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Hantera släktfoton 
 

Digitalisera – organisera - dela 
 

Av Daniel Johnsson, Vimmerby, oktober 2016 
 

 

 

 

 

En rolig del av att släktforska är att få ta del av alla 
gamla släktfoton som man får se när man besöker 
sin släkt. Att få se hur sin farfars far eller morfars 
mor såg ut, vars livshistoria man tidigare bara fått 
genom text i olika källor är speciellt. I denna 
tredelade artikel har jag tänkt gå igenom 
grundläggande tips på hur man: 1) Digitaliserar 
(skannar) foton, 2) restaurera foton och 3) 
Organiserar och delar med sig av foton. Det finns 
många olika sätt att göra detta på, det här är hur 
jag gör. Hoppas du får några bra tips.     
    
 
 

Digitalisera foton 
 
Denna del av artikeln besvarar frågor om vilken 
utrustning ska man välja, lite tips på inställningar vid 
skanning och vilka filformat man bör arbeta med.  
 

 
 
 

Val av utrustning 
 
Det finns idag två olika sätt att 
digitalisera foton. Antingen 
fotografera av fotot med en 
digital systemkamera eller 
skanna in det med en 
skanner. Båda två är bra 
alternativ som ger ett fint 
resultat om man har adekvat 
utrustning. 
 
Att fotografera av ett 
gammalt fotografi ger ett fint 
resultat, och dagens system-
kameror är av så pass hög kvalitet så du kan i stort sett 
välja vilken som. Undvik däremot att fotografera med 
mobil eller surfplatta.  
 
Utöver en bra kamera behöver du även ett stativ och 
två ljuskällor, helst så kallade softboxar. Det bästa är 
nämligen att fotografera utan blixt. Problemet med 
denna utrustning är att den inte är smidig att ha med 
sig när man besöker släktingar då den tar plats.  
 
Jag skulle istället rekommendera att digitalisera foton 
på klassiskt vis – med en flatbäddsskanner. Den är 
smidig att ha med sig tillsammans med din bärbara 

dator, och du får lätt plats på din gammelmosters 
köksbord när du ska skanna foton. 
 
Även om släktingen du besöker är generös och 
erbjuder dig att få låna hem fotona, kan det ju vara lång 
väg mellan er, och jag skulle aldrig skicka tillbaka 
oersättliga foton med posten. 
 
Ett tipsEtt tipsEtt tipsEtt tips – lär känna din skanner och det program du 
skannar med så du kan vara snabb och effektiv när du 
väl är på besök. 
 
 

Val av skanner 
 
Då är frågan – vilken skanner ska man köpa? Precis som 
med all annan teknik finns det en uppsjö med olika 
alternativ. Till och börja med så ska du ha en skanner 
av så kallad flatbäddsmodell. 
 
Du kan köpa en billig skanner av exempelvis märket 
Canon för en femhundring och få helt OK resultat. Men 
tänk på att en del äldre släktingar kanske du bara 
besöker en enda gång, och när de sedan är borta sprids 
fotona ut och försvinner, så du kanske bara har en 
chans att få skanna dom. Så jag skulle ändå välja en 
skanner ur nästa prisgrupp.  
 
Jag brukar rekommendera Epson Perfection. Deras 
modell V370 Photo ligger på runt 1200-1500 kronor 
och ger väldigt fina resultat.  
 

 
 
Det finns även så kallade multifunktionsprinters, där du 
har printer, skanner och copy i samma maskin – även 
för hemmabruk. Dessa passar inte så bra för detta 
ändamål av två skäl: dels är de mer otympliga att bära 
med sig, och dels brukar skannerdelen vara av sämre 
kvalitet – du får inte riktigt samma fina resultat som 
med en flatbädds fotoskanner.  
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Att skanna ett foto 
 
Innan vi går in på själva digitaliseringen så först några få 
ord om själva fotografierna. Var försiktig när du 
handskas med gamla fotografier, tänk på att många är 
över hundra år gamla. Sätt aldrig tumme eller andra 
fingrar direkt på fotots yta som då kan ta skada, utan 
håll fotot i kanterna. Ta god tid på dig så du inte råkar 
bryta eller på annat sätt skada fotot.  

