
Lägga till bilder till Bessy. 
Följande manual visar och förklarar hur du ska gå till väga för att ladda upp bilder/dokument som du 

har lagrade på din dator. Detta måste göras via ett filsystem som heter Sharefile. 

Ladda upp bilder till Sharefile 

1. Använd följande länk för att logga in till webbversionen av Sharefile: 
https://trafikverket.sharefile.eu 
 
Du kommer då till nedanstående fönster där du får välja att logga in som Trafikverket 
medarbetare eller extern användare. 

 

I denna manual loggar jag in via Inloggning Trafikverket medarbetare genom att klicka på 

Sign In, vilket leder till nedanstående fönster. 

 

  

https://trafikverket.sharefile.eu/


2. För att hitta det användarnamn du ska använda för att logga in så klickar du på Mina 

inställningar i Min sida. 

 
Där ser du, enligt nedan, det användarnamn som behövs för att logga in i Sharefile. 

 

  



3. Fyll i dina uppgifter, använd ditt vanliga lösenord, och klicka på Log On. 

 

4. När du loggat in kommer du till din arbetsyta i Sharefile. Klicka på Folders i listan till vänster 

så kommer du till mappar där du kan välja var du vill ladda upp dina bilder. 

 

5. Välj den mapp där du vill ladda upp dina bilder (förslagsvis Personal Folders) 

 



6. Klicka på det gröna pluset i högra hörnet och sedan på Upload. 

 

  



7. Du får nu upp en yta dit du kan dra de filer du vill ladda upp.  

 

Markera filerna i din mapp och dra dem sedan till ytan mitt i webbläsarens fönster. 

 

  

1. Markera 2. Dra 

3. Släpp 



8. När du ser att alla dina önskade filer är redo för uppladdning klickar du på upload nere till 

vänster. 

 

Bilderna börjar ladda upp vilket kan ta en stund om du har valt många bilder. 

 

  



9. Beroende på om du vill se miniatyrer av dina bilder eller en lista kan du växla mellan dessa 

två lägen med de inringade knapparna. 

 

Nu är bilderna uppladdade i Sharefile och du kan komma åt dem för att lägga till dem i Bessy. 

  



Lägga till bilder till Bessy 

10. Logga in på Bessy via Min sida. 

 

11. Öppna åtgärdsrapporteringsfönstret för den besiktningsanmärkning där du vill lägga till dina 

bilder. Klicka på knappen Lägg till bild/dokument nere till vänster 

 

  



12. Sök fram den mapp där du laddat upp dina bilder. Klicka på Den här datorn och sedan på 

Sharefile(S:) 

 

 

  



13. I Sharefile väljer du den mapp där dina bilder ligger. 

 

Välj den bild du vill lägga till i besiktningsanmärkningen. (Det går endast att lägga till en bild 

åt gången.) När du markerat den bild du vill lägga till så klickar du på öppna. 

  



14. Beroende på bildens storlek kan det ta en stund innan den dyker upp i Bessy 

 

Nu är bilden uppladdad och klar i Bessy. Gör om steg 10 – 12 om du vill lägga till fler bilder. 

Du kan ladda upp hur många bilder du vill till en anmärkning. 


