
Uppgift 4: Skapa ett Flickr-konto

1 Skapa ett Flickr-konto
Det är dags att skaffa ett användarkonto på Flickr! Flickr är en av de största sociala 
medierna när det gäller uppladdning av foton och delning av foton. 

Läs mer om Flickr här:
http://tobiasbjorkgren.se/flickr-en-introduktion/

Klicka dig i på adressen www.flickr.com.

Sidan som visas i webbfönstret är Flickrs startsida. Det är härifrån som du i framtiden 
kommer logga in på dit konto. Men innan du kan göra det måste du starta ett konto. 
Klicka på knappen 'Create Your Accont. (Se bild A1)

Ett fönster öppnas nu i webbläsaren. Här har du olika val. Du kan välja att skapa ett 
nytt konto för Flickr, eller logga in med ditt Facebook - eller Gmail/E-postkonto. (Se 
bild A1)

Om du genomfört uppgifterna 1-2 i det här studiematerialet väljer du Facebook eller 
Gmail. Skriv in dina inloggningsuppgifter och logga in.
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2 Redigera din profil
Flickr erbjuder inte någon avancerad profilredigering. Men det finns några saker du 
kan ändra. Klicka på länken 'Personalize your profile'. (Se bild A2)

Där får du tre alternativ. 'Create your buddy icon' – Där kan du ladda upp en profilbil. 
'Choose your custom Flickr URL' - Här väljer du webbadress till din profil t.ex 
www.Flickr.com/photos/svflex. Och den sista 'Personalize your profile' där du kan välja 
att skriva ditt namn, kön och en kort beskrivning av dig själv. 

I likhet med Facebook och YouTube, så har även ditt Flickr-konto en egen inbox för 
meddelanden som skickas via Flickr. Du hittar länken till den högst upp till höger på 
startsidan. (Se bild A2)

3 Hitta dina vänner
Flickr erbjuder en lösning att via Facebook hitta vänner som använder Flickr. Klicka på 
länken 'Find your friends on Flickr'. (Se bild A2) 

Du slussas nu vidare till en sida där du kan välja mellan olika sociala medier, välj då 
Facebook. 

Logga in på Facebook via den nya rutan som öppnas. Yahoo kommer nu vilja ta del av 
dina kontakter på Facebook. Klicka på 'OK'. Snart kommer dina Facebookvänner som 
använder Flickr listas i webbfönstret. Klicka på länken 'Add as a contact' på de vänner 
du vill lägga till.
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3 Ladda upp foton
Nu är det dags att ladda upp ditt första foto. Klicka på länken 'Upload' som du hittar i 
den översta menyn på din startsida. (Se bild A2)

Sidan som öppnas i webläsaren är en 
guide för hur du laddar upp bilder. Klicka 
på den blåa länken 'Choose photos an 
videos'

Välj ett foto på din dator och klicka på 
'Öppna'.

Fönstret som nu visas i webbläsaren är 
uppladningsverktyget. (Se bild A3)

Du kan nu välja att lägga till fler foton för 
att ladda upp många filer samtidigt och 
på det viset spara tid. Klicka då på den 
blå länken 'Add More'.

Du kan redan nu ställa in vilka som kan 
se dina foton som du laddar upp. Detta 
gör du under rubriken 'Set privacy'. 
Väljer du 'Public' är fotot tillgängligt för 
alla.

När du är klar klickar du på knappen 
'Upload Photos and Videos'

När bilderna är uppladdade dyker en ny ruta upp under fönstret. (Se bild A3)
Klicka på länken 'add a description'.

Klicka på den blå länken 'add a description'.

A3

A3



När du klickat på 'Save' hamnar du på 
sidan för din 'Photostream' (Se bild A5)

Du kan även hitta till denna sida från 
startsidan. Klicka då på länken 'Your 
photostream' (Se bild A2)

Du har nu möjlighet att göra ytterliga 
inställningar för ditt foto. Klicka på 
den lilla länken 'Edit' (Se bild A5)

Du slussas nu till en ny sida för 
inställningar. (Se bild A6)

Nu slussas du vidare till en sida där du kan 
välja namn på dina bilder och skriva en kort 
beskrivning av varje bild. (Se bild A4)

Dina bilder radas upp med miniatyrer bredvid 
varandra och under bilderna hittar du tomma 
fält för 'Title' och 'Description'.