 
I huvudsak finns två olika 
ytor på fotografier, den 
glättade och den rena 
pappersytan. Är fotot 
glättat kan du väldigt 
försiktigt ta bort damm 
och småhår, medan 
foton med pappersyta är 
lättare att skada.  
Foton ska aldrig komma 
i kontakt med solljus då 
de kan blekas väldigt 
fort. Förvara äldre foton 
i syrafria kurvert som går 
att köpa på internet.  

 
Då var det dags att skanna. Se till att glasskivan i 
skannern är ren från damm och smuts och se till att 
den är helt torr innan du lägger dit några foton.  
 
SSSSkkkkanna alla foton i färganna alla foton i färganna alla foton i färganna alla foton i färg. Även ”svartvita” foton. Många 
äldre foton får en något brunaktig eller grönaktig 
färgnyans. Skannar du dessa som gråskala anser jag att 
man tappar en del av bildinformationen, ibland ser 
bilden mer platt ut.  
 

SSSSkkkkanna i ”lagom” upplösning.anna i ”lagom” upplösning.anna i ”lagom” upplösning.anna i ”lagom” upplösning. Under 300 dpi är för lite, 
och över 600 dpi är i största laget. Jag brukar själv välja 
400 dpi för större foton och 600 dpi för småbilder.  
Allt över 600 dpi anser jag vara onödigt då det är 
ganska sällan man framkallar foton större än ett A4, och 
till det formatet räcker 600 dpi gott och väl. Dessutom, 
att restaurera ett foto i 1200 dpi upplösning är ett 
mycket större projekt än ett foto i 400 dpi. 
 

SSSSkkkkanna med anna med anna med anna med höghöghöghög    färginställningfärginställningfärginställningfärginställning för att återge bilden så 
bra som möjligt (48bit). Filen kommer att bli större, 
men det är det värt.  
 
  

Spara i rätt format 
 
När man har skannat in ett foto är det dags att spara 
det, och då är det viktigt att du väljer rätt filformat. Med 
äldre fotografier är det mer regel än undantag att man 
vill redigera eller restaurera de på något sätt, vilket 
innebär att man kommer spara det många gånger i 
fotoredigeringsprogrammet innan man är klar. Därför 
ska man spara fotot i ett icke destruktivt format. 
Exempel på dessa är BMP och TIFF. I de formaten kan 
du spara hur många gånger du vill utan att förlora 
kvalitet på fotot.  
TIFF har fördelen över BMP att det ger mindre filer till 
storleken, detta genom att TIFF använder en 
komprimeringsalgoritm när det sparar bilden. Man kan 
även spara TIFF-filer okomprimerade, och det är inte 
säkert att de blir större till filstorleken alla gånger.  

Restaurera foton 
 
Frågan är: ska man restaurera foton? En del tycker att 
man inte ska göra det, fotot har karaktär och man ska 
se att det har åldrats. Personligen tycker jag att repor, 
veck och små smutsfläckar kan ta bort fokus från själva 
motivet.  
 
Det jag brukar rekommendera däremot är att alltid 
behålla ett original – den fil man skannade in från 
början. Två saker kommer förbättras med tiden – 
programmen som vi redigerar bilderna i, och din egen 
skicklighet att restaurera foton. Om några år kanske du 
inte är riktigt nöjd med hur du restaurerade ett foto, 
och då är det bra att ha kvar det ursprungliga fotot 
innan du började bearbeta filen.  
 
 

Val av bildprogram 
 
Vilket program ska man då välja för att redigera bilder 
i? Det finns många att välja på, en del dyra, några 
billigare och en del gratis.  
Ett av de mest använda programmen både av 
professionella och av hemanvändare är PhotoshopPhotoshopPhotoshopPhotoshop. 
Det är fullt av bra funktioner för fotoredigering, men 
nackdelen är att det är förhållandevis dyrt.  
 
I andra änden har vi exempelvis GIMPGIMPGIMPGIMP som är ett 
kompetent bildredigeringsprogram som är gratis att 
ladda ner.  
 
