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Grunderna iOS 11 iPad/iPhone  
iOS kan uppdateras för iPhone från iPhone 5 S, iPad från iPad mini 2, iPad femte gen. samt iPod 
touch från sjätte gen. Från Apples Användarhandbok oktober 2017 http://help.apple.com/ipad/11 
respektive http://help.apple.com/iphone/11. 3d Touch gäller endast iPhone fr.o.m. iPhone 6S. 
Dock är endast aktuellt på iPad. 
Sammanställt för fortsättningskurs i iPad/iPhone november 2017 av Solvig Grönstedt, SeniorNet 
Kungsholmen. 
 
Delar av kapitel om grunderna: 

 Växla mellan appar 

 Kontrollcenter 

 Notiser 

 Vyn Idag 

 Söka 

 

Växla mellan appar 
När du använder en app kan du snabbt växla till en annan. 

iPhone 

Dubbelklicka på hemknappen så visas appväxlaren. 

Alla öppna appar visas i appväxlaren. Svep åt höger om 
du vill se mer. Du växlar till en annan app genom att 
trycka på den. 

Stäng en app. Om en app inte fungerar som den ska kan 
du tvångsavsluta den och sedan prova att öppna den 
igen. (Vanligtvis finns det ingen anledning till att stänga en 
app. Det innebär till exempel inte att du sparar batteriet.) 
Om du vill stänga en app öppnar du appväxlaren, sveper 
åt höger för att hitta appen och gör följande: 

Svep appen uppåt från appväxlaren. 

 

 

iPad 

Öppna en app från Dock. Svep uppåt från nederkanten så visas Dock. Tryck sedan på en app. 
Favoritappar finns till vänster i Dock, och föreslagna appar – som de du har öppnat nyligen och de 
som är öppna på din iPhone eller Mac – finns till höger i Dock.  

 

 

Använd appväxlaren. Du kan visa alla 
öppna appar genom att svepa uppåt från 
nederkanten. Om Dock inte redan visas 
när du börjar svepa ska du svepa 
tillräckligt för att visa Dock och sedan 
appväxlaren. Du kan också dubbelklicka 
på hemknappen. Du visar fler appar 
genom att svepa åt höger. Du växlar till en 
annan app genom att trycka på den.  



 2 

 

Svep mellan öppna appar. Svep åt 
höger eller vänster med fyra eller fem 
fingrar. Om du vill stänga av gesten att 
svepa med flera fingrar öppnar du 
Inställningar > Allmänt > Multitasking. 

Stäng en app. Om en app inte 
fungerar som den ska kan du 
tvångsavsluta den. Svep uppåt på 
appen i appväxlaren. Prova sedan att 
öppna appen igen. 

 

 

Kontrollcenter 

Med Kontrollcenter får du direkt tillgång till flygplansläget, Stör ej, en ficklampa och andra praktiska 
funktioner.  

Öppna Kontrollcenter. Svep uppåt från nederkanten.  
Endast iPad: Om Dock inte redan visas när du börjar svepa, sveper du tills först Dock visas och 
sedan Kontrollcenter. När iPad är olåst kan du även öppna Kontrollcenter genom att dubbelklicka 
på hemknappen. 

Kom åt fler reglage. För många reglage finns ytterligare alternativ. Du visar tillgängliga alternativ 
genom att hålla på ett reglage. Exempelvis så är AirDrop-alternativ tillgängliga när du håller på 

gruppen av reglage längst till vänster och sedan trycker på . Alternativ för att ta en selfie, en 

bild eller spela in video är tillgängliga när du håller på . 
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Koppla från ett Wi-Fi-nätverk tillfälligt. Tryck på . När du vill återansluta trycker du på 

knappen igen. Om du vill visa namnet på det anslutna Wi-Fi-nätverket håller du på  (håll på 
knappen på enheter utan 3D Touch). 

Eftersom Wi-Fi inte stängs av när du kopplar från ett nätverk fungerar fortfarande AirPlay och 
AirDrop, och iPad/iPhone ansluter till kända nätverk när du flyttar på dig eller startar om 
iPad/iPhone. Du stänger av Wi-Fi under Inställningar > Wi-Fi. (Du slår på Wi-Fi igen i Kontrollcenter 

genom att trycka på .) Om du vill veta mer om att stänga av och slå på Wi-Fi via 
Kontrollcenter i flygplansläge läser du Resa med iPad/iPhone. 

Koppla från Bluetooth-enheter tillfälligt. Tryck på . När du vill tillåta anslutningar trycker du på 
knappen igen. 

Eftersom Bluetooth inte stängs av när du kopplar från enheter är platstjänstens precision och andra 
tjänster fortfarande aktiverade. Du stänger av Bluetooth under Inställningar > Bluetooth. Du slår på 

Bluetooth igen i Kontrollcenter genom att trycka på .) Om du vill veta mer om att stänga av och 
slå på Bluetooth via Kontrollcenter i flygplansläge läser du Resa med iPad/iPhone. 

Stäng Kontrollcenter.  
iPad: Tryck på skärmen eller på hemknappen. Du kan också trycka på en app i appväxlaren. 
iPhone: Svep nedåt eller tryck på hemknappen. 

Lägg till och ordna reglage. Öppna Inställningar > Kontrollcenter > Anpassa reglage. Lägg till eller 

ta bort reglage genom att trycka på eller . Om du vill ändra ordningen på reglage trycker 

du på bredvid ett reglage och drar det sedan till en ny plats. 

