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Redigera foton och videofilmer i Windows 10
I appen Foton i Windows 10 finns allt du behöver för att skapa perfekta foton och videor, oavsett
om du vill att allt ska ske automatiskt eller om du gillar att göra förbättringar på egen hand.

Visa och redigera dina foton och videor och skapa filmer och album. Testa videoremix för att direkt
skapa en video från de foton och videor du väljer. Använd videoredigeraren om du vill göra
finjusteringar – ändra filter, text, kamerarörelse, musik med mera. Du kan även lägga till 3Deffekter som fjärilar, laser eller explosioner för att göra din video effektfull.

Redigera ett foto
Med appen Foton kan du enkelt beskära, rotera, lägga till filter och automatiskt förbättra dina foton.
Skriv foton i sökrutan i Aktivitetsfältet. Välj Foton i listan. Välj sedan fotot du vill ändra.
1. Börja med att välja Redigera och skapa längst upp på skärmen.
2. Välj Redigera och sedan Beskär och rotera, Filter eller Justeringar.
3. Använd dessa funktioner om du vill justera ljus, färg, skärpa och ta bort röda ögon.
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Tips!
Om du vill göra små ändringar eller korrigera små defekter väljer du Redigera och skapa >
Redigera > Justeringar. Välj sedan Röda ögon eller Retuschering.
Om du vill ha mer kreativa alternativ väljer du Redigera och skapa och sedan Lägg till 3Deffekter eller Redigera med Paint 3D.

Var kreativ med dina bilder och videoklipp
Ibland finns det mer att berätta än vad bilder och videor själva kan förmedla. Gör dina bilder och
videor personliga genom att lägga till ritningar på dem.

Börja med att öppna fotot eller videoklippet du vill förbättra.
1. Välj Redigera och skapa längst upp på skärmen.
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2. Välj Rita och välj sedan något av de tre ritverktygen i verktygsfältet.
3. Välj verktyget du valde igen om du vill visa alternativ för färg och storlek.
4. Sätt igång och rita direkt på bilden. Var inte orolig om det blir fel. Du kan alltid radera det
du inte gillar med radergummiverktyget . Eller så kan du ta bort allt du ritat genom att
välja Radergummi längst upp på fotot och sedan Radera alla pennanteckningar.

Om du vill ha mer kreativa alternativ väljer du Redigera och skapa och sedan Lägg till 3Deffekter eller Redigera med Paint 3D.

Dela dina verk
När du är nöjd kan du dela ditt verk! Om du vill dela en stillbild av din nya bild eller en animerad
uppspelning av ditt verk ser du till att ditt verk är öppet och väljer Dela .
Mer information om videoklipp finns i Skapa videoklipp.
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Visa alla foton
Gäller för: Windows 10

Appen Foton i Windows 10 samlar foton från datorn, telefonen och andra enheter och placerar dem
på en plats där du enkelt kan hitta det du söker efter.
Du kan öppna appen Foton genom att skriva foton i sökrutan i Aktivitetsfältet och sedan välja
appen Foton i sökresultatet. Eller så kan du trycka på Öppna appen Foton i Windows.
Öppna appen Foton

Hitta foton snabbt

Bläddra i din samling efter datum, album, videoprojekt, personer eller mappar. Eller sök efter en
viss person, plats eller sak. Appen känner igen ansikten och objekt i bilder och lägger till taggar för
dig så att du hittar det du söker efter utan att behöva bläddra i en evighet. Du kan till exempel prova
att söka efter ”strand”, ”hund” eller ”leende”, eller välja ett ansikte i sökfönstret för att visa alla
foton som innehåller den personen.

Ladda upp foton automatiskt
Ett av de enklaste sätten att kopiera alla dina foton och videoklipp till en plats i appen Foton är att
ställa in automatisk uppladdning till OneDrive från din mobila enhet.
Installera OneDrive-appen på din iOS- eller Android-enhet. Aktivera sedan Kamerauppladdning i
inställningarna. De senaste fotona och videoklippen som du tar laddas upp automatiskt. När de har
laddats upp visas de automatiskt i appen Foton på datorn.
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Få mer hjälp med att överföra foton och video från din Android-enhet eller iPhone till en dator.

Importera foton och videor
Du kan importera foton och videor som finns lagrade på en kameras SD-kort, en USB-enhet eller på
någon annan enhet.
1. Använd en USB-kabel för att ansluta enheten till datorn.
2. Skriv foton i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan appen Foton i sökresultatet.
3. Välj Importera och följ instruktionerna för att importera från en mapp eller en USB-enhet.
Appen väljer automatiskt objekt du inte har importerat tidigare, men du kan även välja själv
vad du vill importera.
Obs!
Om du använder en Android-telefon och det inte går att importera foton kanske du behöver
ändra telefonens USB-inställning för att tillåta överföring av foton.

