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Nyheter i iOS 11 iPad/iPhone  
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. Sammanställt för fortsättningskurs i iPad/iPhone 
november 2017 av Solvig Grönstedt, SeniorNet Kungsholmen. 

 

Endast iPad 
Använd Dock när som helst. Med bara ett svep från nederkanten av skärmen är Dock tillgänglig 
oavsett vilken app du använder. Och du kan anpassa den med fler av dina favoritappar. 
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. Se Växla mellan appar. 

 
 

 

Arbeta med fler appar samtidigt. Med 
Dock är det enkelt att arbeta med flera 
appar samtidigt. Dra en app ut ur Dock 
om du vill använda Slide Over, eller dra 
den åt den högra eller vänstra kanten av 
skärmen om du vill använda Split View. 
Du kan till och med arbeta i en app i 
Slide Over, visa två appar i Split View, 
och titta på en film eller använda 
FaceTime i Bild-i-bild – allt på samma 
skärm. Se Använda flera appar samtidigt. 

  

 

 

Dra och släpp mellan appar. Flytta text, 
bilder och filer från en app till en annan. 
Du kan flytta nästan allt till nästan var 
som helst på skärmen, bara genom att 
dra. Se Dra och släppa objekt. 

 

 

 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad619935ea
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad3e67c9c1
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadaa83b207
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Skriv siffror, interpunktion och symboler 
snabbare. Svep nedåt på en tangent utan att växla 
fram och tillbaka mellan tangentbord. Se Skriva och 
redigera text. 

 
 

Skriv för hand. Om du har iPad Pro och Apple Pencil trycker du med Apple Pencil på låsskärmen 
så kan du direkt börja anteckna. Se Låsskärm. Och använd Apple Pencil till att rita och kommentera 
direkt i e-brev och anteckningar. Se Använd Märkning.. 
 

Endast iPhone 
Stör ej medan jag kör. iPhone kan känna av när du kanske kör och hjälpa dig att behålla 
koncentrationen. När Stör ej medan jag kör är aktiverat begränsas mängden textmeddelanden och 
andra notiser, och inkommande samtal tillåts endast när iPhone är ansluten via Bluetooth till en 
enhet i bilen eller till ett handsfreetillbehör. Se Stör ej medan jag kör. 

Mer från Kartor. Pilar som guidar dig till rätt fil gör det 
enklare att följa färdbeskrivningar, medan inomhuskartor 
hjälper dig att hitta på flygplatsen eller köpcentret när du 
kommer dit. Se Hitta platser och Hämta färdbeskrivningar. 

Skriv med en hand. (Alla modeller med undantag för 
iPhone SE och iPhone 5s) Om du vill flytta tangenterna 

närmare tummen håller du på eller . Välj sedan en 
av tangentbordslayouterna genom att dra. Se Skriva och 
redigera text. 
 

 

Flytta objekt med dra och släpp. Med bara ett tryck kan du 
flytta nästan allt i en app – en påminnelse i en lista, en 
textmarkering i en anteckning eller en kalenderaktivitet. Se 
Flytta objekt. 

 

 

Både iPad och iPhone 

 

Hitta alla dina filer på en enda plats. I den 
nya appen Filer kan du enkelt bläddra och söka 
bland och ordna alla dina filer. Det finns till och 
med ett speciellt ställe för dina senaste filer. Se 
Visa filer och mappar. 

 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad997da459
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad997da459
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadce941aa4
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad6350b8dc
http://help.apple.com/iphone/11/#/iphae754533b
http://help.apple.com/iphone/11/#/iph1df24639
http://help.apple.com/iphone/11/#/iph87085d3a
http://help.apple.com/iphone/11/#/iph3c50f96e
http://help.apple.com/iphone/11/#/iph3c50f96e
http://help.apple.com/iphone/11/#/iph1542a9d6b
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad49b77901
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Öppna iMessage-appar med färre tryck. Använd den helt omgjorda applådan till att dela märken, 
emojis och spel med dina vänner med bara ett svep. Se iMessage-appar. 

Nya Live Photo-effekter. Gör om en Live Photo-bild 
du gillar till en kontinuerlig videoloop, spela upp den 
fram och tillbaka eller simulera en lång exponering som 
gör rörelser suddiga. Se Redigera bilder och putsa 
videor. 