  

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad96eda0af
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad96eda0af
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Notiser 

Med notiser får du hjälp att hålla reda på vad som händer. De meddelar dig om du missar ett 
samtal, om datumet för en aktivitet har flyttats och mycket annat. Du kan anpassa notiserna så att 
bara det som är viktigt för dig visas. 

iPad 

 

iPhone 

 

iPad: 
Svara när iPad är låst. Håll på notisen. 
Svara när iPad är olåst. Tryck på notisen så öppnas appen. 

iPhone: 
Svara via låsskärmen. Tryck ned på notisen (tryck på den på enheter utan 3D Touch). Se 
3D Touch. 

Svara utan att lämna den app du använder just nu. Dra ned notisen när den visas överst på 
skärmen. Om du vill stänga notisen utan att svara sveper du den uppåt. Den här funktionen 
fungerar med textmeddelanden och e-post, kalenderinbjudningar med mera. 

Se senaste och tidigare notiser via vilken skärm som helst. Om du vill se de senaste notiserna 
sveper du nedåt från överkanten och rullar sedan uppåt för att se äldre notiser. Du kan också göra 
följande via notisskärmen: 

 Svara på en notis: Tryck på den. 
 Öppna Kamera: Svep åt vänster. (Undvik att ta bort en notis genom att svepa från högra 

kanten.) 
 Visa vyn Idag: Svep åt höger. (Undvik att öppna en notis genom att svepa från vänstra kanten.) 
 Börja rita och anteckna: (Endast iPad Pro) Tryck på skärmen med Apple Pencil. 
 Gå tillbaka till där du slutade: Svep uppåt från nederkanten eller tryck på hemknappen. 
 

iPhone fr.o.m. 6S  3D Touch. Tryck på en notis om du vill svara på den.  

Ta bort en notis. Svep den åt vänster. Du kan också hålla på notisen och trycka på . Om du 

vill ta bort en grupp med notiser trycker du på . 

3D Touch. Tryck på om du vill rensa alla notiser.  

http://help.apple.com/iphone/11/#/iphcc8f419db
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Ställ in notisinställningar. Öppna Inställningar > Notiser.  

 Välj när förhandsvisningar av notiser ska visas: Tryck på Visa förhandsvisningar och välj ett 
alternativ. När du väljer Om olåst visas förhandsvisningar även på låsskärmen. 
Förhandsvisningar inkluderar text från Meddelanden, rader från Mail-brev och detaljer om 
Kalender-inbjudningar. 

 Välj notisstil för en app: Tryck på appen och välj ett alternativ. 

Välj om de senaste notiserna ska visas på låsskärmen. Öppna Inställningar > Touch ID och 
lösenkod (modeller som stöds) eller Inställningar > Lösenkod (andra modeller) och slå på Senaste 
notiserna under Tillåt åtkomst från låst skärm. 

Stäng av ljudet för alla notiser. Öppna Inställningar > Stör ej. Du kan också använda Siri till att slå 
på och stänga av Stör ej. Säg ”Slå på Stör ej” eller ”Stäng av Stör ej”. 

 

Vyn Idag 

Få information snabbt från dina favoritappar. Välj bland Kartor i närheten, Kalender, Anteckningar, 
News, Påminnelser med flera. 

iPad 

 

iPhone 

 

Öppna vyn Idag. Svep från högra till vänstra kanten på hemskärmen eller låsskärmen. 

Lägg till och ordna widgetar i vyn Idag. Du väljer vilka widgetar som ska visas genom att trycka 

på Ändra längst ned på skärmen. Lägg till eller ta bort widgetar genom att trycka på antingen 

eller . Om du vill ändra ordningen på widgetarna trycker du på och drar dem sedan till 
en ny plats. 

Endast iPhone: Obs! Om du pendlar till jobbet och vill se den aktuella trafiksituationen i vyn Idag 
ser du till att Vanliga platser är aktiverat i Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster > 
Systemtjänster > Vanliga platser. 

Välj om tillgång till vyn Idag är tillåten när iPad/iPhone är låst. Öppna Inställningar > Touch ID 
och lösenkod (modeller som stöds) eller Inställningar > Lösenkod (andra modeller). 

  

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad7e5d7195
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad7e5d7195
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Söka 

När du söker på iPad/iPhone visas träffar från internet, från medier och annat innehåll på 
iPad/iPhone, från iTunes Store och App Store samt från dina appar, som Kartor och Kontakter. I 
Inställningar kan du ange vilka appar du vill ska ingå i sökträffarna.  

Sök med iPad/iPhone. Om du vill visa sökfältet från hemskärmen sveper du nedåt från mitten. Om 
du vill visa sökfältet från en app sveper du nedåt från överkanten och sveper sedan från vänstra 
kanten av skärmen. 

 Göm tangentbordet så att fler träffar visas på skärmen: Tryck på  på iPad, på Sök på 
iPhone. 

 Öppna en föreslagen app: Tryck på den. 
 Visa mer information om ett sökförslag: Tryck på det och tryck sedan på en av träffarna för att 

öppna den. 

 Starta en ny sökning: Tryck på i sökfältet. 
 

 

Välj vilka appar som ska ingå i sökningar. Öppna Inställningar > Siri och sökning, tryck på en 
app och slå på eller stäng av Sökning och Siri-förslag. 

Stäng av Förslag i Sök. Öppna Inställningar > Siri och sökning och stäng av Förslag i Sök. 

Stäng av Platstjänster för förslag. Öppna Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster. Tryck på 
Systemtjänster och stäng sedan av Platsbaserade förslag. 

Sök i appar. I många appar finns ett sökfält så att du kan söka efter något i appen. I t.ex. appen 
Kartor kan du söka efter en viss plats. Tryck på sökfältet och skriv det du vill söka efter. 


