 

många gånger. 

50 GB 

Du behöver inte avsluta 

sessionen för att kunna läsa 

den här skivan på en annan 

dator. Kompatibel med 

datorer som kör Windows 7. 



Mer information om hur du ställer in alternativen för hur en session avslutas när en skiva 

matas ut finns i avsnittet Stänga eller slutföra en CD- eller DVD-skiva. 

Obs! 

 För att en annan dator ska kunna läsa en Blu-ray-skiva måste datorn ha en Blu-ray-

skivenhet. För att en annan dator ska kunna läsa en DVD-skiva måste datorn ha en 

DVD- eller en Blu-ray-skivenhet. CD-skivor kan användas både i CD- och DVD-

enheter och i de flesta (men inte alla) Blu-ray-enheter. 
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