Under dessa fält ligger ytterligare ett fält där 
du har möjlighet att fylla i taggar till varje 
bild. 

När du är klar klickar du på knappen 'Save'.
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Klicka på länken 'Show all privacy settings'. Du kan här ställa in vilka som kan 
kommentera din foton och vilka som kan lägga till taggar i dina foton.

Uppe i högra hörnet ser du en miniatyr av din bild. Under bilden har du möjlighet att 
själv välja licens för din bild. Klicka på länken 'Edit'.

Du hamnar nu på sidan för 
licensinställningar. (Se bild A7)

Här har du möjlighet att själv 
välja vilken licens du vill ge din 
bild. Licensen kommer sedan att 
synas när någon tittar på din 
bild.

Creative Commons erbjuder en 
hel del olika licenser att välja 
mellan. Läs på om de olika 
licenserna på: 
www.creativecommons.org innan 
du bestämmer dig för vilken 
licens du vill sätta på din bild.

När du har valt licens klickar du 
på knappen 'Save'.

A6

A7

http://www.creativecommons.org/


4 Hitta och dela
När du har hittat en bild på Flickr, genom sökfunktionen eller ur din egen 
photostream, så finns det en del alternativ tillgängliga för vad du kan göra med 
bilden. (Se bild A8) 

I den lilla menyn ovanför bilden hittar du knapparna 'Actions' och 'Share this'. 

Knappen 'Actions' erbjuder en hel del smarta verktyg. Du kan titta på olika storlekar 
av bilden, skriva en personlig anteckning, eller lägga till bilden i ett galleri. 
Alternativen under knappen är ibland beroende på vem bilden tillhör och vilka 
inställningar som gjorts av uppladdaren. Klicka dig runt och testa olika funktioner.

Om du klickar på knappen 'Share this' får du upp olika alternativ. Du kan logga in på 
t.ex Facebook eller Twitter och dela med dig av bilden i din logg.

Vill du bädda in bilden på din blogg eller hemsida så hittar du enkelt koden för 
inbädning under 'Grab the HTML/BBCode'. 

Kom ihåg att alltid titta på bilders licenser innan du använder dem, för att vara säker 
på att du har rättigheterna att göra det. För att ta reda på en bilds licens behöver du 
bara högerklicka på bilden med muspekaren. Eller titta under rubriken 'Owners 
settings' som du hittar längst ner till höger om bilden. (Se bild A8) 

Till höger om bilden hittar du även en del övrig information. Du kan se vilken 
användare som laddat upp bilden. Du kan se vart bilden togs, med vilken kamera och 
du kan se bildens olika taggar.

Under bilden finns ett fält där du kan lämna en kommentar. 
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Fördjupning
Det är dags att själv börja utforska vad Flickr erbjuder. Surfa runt på sidan och leta 
efter intressanta eller vackra bilder. Kommentera, tagga och ladda upp!

I den översta menyn hittar du en länk till 'explore'. En spännande samlingsplats på 
Flickr som du även hittar via länken: http://www.Flickr.com/explore/ (Se bild A9)

Ett bra tips är att besöka länken 'Camera finder' under Flickr/explore, här kan du söka 
efter bilder utifrån vilke kamermodell de är tagna med. Det kan vara ett smart sätt att 
få en förhandstitt på vad olika kameror kan prestera om du fundera på att köpa en ny.

En annan funktion är att du kan söka på bilder utifrån vart i världen de är tagna. 
Klicka då på länken 'A map of the world'.

Via explore har du möjlighet att söka och hitta bilder på många olika sätt. Testa själv 
vilka möjligheter som erbjuds.

Dags att gå vidare till uppgift 5!
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