Hjälp appen hitta fler foton
Appen Foton visar automatiskt de foton och videoklipp som finns i mappen Bilder på datorn och
OneDrive. Så här lägger du till fler källmappar i mappen Bilder.
1. Skriv foton i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan appen Foton i sökresultatet.
2. Välj Mer … > Inställningar .
3. Under Källor väljer du Lägg till en mapp .
4. Välj en mapp på datorn, en extern enhet eller en nätverksenhet som är ansluten till datorn
och välj Lägg till den här mappen i Bilder. Undermappar till de mappar som du lägger till
inkluderas också.
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Skapa videoklipp
Gäller för: Windows 10

Skapa en film i appen Foton som berättar en historia med musik, text, rörelse och 3D-effekter.

Skapa en video automatiskt

Det enklaste sättet att skapa en video är att låta appen Foton göra det åt dig.
I Foton väljer du Skapa > Videoremix och väljer de foton och videoklipp som du vill ta med.
Eller så kan du öppna ett album och välja uppspelningsknappen för att skapa en video automatiskt.
Välj Remixa det åt mig för att omedelbart ändra utseendet och känslan genom att kombinera
bilder, musik och stilar.
För mer kontroll över hur din video ser ut och låter väljer du Redigera en kopia.
Därmed visas alternativ för att lägga till text, musik, rörelse, filter och 3D-effekter.
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Skapa en video från början

Om du vill skapa en ny video som du kan redigera från start till slut väljer du
Skapa > Videoprojekt.
Markera de foton och videoklipp som du vill ta med, välj Lägg till och namnge sedan din video.
Om du vill ändra utseendet och känslan på varje foto eller videoklipp som du tagit med, väljer du
det längst ned och sedan en knapp, till exempel Trimma (gäller endast videoklipp), Filter, Text
eller Rörelse.
Om du vill använda ett tema som ändrar filter, musik, textstil och rörelse för hela videon på en gång
väljer du Teman.

Lägga till musik
Om du vill lägga till eller ändra musik för hela videon väljer du Musik högst upp.
Om du väljer någon av de rekommenderade låtarna justeras musiken automatiskt till videons längd.
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Lägga till 3D-effekter i videoklipp

Om du har lagt till en videofil i ditt projekt kan du lägga till 3D-effekter i videoklippet (till exempel
en blixt, gnistrande stjärnor eller fjärilar som flaxar omkring).
Det gör du genom att välja videofilen längst ned i videoprojektet, välja 3D-effekter och sedan välja
den effekt som du vill lägga till. Dra i kanterna på effekten att justera dess storlek och placering.
Om du vill trimma ett videoklipp väljer du Trimma , drar de vita cirklarna dit du vill att videon ska
starta och sluta och väljer sedan Klar .

Dela din berättelse
När du är klar med att redigera videon och är redo att dela den väljer du Exportera eller dela .
Välj en filstorlek, och när den är klar väljer du Dela i sociala medier, e-post eller annan app .

Lägga till bilder i appen Foton
Gäller för: Windows 10

• Appen Foton söker automatiskt efter foton och videor på datorn och OneDrive. Men om
någon mapp med foton inte kan hittas kan du behöva ange var appen ska leta.
• Öppna appen Foton och välj Mer > Inställningar.
• Under Källor väljer du Lägg till en mapp .
• Bläddra till en mapp på datorn, en extern enhet eller en nätverksenhet som är
ansluten till datorn och välj Lägg till den här mappen i Bilder. Undermappar till de
mappar som du lägger till ingår också.
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Importera foton och videoklipp från telefonen
till datorn
Gäller för: Windows 10

