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VAD SKA JAG 
GÖRA MED MINA 
BILDER? • Hur får jag över bilderna till datorn?

• Hur ska de lagras på disk?

• Hur hittar jag mina bilder?

• Val av program

• Backup?

• Arbetsflöde

• Visa bilder för andra?



VAL AV STRATEGI

Jag vill ha full 

kontroll på allt

Jag gillar kontroll men 

vill ändå ha mycket

hjälp av programmet

Jag vill att mitt valda

program sköter allt

åt mig



HUR FÅR JAG ÖVER BILDERNA TILL DATORN?

• Copy / paste

• I det program jag använder för att hantera bilder

• Specialprogram bara för överföring



VAL AV MAPPSTRUKTUR

EFTER 

FOTOGRAFERINGSTILLFÄLLE EFTER DATUM



FILNAMN

• Namn från kameran <= Återanvänds ofta efter ett antal bilder

• Aktivitet + löpnummer

• Datum + klockslag

• Kameramodell

• År-Månad-Dag_Klockslag_[löpnummer].cr2

• 2014-09-18_175522_[6798].CR2



HUR HITTAR JAG MINA BILDER?

• Hur vill jag hitta bilder?

• Datum

• Plats

• Taggar / Keyword

• Tips (från Moderskeppet)

• Bli inte för detaljerad. Man skummar snabbt igenom ett par hundra bilder



VAL AV PROGRAM

• Vad vill man göra

• Endast visa / bläddra bland bilder

• Katalogisera och hitta bilder

• Hela arbetsflöde

• Tips: När du väl valt program så flytta inga filer utanför programmet



NÅGRA EXEMPEL

• Windows utforskare Gratis

• FastStone Image Viewer Gratis

• Program till kameran Ingår oftast

• ACDSee $60, ofta rabatt

• BreezeBrowser Pro $70

• Apple Photos (ersätter iPhoto och Aperture)

• Creative Cloud Photography 120 kr/mån

• Lightroom & Photoshop



BACKUP

• Vad ska jag ta backup på?

• Orginalfiler

• Metadata

• Eventuella databaser

• Var ska jag göra av backupen?

• NAS / Bärbar hårddisk

• Nätet / Molnet

• Dropbox

• Google Drive

• Onedrive

• Livedrive

• etc



STEFANS ARBETSFLÖDE

1. (Rensa lite redan i kameran)

2. Importera till datorn (Lightroom)

3. Geotagga bilderna (om GPS-fil finns)

4. Första rensning av bilder

5. Keywords och tagga personer

6. Bearbeta bild

7. Exportera



VISA BILDER PÅ NÄTET



DROPBOX



GOOGLE+



FACEBOOK



EGEN HEMSIDA



TIPS FRÅN MODERSKEPPET



Lightroom eller Bridge

Jag brukar säga så här: Lightroom är för dig som 

sätter viktiga papper i en pärm. Bridge är för dig 

som har dem i en kasse i garderoben.

http://www.moderskeppet.se/live/bridge-eller-lightroom-vilket-ska-du-valja/

Mattias Karlsson Sjöberg, juni 

2015, Moderskeppet

http://www.moderskeppet.se/live/bridge-eller-lightroom-vilket-ska-du-valja/


Börja med dina nyaste 

bilder, strunta i resten

Starta din relation med Lightroom

genom att fokusera på nya bilder. Det 

blir både roligare och enklare att 

komma igång.

http://www.moderskeppet.se/live/borja-med-dina-nyaste-bilder-

strunta-i-resten/

Sanna Lund, februari 2017, 

Moderskeppet

http://www.moderskeppet.se/live/borja-med-dina-nyaste-bilder-strunta-i-resten/


Organisera inte mer än 

du orkar i längden

Det finns verkligen en viktig lärdom 

att ta med sig från det här: Ha ett 

system som du orkar med i 

längden.

http://www.moderskeppet.se/live/organisera-inte-mer-

an-du-orkar-i-langden/

Sanna Lund, September 2012, 

Moderskeppet

http://www.moderskeppet.se/live/organisera-inte-mer-an-du-orkar-i-langden/

