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Bilder
Om bilden är för stor ska du minska ner den med något lämpligt program (tex Pixlr 
eller Utforskaren) innan du laddar upp bilden till ImageVault. 

Kopiera först din bild och spara den (under ett nytt namn) så att du har kvar den 
ursprungliga bilden. Använd kopian när du fortsätter.

Rekommenderad Storlek på bilder (enligt Manual)



 Kontaktpersonlista 345x460 , 3:4 ???

Lämpliga bildstorlekar enligt förbund/Romele

Anpassa bilder
För att bilderna ska gå att använda i systemet behöver de ofta anpassas i format och 
storlek. Nedan hittar du ett par exempel på verktyg man kan använda för ändamålet. 
Verktygen är utvalda för att antingen finnas i befintligt system eller vara gratis och 
på svenska.

Använda Pixlr

Gör så här:

• Starta programmet genom att klicka på https://pixlr.com/editor/?loc=sv

• Klicka på "ÖPPNA EN BILD FRÅN DIN DATOR", om det är på din dator 
som du har bilden, och välj den bild/de bilder du vill arbeta med.

• Välj Constraint: Output size och bilden i det format (bredd och höjd) som 
du vill ha t.ex. 820x460, se bild. 

• Klicka på Beskärningsverktyg om det inte redan är valt

• Välj hur du vill att bilden ska se ut genom att ändra storlek (dra i hörnen) och 
flytta rutmönstret genom att hålla ner vänster musknapp inne i rutmönster 
och dra det där du vill att beskärningen ska ligga. 

• Klicka utanför rutmönster och du får följande fråga:

• Klicka på Yes, och bilden beskärs

• Klicka på "Arkiv/Spara " i menyraden över bilden. Då kommer fönster 
"Spara bild" upp. 

• Ändra namn (Lägg till tex <Namn_red.jpg> så att inte originalet skrivs 
över). 

• Ändra "Kvalitet" enligt behov och önskemål (mindre än 500KB).

• klicka på "OK" och välj var du vill spara.
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https://pixlr.com/editor/?loc=sv
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/om-forbundet/utbildning-2017/hemsidan/h43-20170407-lampliga-bildstorlekar.pdf


För mer information om Pixlr, se ”Tips och verktyg”

Använda Utforskaren

1. Öppna bildmapp
2. Markera de bilder du vill förminska
3. Högerklicka med musen, Välj Skicka till/ E-postmottagare
4. Välj önskad storlek, klicka på bifoga
5. Skicka mailet till dig själv
6. Öppna mail och spara bilderna på önskad plats

Upphovsrättslagen
Tänk på att bilder som man hittat på internet kan ha Copyright, se info om 
upphovsrättslagen. 

Tillbaka till huvudmeny
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https://www.spf.se/latepi-dala
https://influencersofsweden.se/upphovsrattslagen-vilka-bilder-far-jag-anvanda-pa-natet/
https://influencersofsweden.se/upphovsrattslagen-vilka-bilder-far-jag-anvanda-pa-natet/
https://www.spfseniorerna.se/contentassets/ee63b6ce3f4142a4be67e1d31ab9083f/lathund_episerver_utbildning_daladistriktet_tips_verktyg.pdf
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