Överför foton från en iPhone eller Android-telefon till datorn.
• Anslut först telefonen till en dator med en USB-kabel som kan överföra filer.
• Starta telefonen och lås upp den. Datorn kan inte hitta enheten om den är låst.
• På datorn väljer du Start och sedan Foton för att öppna appen Foton.
• Välj Importera > Från en USB-enhet och följ sedan instruktionerna. Du kan välja
vilka objekt du vill importera och var du vill spara dem. Du får vänta en liten stund
på identifiering och överföring.
• Se till att de foton du vill importera faktiskt finns på enheten och inte i molnet. Följ sedan
stegen som gäller för din typ av enhet.
• Android-enheter
• Du kanske redan har synkroniserat kameraappen på telefonen med lagring i molnet,
till exempel OneDrive eller Google Foto. I så fall överförs dina foton och videoklipp
automatiskt till molnet. När du vill komma åt dessa foton eller videoklipp från datorn
kan du använda en webbläsare för att hämta de foton och videoklipp som lagras i
molnet.
• För de senaste fotona använder du appen Din telefon från Microsoft Store. Med den
här appen behöver du inte heller någon USB-kabel för att visa och kopiera de senaste
fotona från kameran och mappen med skärmbilder. Den här funktionen gäller bara
för nya foton och importerar inte videoklipp. Du måste ha en Android-telefon med
Android OS 7.0 eller senare för att kunna använda appen Din telefon.
• Om du använder en USB-kabel för att hämta objekt direkt från enheten, kanske du
behöver ändra USB-inställningen för att kunna överföra medier eller foton. Aktuell
information från Google finns i Överföra filer mellan dator och Android-enhet.
• iPhone
• Du kanske ser ett meddelande på iOS-enheten som ber dig att lita på den här
datorn. Välj Förtroende eller Tillåt för att fortsätta. Aktuell information från Apple
finns i "Importera till PC" i Överföra foton och videoklipp från din iPhone, iPad eller
iPod touch på Apples webbplats.
• Om iCloud har aktiverats på iOS-enheten kan du inte hämta dina foton eller
videoklipp. Bilderna finns i iCloud men inte på enheten. Om du vill öppna eller
importera dessa foton eller videoklipp till datorn kan du göra det via iCloudskrivbordsappen. Mer information finns i Få hjälp med foton i iCloud på Apples
webbplats.
• Relaterade resurser
• Om du har problem med att ansluta telefonen kan du försöka med en annan USBkabel. USB-kablar har olika överföringshastigheter och alla kan inte överföra
filer. Få hjälp med USB-problem.
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• Om du har problem med ditt Apple-ID, lösenord eller Apple-verifieringskod går du
till Apple Support för mer information.
• Om du vill importera foton från kameran i stället för telefonen kan du söka efter
aktuell information på kameratillverkarens webbplats. Allmän information för
Windows 10 finns i Se alla dina foton.
• Få hjälp med appen Din telefon.
• Om du arbetar med tidigare versioner av Windows, se Windows 8.1 eller Windows 7.

Visa alla foton
Gäller för: Windows 10

Appen Foton i Windows 10 samlar foton från datorn, telefonen och andra enheter och placerar dem
på en plats där du enkelt kan hitta det du söker efter.
Du kan öppna appen Foton genom att skriva foton i sökrutan i Aktivitetsfältet och sedan välja
appen Foton i sökresultatet. Eller så kan du trycka på Öppna appen Foton i Windows.
Öppna appen Foton

Hitta foton snabbt

Bläddra i din samling efter datum, album, videoprojekt, personer eller mappar. Eller sök efter en
viss person, plats eller sak. Appen känner igen ansikten och objekt i bilder och lägger till taggar för
dig så att du hittar det du söker efter utan att behöva bläddra i en evighet. Du kan till exempel prova
att söka efter ”strand”, ”hund” eller ”leende”, eller välja ett ansikte i sökfönstret för att visa alla
foton som innehåller den personen.
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Ladda upp foton automatiskt
Ett av de enklaste sätten att kopiera alla dina foton och videoklipp till en plats i appen Foton är att
ställa in automatisk uppladdning till OneDrive från din mobila enhet.
Installera OneDrive-appen på din iOS- eller Android-enhet. Aktivera sedan Kamerauppladdning i
inställningarna. De senaste fotona och videoklippen som du tar laddas upp automatiskt. När de har
laddats upp visas de automatiskt i appen Foton på datorn.
Få mer hjälp med att överföra foton och video från din Android-enhet eller iPhone till en dator.

Importera foton och videor
Du kan importera foton och videor som finns lagrade på en kameras SD-kort, en USB-enhet eller på
någon annan enhet.
1. Använd en USB-kabel för att ansluta enheten till datorn.
2. Skriv foton i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan appen Foton i sökresultatet.
3. Välj Importera och följ instruktionerna för att importera från en mapp eller en USB-enhet.
Appen väljer automatiskt objekt du inte har importerat tidigare, men du kan även välja själv
vad du vill importera.
Obs!
Om du använder en Android-telefon och det inte går att importera foton kanske du behöver
ändra telefonens USB-inställning för att tillåta överföring av foton.

Hjälp appen hitta fler foton
Appen Foton visar automatiskt de foton och videoklipp som finns i mappen Bilder på datorn och
OneDrive. Så här lägger du till fler källmappar i mappen Bilder.
1. Skriv foton i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan appen Foton i sökresultatet.
2. Välj Mer … > Inställningar .

