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Safari iOS 10 iPad/iPhone  
Från Apples Användarhandbok oktober 2016 http://help.apple.com/ipad/10 respektive 
http://help.apple.com/iphone/10. Sammanställt för fortsättningskurs i iPad/iPhone december 2016 av 
Solvig Grönstedt, SeniorNet Kungsholmen. Allt gäller inte äldre modeller av i iPad/iPhone. 
 
Delar av kapitel om webbläsaren Safari som utelämnats:  

 Delade länkar och prenumerationer 

 Fylla i formulär 

 Integritet och säkerhet (även om historik, ”Privat”) 
Läs gärna även HJÄLPMEDEL > TALA MARKERING 
 
APPAR > SAFARI 

Safari i överblick 
Med Safari på iPad/iPhone kan du surfa på webben, lägga till webbsidor i läslistan för senare läsning 
och lägga till sidsymboler på hemskärmen så att du snabbt kommer åt dem. Om du har loggat in på 
iCloud med samma Apple-ID på alla dina enheter kan du se de webbsidor som är öppna på andra 
enheter och hålla bokmärken, historik och läslistan uppdaterad på alla enheterna. 

 

 
iPad 

 
iPhone 

 

Sök på webben. Ange en URL eller ett sökord i sökfältet högst upp på sidan och tryck på ett 
sökförslag, eller tryck på OK Gå på tangentbordet om du vill söka efter exakt det du skrev. Om du inte 
vill se förslag på sökningar öppnar du Inställningar > Safari och stänger av Sökmotorförslag (under 
Sök). 

Sök snabbt på en webbplats du besökt förut. Ange namnet på webbplatsen följt av söktermen. Du 
kan t.ex. skriva ”wiki einstein” om du vill söka efter Einstein på Wikipedia. Öppna Inställningar > Safari > 
Snabb webbplatssökning om du vill stänga av eller slå på den här funktionen. 

Se dina favoriter när du skriver en adress, gör en sökning eller skapar en ny flik.Öppna 
Inställningar > Safari > Favoriter och markera mappen med dina favoriter. 

Sök på sidan. Om du vill hitta ett specifikt ord eller en fras på den aktuella sidan trycker du på och 
sedan på Sök på sidan. Skriv in ordet eller frasen i sökfältet för att söka. Hitta fler förekomster genom 

att trycka på . 

http://help.apple.com/ipad/10
http://help.apple.com/iphone/10
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Välj sökmotor. Öppna Inställningar > Safari > Sökmotor. 

Surfa på webben 
Visa adressen innan du tar språnget. Du kan visa webbadressen för en länk innan du öppnar den 
genom att hålla fingret på länken. 

 

 
 
 
 
 
 
Öppna i Split View gäller endast iPad 
 

 

Öppna en länk i en ny flik. Håll fingret på länken och tryck sedan på Öppna i ny flik. Om du vill växla 
till en ny flik när du öppnar den öppnar du Inställningar > Safari > Öppna länkar och stänger av Öppna 
nya flikar i bakgrunden. 

Visa två sidor sida vid sida. Endast iPad! 
Vrid iPad till liggande läge och gör något av följande: 

 Öppna en länk i Split View: Håll fingret på länken och tryck sedan på Öppna i Split View. 

 Öppna en tom sida i Split View: Håll på och tryck sedan på Öppna Split View. 

 Öppna en länk på andra sidan av Split View: Tryck med två fingrar på länken. 

 Flytta en flik till andra sidan av Split View: Dra fliken åt vänster eller höger från flikfältet. 

 Slå ihop eller stäng alla flikar: Håll på igen. 

Bläddra bland öppna flikar. Tryck på  (eller i iPad; nyp ihop med tre fingrar om du vill se alla 
öppna flikar). Om du har flera öppna flikar är flikarna för samma webbplats samlade ovanpå varandra. 

 Stäng en flik: Tryck på i det övre vänstra hörnet, eller svep fliken åt vänster. 

 Återgå till att visa en enda flik: Tryck på en flik, tryck på Klar eller för isär tre fingrar. 