Själv har jag under många år använt Paintshop ProPaintshop ProPaintshop ProPaintshop Pro som 
kostar runt 600 kronor och som även det har väldigt 
fina funktioner för att redigera foton. I avsnittet nedan 
tipsar jag om några bra grundläggande funktioner i 
Paintshop Pro för att restaurera foton.  
 
 

bra funktioner 
 
Bara för att man skaffar ett bra program för att redigera 
fotografier så betyder det inte att man får perfekta 
resultat från början. Det kräver skicklighet, vilket du får 
genom att öva. Dessutom kräver det en god portion 
tålamod beroende på hur slitet fotot är. Här kommer 
tips på några bra funktioner för restaurering.  
 
 
CropCropCropCrop    
 

Denna funktion har inte så mycket med restaurering att 
göra, men det är ändå en god idé att klippa bort 
oönskade kanter på fotot som inte tillför något.  
 
 
StraightenStraightenStraightenStraighten    
 

Det är inte så lätt att skanna in ett foto så det blir helt 
rakt. Gamla foton kan också vara klippta snett eller ha 
trasiga kanter. Då är Straighten ett bra verktyg för att 
räta upp bilden om du har någon rak linje att räta upp 
emot.  
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Fade CorrectionFade CorrectionFade CorrectionFade Correction    
 

Har du ett väldigt blekt foto, kan det kräva en hel del 
arbete att få stuns och kontrast i det igen, men du kan 
prova att gå på Adjust > Color > Fade Correction.  
 
 
MakeoverMakeoverMakeoverMakeover    
 

Makeover är en väldigt smidig funktion om du 
exempelvis har små prickar i ett ansikte. Gör den inre 
ringen lika stor som område du vill trolla bort, och 
färgen från den yttre ringen kommer att ersätta pricken.     
 

 
 
 
CloneCloneCloneClone    
 

Klonverktyget är det verktyg jag använder allra mest. 
Bra när man har lite större smutsfläckar eller till 
exempelvis då fotot har skadats av att det blivit vikt.  
 

 
 
Det fungerar så att man först markerar en liten yta som 
man ska klona ifrån, och sedan är det bara att trolla bort 
den oönskade ytan genom att ”måla över” (klona) det 
skadade området på fotot.  
 

 
 
 
Scratch removerScratch removerScratch removerScratch remover    
 

Slutligen har vi scratch remover som används för att få 
bort mindre repor på fotot. Effektivt på mindre repor, 
och lite beroende på motivet bakom repan.  
 

  
 
Ibland föredrar jag att använda klon-verktyget även till 
repor, vilket man får avgöra från fall till fall.  
 
 
Självklart finns det många andra metoder och 
funktioner man kan använda. Sök på Youtube 
(förslagsvis restore old photos) så kommer du hitta 
många bra filmer där du kan se hur man kan gå till väga 
för att återställa foton till sitt ursprungliga skick.  
 
Och som jag nämnt tidigare, förvänta dig inga mirakel 
första gångerna du restaurerar foton, det tar tid att blir 
duktig på det. Vilken metod man ska välja för varje liten 
skada och för fotografiet i stort är något som man lär 
sig med tiden.  

Nedan ett av mina egna försök att restaurera ett foto. 
Här var skadan mest vita fläckar och en och annan repa 
som var förhållandevis lätt att få bort.  
 

 
 

 
 
 

Färglägga foton 
 
Man kan även färglägga gamla svartvita foton. Ska man 
göra det? Ja det är upp till var och en, personligen 
föredrar jag att låta fotot vara svartvitt. Problemet är att 
det är väldigt svårt att få till naturliga färger, det är lätt 
att färgerna ser onaturliga ut, lite off. Men det kan också 
bli fint om det är skickligt gjort, som exemplet nedan 
(ej utfört av mig).   
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Organisera foton 
 
Det finns många alternativ idag för hur du ska lagra och 
organisera dina foton. Ska du lagra dom lokalt på din 
hårddisk, kanske organisera dom med någon 
programvara? Eller kanske vill du ha de uppe i någon 
molntjänst, exempelvis Google Photos?  
 
