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Klippa film i iMovie
Du kan klippa film direkt i mobilen genom programmet iMovie. 
Om du ska lägga in textplattor i filmen som du gjort på datorn 
behöver du först flytta över dem till mobilen.

Att flytta bilder mellan dator och mobil via iTunes
1. Gå till Inställningar  Bilder och sätt både iCloud-bilder och Min bildström i läge Av. 

På så sätt synkroniserar du enbart mot iTunes.

2. Installera iTunes i datorn via Windows Store. 

3. Tryck på telefonsymbolen som är markerad i bilden nedan. 

4. Välj sedan Bilder.

5. Markera alternativet Synkronisera bilder och välj vilken mapp i datorn som du vill använ-
da som synkroniseringsmapp.

6. Längst ner till höger på din skärm trycker du Klar (syns ej i bifogad bild).

7. Du kan nu välja att synkronisera dina bilder mellan telefonen och den valda mappen. 
Bilder du placerar i mappen synkoniseras med telefonen när du trycker på knappen 
Synkronisera.



Importera filmklipp och textplattor till iMovie

Justera placering, övergångar och längd

Skapa ett projekt.

1.

5.

Övergångarna mellan varje 
klipp ska vara inställd på  
Ingen och vara utan toningar 
eller effekter.

Välj Film.

2.

6.

Justera längden på klippen 
genom att dra vid gul marke-
ring. Minska gärna längden till 
3–6 sekunder.

Välj det filmklipp och de 
textplattor som ska vara med 
och klicka på Skapa film.

3.

Markera textplattor och logo-
typsida en efter en, ta bort Ken 
Burns-effekt och nyp bilden så 
att den hamnar centrerat.

4.



7.

När du är klar med ditt  
filmprojekt kan du exportera 
och sprida filmen.

8.

Du kan välja att spara till din 
enhet, OneDrive eller skicka  
via Outlookappen.

Exportera filmen från iMovie
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Behöver du veta mer eller  
få rådgivning i specifika fall?
Kontakta enheten visuell kommunikation
visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se


