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Så får du full koll på dina foton i Windows 10

• Så får du full koll på dina foton i Windows 10   
• Fem frågor om appen   

Har du svårt hålla ordning på alla foton du tar? Den inbyggda Windows 10-appen Foton blir allt 
bättre. Så här funkar den.

Microsofts populära fotoprogram Photo Gallery (Fotogalleriet) har gått i graven. Du som har det 
kvar på datorn kan visserligen fortsätta använda det, men det går inte att installera på nytt och all 
support är borta.

Microsoft hänvisar i stället till appen Foton, som såg dagens ljus i samband med lanseringen av 
Windows 8. Då var det en ganska bedrövlig app, men sedan dess har den utvecklats och fått många 
kul finesser.

https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.697820/windows-10-foton
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.697820/windows-10-foton/sida/2/fem-fragor-om-appen
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.697820/windows-10-foton
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Tre funktioner

Microsoft Foton har egentligen tre olika funktioner. 

För det första håller den ordning på dina bilder. 

Som standard visas allt kronologiskt, men du kan även söka efter enskilda motiv eller skapa 
fotoalbum och bildspel med dina favoriter.
Naturligtvis kan appen även användas för att föra över bilder från kameran/mobilen till datorn.

För det andra kan du redigera bilderna. 

Du kan beskära och rotera, ta bort röda ögon, retuschera fläckar och förbättra bilden genom att 
justera ljus och färger. Det finns även ett antal filter som gör jobbet automatiskt – och några av dem 
ger bilderna en helt annan karaktär. Ja, du kan till och med rita i ett foto för att göra det mer 
personligt.

En tredje funktion handlar om video. 

Du kan förvandla dina bilder till videofilmer som även innehåller text och musik.

Allt du gör i Microsoft Foton går att dela med andra över internet. Förklaringen är en tät koppling 
till Microsofts molntjänst Onedrive. Microsofts tanke är att du ska lagra alla bilder i Onedrive för 
att göra dem tillgängliga överallt, men det är förstås helt frivilligt.
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Så funkar Microsoft Foton

1. Sök: Här kan du söka efter platser, motiv
och personer.

2. Gör video: Klicka för att skapa en video 
av dina bilder.

3. Välj: Markera bilder som du vill skriva 
ut eller dela med andra.

4. Importera: Lägg till bilder genom att 
ansluta kameran, mobilen eller usb-
minnet.

5. Inställningar: Koppla ihop Foton med 
ditt Microsoftkonto. Du kan också klicka
på menyknappen för att göra andra 
inställningar.

6. Samling: Samling visar bilderna 
kronologiskt, utifrån vilket datum bilden 
togs.

7. Album: Skapa egna fotoalbum och lägg 
in valfria bilder.

8. Personer: Klicka här för att visa alla 
bilder där en viss person förekommer.

9. Mappar: Bläddra dig genom de 
bildmappar som du har på datorn.

10. Förslag: Här visas förslag på vad du kan
göra, exempelvis visa alla bilder med ett 
tema.

11. Redigera: Klicka på en bild så 
maximeras den. Nu kan du redigera den 
och dela den med andra.
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Allt du behöver veta om Foton
Fem frågor om appen

Undrar du hur du skaffar appen Foton och hur du kopplar bort den läskiga ansiktsigenkänningen? 
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

1. Hur installerar jag?

Appen Foton är förinstallerad i Windows 8 och 10, och du öppnar den genom att klicka på 
Startknappen och leta upp Foton i listan. Skulle den saknas installerar du den genom att söka efter 
Microsoft Foton i Microsoft Store.

2. Måste jag logga in?

Grundtanken med Foton är att du ska vara inloggad med ditt Microsoftkonto. Det här är dock helt 
valfritt.
Du loggar in och ut via knappen Konto uppe till höger.

3. Hur lägger jag till bilder?

Som standard visar Foton alla bilder som ligger i mappen Bilder. 
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Du hittar den genom att öppna Utforskaren och välja Den här datorn, Bilder.
Vill du även visa bilder från andra mappar klickar på menyknappen till höger och väljer 
Inställningar, Källor, Lägg till en mapp.

För att lägga till bilder från en kamera eller mobil kopplar du den till datorn och väljer knappen 
Importera.

4. Hur använder jag Onedrive?

Microsoft Foton kan visa alla foton från Microsofts molntjänst Onedrive. 

För att aktivera eller avaktivera detta klickar du på menyknappen till höger och väljer 
Inställningar, Källor, Lägg till en mapp.
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5. Hur skippar jag ansiktsigenkänningen?

Microsoft Foton har en ansiktsigenkänning som gör att du kan visa alla bilder på en viss person. 
Känns det läskigt ur ett integritetsperspektiv kan du slå av funktionen via menyknappen till höger. 

Välj Inställningar, Visa och redigera och avaktivera funktionen under Personer.
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