Glöm inte Glöm inte Glöm inte Glöm inte att ta backup!att ta backup!att ta backup!att ta backup! Oavsett vilket lagringssätt du 
väljer, se alltid till att du har sparat foton på minst två 
(fysiskt) olika ställen, exempelvis i din dator och på 
internet. Även externa USB-hårddiskar är ett bra och 
inte alltför kostsamt alternativ.   
 
 

För egen del… 
 
…har jag fortfarande mina foton enkelt sparade på min 
lokala hårddisk. Jag har inte något program för att 
organisera fotona, utan har delat upp de i fyra mappar, 
en för farfars foton, en för farmors foton etc. Sen har 
jag en mapp döpt till Övriga foton, för sånt som inte 
riktigt hör hemma i de fyra andra mapparna: 
   
 

 
 
 
I varje av dessa fem mappar har jag sedan tre 
undermappar:  
 

 
 
I Original sparar jag det inskannade fotot i BMP/TIFF-
format (okomprimerat) innan jag börjat redigera det.  
 
Varje originalfoto kopieras sedan till mappen 
Redigerade, och det är dessa filer jag använder när jag 
restaurerar fotona. Filerna är fortfarande i BMP/TIFF-
format.  
 
När jag har restaurerat klart ett foto så sparar jag 
slutligen ner en kopia till mappen Visning, och nu i 
formatet JPG. Samtidigt passar jag på att minska ner 
bilden i storlek så att det ska gå snabbt att bläddra bland 
fotona när jag visar de för andra. Den färdigredigerade 
bilden i originalstorlek finns ju alltid kvar i mappen 
Redigerade.  

Döp fotona! 
 
När man besöker äldre släkt och får kika i deras 
fotosamling så brukar det alltid finnas foton med helt 
okända personer, detta trots att man förr generellt sett 
var mer noggranna att skriva under fotot vem det var 
och när det togs.  
 
Vi har aldrig förr tagit så mycket foton som vi gör idag. 
Mycket för att kameran i mobilen alltid är med, men 
även för att när vi fotar med en systemkamera så finns 
det gott om utrymme på minneskortet och det är bara 
och radera de foton som inte blir bra. Men tar du dig 
även tid att skriva vem som är med på fotona? Om inte 
kan det vara hög tid. När du själv är borta kommer 
annars många av dina fina foton att hamna under 
kategorin okända.  
 
Själv skriver jag in födelse-
datum och namn på 
personerna vad gäller 
gamla släktfoton, och 
även vart det är taget om 
det är på någon speciell 
plats. Har man flera foton 
från samma tid och med 
samma personer behöver 
man naturligtvis inte skriva 
lika mycket på alla foton. 
Huvudsaken är att det går 
och identifiera alla de 
personer som är med, 
åtminstone de som du 
känner igen. Fotot till 
höger föreställer min farfars far Karl-Oskar Johnsson till 
vänster, medan mannen till höger, möjligen en 
arbetskamrat är för mig okänd, vilket jag även anger i 
filnamnet.  
 
  

Att dela med sig 
 
Självklart är tanken att du, precis som med din 
släktforksning ska dela med dig av dina släktfoton till de 
som är intresserade. Då gäller det att välja ett sätt som 
är enkelt både för dig som presenterar fotona, men 
även för den som ska komma åt dom. Att bränna på 
CD-skiva och skicka i brev tillhör det förgångna, kika 
istället på någon internetbaserat alternativ.  
 
Använder du Google Photos är det lätt att dela med sig 
av dina foton till andra, bara maila iväg en länk så kan 
de komma in och kika på dina foton. Det finns många 
andra alternativ exempelvis Dropbox. Välj ett alternativ 
som du själv tycker är smidigt att arbeta med.  
 
Ett annat förslag är att skapa en facebook-grupp och 
lägga upp dina foton där. Facebook är en naturlig del 
av mångas liv idag, och troligen kommer dina släktingar 
besöka din fotosamling oftare om publicerar den på 
detta sätt. Det blir också väldigt enkelt för andra att 
kommentera bilderna eller själva lägga till egna bilder.  
 
 

Lycka till med dina släktfoton! 