Visa flikar som är öppna på dina andra enheter. Om du loggar in på iCloud med samma Apple-ID på 
alla dina enheter, och du aktiverar Safari under Inställningar > iCloud på iPad/iPhone, kan du visa flikar 

som är öppna på dina andra enheter. Tryck på och rulla sedan till listan längst ned. Om du vill 
stänga en flik sveper du åt vänster och trycker på Stäng. 

Visa nyligen stängda flikar. Håll på . 

http://help.apple.com/ipad/10/#/iPaded0ea0da
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Gå högst upp på sidan igen. Tryck på överkanten av skärmen om du snabbt vill återgå till överkanten 
av en lång sida. 

Visa mer av sidan. Vrid iPad/iPhone till liggande läge. 

Uppdatera sidan. Tryck på bredvid adressen i sökfältet. 

Visa historiken för en flik. Håll på eller . 

Visa webbversionen av en webbplats. Om du vill visa webbversionen av en webbplats istället för den 

mobilanpassade trycker du på och sedan på Begär webbversion. 

Visa eller göm flikfältet. Öppna Inställningar > Safari och slå sedan på eller stäng av Visa flikfält. 

Blockera popupfönster. Öppna Inställningar > Safari och slå sedan på eller stäng av Blockera 
popupfönster. 

Lägga till bokmärken och favoriter 

 

Bokmärk den aktuella sidan. Tryck på (eller håll ned ). Tryck sedan på Lägg till bokmärke. 

Visa och ordna bokmärken. Tryck på och tryck sedan på . Du skapar en mapp för 
bokmärken genom att trycka på Ändra. 

Lägg till en webbsida som favorit. Öppna sidan, tryck på och sedan på Lägg till i favoriter. 

Visa snabbt favoriter och ofta besökta webbplatser. Tryck på sökfältet så visas dina favoriter. Rulla 
nedåt så visas webbplatser du besöker ofta. (Om du inte vill att en lista med sådana webbplatser ska 
visas öppnar du Inställningar > Safari och stänger sedan av Ofta besökta webbplatser.) 

Redigera favoriter. Tryck på , tryck på Favoriter och sedan på Ändra om du vill ta bort, byta 
namn på eller ändra ordningen för favoriter. 

Välj vilka favoriter som ska visas när du trycker på sökfältet. Öppna Inställningar > Safari > 
Favoriter. 

Visa Mac-bokmärken på iPad/iPhone. Öppna Inställningar > iCloud och slå på Safari. Bokmärken 
som finns på Mac-datorn visas under Favoriter på iPad/iPhone. 

Lägg till en symbol för den aktuella sidan på hemskärmen. Om du snabbt vill komma åt sidan från 

hemskärmen trycker du på och sedan på Lägg till på hemskärmen. Symbolen visas bara på den 
enhet där du lägger till den. 
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Spara en läslista för senare läsning 
Spara intressanta objekt i en läslista så att du kan besöka dem igen senare. Du kan läsa sidor i 
läslistan även när du inte är ansluten till internet. 

 

Lägg till den aktuella sidan i läslistan. Tryck på och sedan på Lägg till i läslistan. 

Lägg till en länkad sida utan att öppna den. Håll på länken och tryck på Lägg till i läslistan. 

Visa läslistan. Tryck på och sedan på . 

Radera ett objekt från läslistan. Svep objektet åt vänster i läslistan. 

Begränsa hämtningar till Wi-Fi-anslutningar (Wi-Fi + mobildatamodeller) Du kan förhindra att 
hämtningar via läslistan görs med mobildata genom att öppna Inställningar > Safari och stänga av 
Använd mobildata (under Läslista). 

Använd läsaren för att läsa i lugn och ro 
Använd läsaren i Safari till att visa en sida utan reklam, navigering eller andra distraherande objekt. 

 

Fokusera på innehållet. Tryck på till vänster i adressfältet. Om symbolen inte visas är läsaren 
inte tillgänglig för sidan som du har öppnat. 

Dela bara det bästa. Om du bara vill dela artikeltexten och en länk till den trycker du på när du 
visar sidan i läsaren. 

Återgå till den fullständiga sidan. Tryck på i adressfältet igen. 