Visa dina bilder i ett helt nytt ljus. Använd nya filter 
till att göra bilderna ännu mer uttrycksfulla och 
hudtonerna naturligare. Ta bra bilder med mindre 
filstorlek genom att använda den senaste 
komprimeringstekniken. Se Redigera bilder och putsa 
videor. 

Ta en Live Photo-bild i FaceTime. Spara ett viktigt 
ögonblick i konversationen under ett FaceTime-samtal. 
Se Ringa och besvara samtal. 

 

 

 

 

 

En omgjord App Store. Se dagliga 
artiklar av experter, en speciell spelflik, 
listor för alla typer av appar och mycket 
mer i omgjorda App Store. Se Hitta 
appar och spel. 

 

Be Siri att göra mer. Siri är mer uttrycksfull med en 
ny, naturligare röst. Med Apple Music kan Siri bli din 
personliga DJ. Och Siri kan nu översätta fraser från 
engelska till kinesiska, spanska, franska, tyska och 
italienska (beta). Se Gör en förfrågan. 

Upptäck musik med lite hjälp från dina vänner. Nu 
kan dina vänner hjälpa dig att upptäcka nya låtar och 
artister. Ni kan ha varsin egen profil i Apple Music där 
ni kan se spellistor som era vänner har delat och även 
album och stationer som de ofta lyssnar på. 
(Apple Music-prenumeration krävs.) Se vad dina 
vänner lyssnar på. 

 

 

  

 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad3aaa5477
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad99b53cde
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad99b53cde
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad99b53cde
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad99b53cde
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad6b71e29e
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad9b4cea76
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad9b4cea76
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad4bce70ef
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad95b8b325
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad95b8b325
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Ta kontroll över Kontrollcenter. Du 
kan anpassa omgjorda Kontrollcenter så 
att du kan ändra inställningarna för de 
saker du gör oftast. Vill du få snabb 
tillgång till Apple TV? Lägg till 
Apple TV Remote. Vill du se något i 
större format med ett tryck? Lägg till 
förstoraren. Om du vill låsa upp ännu 
fler kommandon håller du på objekt i 
Kontrollcenter. Se Kontrollcenter. 

 

Få notiser var som helst. Om du vill se 
de senaste notiserna sveper du nedåt 
från överkanten på skärmen. Svep 
sedan uppåt från mitten av skärmen om 
du vill se äldre notiser. Se Notiser. 

 

Skanna och signera dokument i Anteckningar. Dokumentskannern känner automatiskt av och 
skannar ett dokument i appen Anteckningar, beskär kanterna, rätar upp dokumentet och tar bort 
eventuella lutningar eller blänkande delar. Om du har iPad Pro och Apple Pencil kan du använda 
Apple Pencil till att fylla i rutor eller signera dokumentet. Se SkannBäggea ett dokument. 

 

Märk det. Kommentera bilder, anteckningar, PDF-filer, 
skärmavbilder med mera med inbyggda ritverktyg. I 
vissa appar kan du också lägga till text och signaturer 
samt pratbubblor och andra former. Om du har iPad Pro 
kan du rita med Apple Pencil. Se Använd Märkning.. 

 

 

Använd inomhuskartor till att hitta rätt på flygplatsen eller det stora köpcentret. Vare sig du är 
ute på en riktig shoppingrunda eller bara letar efter närmsta kafé kan Kartor hjälpa dig att hitta rätt. 
Se Hitta platser. 

News är ännu personligare. News visar nu populära artiklar som är relevantare för dig. Siri lär sig 
vad som intresserar dig och föreslår artiklar du kanske gillar. Och en ny Spotlight-flik visar artiklar i 
ett aktuellt ämne, utvalda av Apple News redaktörer. Se For You. 

Ställ snabbt in din nya iPad. Håll din nya iPad i närheten av en enhet med iOS 11 och senare så 
kan du snabbt och säkert importera många av dina personliga inställningar och lösenord i iCloud-
nyckelring. Se Ställa in iPad. 
 

Obs! Nya funktioner och appar kan variera beroende på iPad/iPhone-modell, var du befinner dig, 
språk och operatör. 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPade572ca56
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad66f11759
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadbc864795
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad6350b8dc
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadd541a6af
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadacf51746
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad995bb83d

