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Från kamera till dator 

När du fotograferat färdigt med din digitalkamera eller mobiltelefon 

vill du säkert lägga in bilderna i datorn för att kunna visa, redigera och 

dela med dig av fotografierna. Det finns många olika sätt att föra över 

foton från en kamera till en dator. Det vanligaste är att använda en USB-

kabel från kameran till datorns USB-port. Ett annat sätt att överföra 

foton från en kamera är att ta loss minneskort i kameran och placera 

minneskortet i en minneskortläsare som kopplas till datorn också denna 

via USB-porten, eller om redan finns minneskortläsare i datorn. En del 

kameror kan även överföra bilder trådlöst via Wi-Fi, Bluetooth eller 

infraröd port. 

I den här handledningen tar jag endast upp hur du överför foton från 

en digitalkamera via kamerans USB-kabel till datorn. Det du då behöver 

ha är: 

• Digitalkameran 

• Kamerans USB-kabel 

• Dator med en USB-anslutning 
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Börja med att starta datorn och eventuellt logga in så att du kommer 

till skrivbordet. Anslut därefter kamerans USB-

kabel till den avstängda kameran och därefter till 

datorn. Starta kameran, en dialogruta dyker upp 

på datorskärmen, välj alternativet öppna mappen 

för att visa filerna.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kommer det inte upp en dialogruta öppnar du den själv i den här 

datorn. 

I den här datorn får du en 

överblick över vilka enheter som 

är anslutna till datorn. Leta efter 

enheten som heter flyttbar disk, 

vilket är den beteckning som oftast används. 

 



 

 
3 

Dubbelklicka på ikonen och du hittar dina foton. Ibland ligger fotona i 

ytterligare i en mapp på kamerans minneskort, vilket gör att du får 

dubbelklicka även på den mappen för att öppna dina foton. 

När du nu hittat dina foton 

markerar du de foton du vill behålla 

och spara på datorn. Vill du markera 

alla kan du trycka Ctrl + A på 

tangentbordet. Alla foton blir då blå 

markerade och du kan enkelt klicka 

på Redigera i menyraden och välja 

antingen Kopiera till mapp eller Flytta 

till mapp.  

 

 

Du får nu upp en ny dialogruta där du får välja vilken mapp på 

datorn dina foton ska ligga i. Här kan du även skapa en ny undermapp 

om du vill sortera dina foton ytterligare. (I instruktionsfilmerna skapar vi 

en mapp på skrivbordet som vi döper till Foton.) När du valt din mapp 

klickar du på Kopiera alternativt Flytta och dina foton överförs från 

kameran till datorn. 
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Skillnaden mellan alternativen kopiera till mapp och flytta till mapp är 

att när du kopierar fotofilerna till en mapp på datorn, finns fotona kvar 

på kameran, om något skulle gå snett. När foton är överförda kan du om 

du behöver, gå tillbaka till kameran och radera fotona om du inte längre 

vill ha dem kvar i kameran. Om du istället väljer att flytta filerna, flyttas 

alla foton till datorn och det finns inga fotokopior kvar på kameran. 

Innan du stänger av eller tar bort sladden från kameran är de viktigt 

att först koppla från kommunikationen mellan datorn och kameran. Det 

gör du genom att klicka på en liten grön pil som syns i närheten av 

klockan. När du klickat på den kommer det upp en liten ruta där du 

klickar att du vill utföra en säker borttagning eller mata ut flyttbardisk. 

Den kan hända att det istället för flyttbardisk står kamerans namn. 

Du kan nu stänga av kamera och ta ur sladden från datorn. Dina 

foton ligger nu på datorn i den mapp du valt att spara dem i. 

 

Du har nu överfört dina foton från kamera till dator samt sparat 

fotona i en mapp. 
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