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Hur du komprimerar din film 
Här får du tips om hur du på bästa sätt komprimerar dina provfilmer. Till 
din hjälp föreslår vi att du på PC använder gratisprogrammet MPEG 
Streamclip och på mac gratisprogrammet Free MP4 Converter, men 
självklart kan du använda något annat program som passar dig. 

Ditt videoklipp får inte inte vara tyngre än 150 Mb och max 10 minuter långt. 
Detta innebär att du med stor säkerhet kommer att behöva komprimera din film för att den ska 
gå att ladda upp. Om du har PC och väljer att använda programmet MPEG Streamclip kan du 
här nedan se ett förslag på inställningar som gör att din film håller en god kvalitet: 

PC med Windows 

1 Om du saknar Quicktime på din dator får du börja med att installera Quicktime (kan laddas 
ned från apple.com).  

2 Ladda hem och packa upp MPEG Streamclip (kan hämtas från http://www.squared5.com) 
3 Starta MPEG Streamclip 
4 Under ”File”, välj ”Open Files” och öppna filmen du vill komprimera. 
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5 När du öppnat filmen, under ”File”, välj ”Export to MPEG-4”. 
6 Här nedanför ser du ett förslag på inställningar. Om filmen skulle bli fortsatt för stor kan du 

testa att minska värdet för ”Limit Data Rate”. Man bör dock undvika att gå under 1000 kbps. 

7 Klicka sedan på ”Make MP4” och välj var filen ska sparas. 
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Mac med OSX 

Om du har mac och väljer att använda programmet Free MP4 Converter (från AnyMP4 Studio, 
finns att ladda hem gratis på App Store) kan du här nedan se ett förslag på inställningar som 
gör att din film håller en god kvalitet: 

1 Hämta hem Free MP4 Converter (var noga med att skriva exakt så, det finns ett annat 
program som heter Free MP4-Converter, det är inte detta program denna guide omfattar) 

2 Starta programmet och välj ”Add video” längst upp till vänster i fönstret. 

3 Ladda in filmen du vill komprimera 
4 Markera filmen och välj ”H.264/MPEG-4 AVC Video (*.mp4) i ”Profile” enligt bild nedan. 
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5 Klicka på settings och ställ inställningarna enligt förslaget nedan. Om filmen skulle bli större 
än 150Mb går det att testa att sänka video bitrate något (den bör dock ligga på åtminstone 
1000 kbps för acceptabel kvalitet). 

6 När du gjort inställningarna och klickat på ”OK”, klicka på ”Convert” och välj var den 
konverterade filen ska sparas. 

Vid problem gällande konvertering vänligen kontakta support@varbi.com


