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Bilder iPad iOS 11 
iOS 11 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 mars 2018 av Solvig Grönstedt, SeniorNet Kungsholmen. 

 

 

Bilder i översikt 
Med appen Bilder kan du visa, ordna, dela och redigera dina bilder och videor. 

Du kan fylla iPad med bilder och videor på många olika sätt: ta dem med Kamera, slå på iCloud-
bildbibliotek och synkronisera alla bilder på alla dina Mac- och iOS-enheter, synkronisera dem med 
iTunes från datorn, importera dem från en kamera, spara dem från e-brev eller webbsidor med 
mera. Du kan också använda Bilder till att lagra och visa animerade GIF-bilder som finns i albumet 
Animerade. 

 

Visa och arbeta med dina bilder under flikarna Bilder, Minnen, Delat och Album längst ned i Bilder. 

 Tryck på Bilder om du vill visa alla dina bilder och videor, ordnade efter Ögonblick, Samlingar 
och År. Om du snabbt vill bläddra bland bilderna i en samling eller från ett visst år håller du 
fingret på en miniatyrbild och drar. Visa bilden genom att trycka på en miniatyr. 

 Tryck på Minnen om du vill visa filmer och bilder baserat på relaterade datum, platser, personer 
med mera. Se Minnen. 

 Tryck på Delat om du vill visa de bilder och videor du har delat med andra eller som andra delat 
med dig. Se iCloud-bilddelning. 

 Tryck på Album om du vill skapa och visa dina egna album. Se Ordna bilder och videor. 

 

Visa bilder och videor 
Bläddra bland dina bilder och videor. Tryck på Bilder och tryck sedan på en bild. Medan du visar 
en bild bläddrar du bland bilderna genom att svepa på miniatyrbilderna och trycker sedan på en 
miniatyrbild för att visa den bilden. Dra bilden nedåt om du vill fortsätta bläddra i Ögonblick eller 
Album. 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadd77b5cfb
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad99c6e9cd
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad99c6ec9e
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Obs! Som förval visar 
Bilder ett representativt 
urval av dina bilder när 
du visar efter år eller 
efter samling. Om du vill 
visa alla dina bilder 
öppnar du 
Inställningar > Bilder 
och avaktiverar 
Sammanfatta bilder. 

 

Zooma in eller ut. Tryck snabbt två gånger eller dra isär eller nyp ihop med två fingrar på en bild. 
Visa andra delar av bilden genom att dra. 

Spela upp en video. Tryck på . Växla mellan helskärmsläge och visning anpassad efter 
skärmen genom att snabbt trycka två gånger på skärmen. 

Spela upp ett bildspel. Tryck på när du visar en bild eller video och tryck sedan på Bildspel. 

Du stoppar bildspelet genom att trycka på skärmen och sedan på . Tryck på Alternativ om du vill 
välja bildspelets tema, musik och annat. 

Om du vill strömma ett bildspel eller en video till en TV läser du Strömma ljud och video till andra 
enheter. 

Spela upp en Live Photo-bild. En Live Photo-bild, som går att ta med vissa modeller, är en rörlig 
bild som spelar in ögonblicken precis före och efter att en bild tas. Håll på Live Photo-bilden i 
helskärmsläge så visas rörelserna (iOS 9 eller senare krävs). 

Om någon delar en Live Photo-bild med dig via e-post kan du svepa uppåt på bilden (på modeller 
med stöd för det) och lägga till en Live Photo-effekt – Loopa, Studsa eller Lång exponering. I Ta 
bilder finns mer information om hur du tar Live Photo-bilder. 

Visa detaljer om bilder och videor. Tryck på en bild eller video och tryck på Detaljer eller svep 
uppåt. Då visas: 

 Relaterade minnen. Se Minnen. 

 Personer som identifierats av Bilder. Se Personer. 

 Om informationen är tillgänglig visas den plats där bilden eller videon tagits och en länk till bilder 
och videor som tagits i närheten. Se Platser. 

Obs! Om bilden är en Live Photo-bild kan du lägga till en Live Photo-effekt (Loopa, Studsa eller 
Lång exponering) genom att svepa uppåt. 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad997db339
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad997db339
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadd1300265
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadd1300265
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadd1300265
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad99b53a71
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad99b53a71
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadd77b5cfb
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPada1053653
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad0352bf82
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Sök efter bilder. Tryck på i Bilder, 
Minnen eller Album och sök efter datum 
(månad och år), plats (stad), kategori 
(t.ex. strand eller solnedgång) eller en 
person du angett namnet på (t.ex. Elin 
eller Fredrik). 

 

 

Tryck på skärmen när du visar en bild eller video om du vill visa eller gömma reglagen. Dra fingret 
åt vänster eller höger för att gå framåt eller bakåt. 

Fråga Siri. Du kan t.ex. säga: 

 ”Visa bilder från juli” 

 ”Visa bilder från Kalifornien” 

 ”Visa bilder på stranden” 

 ”Visa bilder på Pelle” 

 

Ordna bilder och videor 
På fliken Album visas album du skapat själv och några album som Bilder skapar åt dig, baserat på 
typ av bild eller video. Bilder som du tar med FaceTime-kameran läggs till exempel till automatiskt i 
albumet Självporträtt. Andra album som Bilder skapar är bland annat Personer, Platser, Live Photo-
bilder, Videor, Panoramabilder, Långsamma, Bildserier och Skärmavbilder. 

Om du använder iCloud-bildbibliotek finns alla dina bilder på iCloud i albumet Alla bilder (se iCloud-
bildbibliotek). I annat fall visas albumet Kamerarulle istället. Det innehåller bilder och videor du tagit 
med iPad och från andra källor. 

Om du använder iCloud-bildbibliotek lagras album på iCloud. De är uppdaterade och tillgängliga på 
enheter där du är inloggad med samma Apple-ID, som på iOS-enheter med 8.1 eller senare, Mac-
datorer med OS X 10.10.3 eller senare och på iCloud.com. 

Skapa ett nytt album. Tryck på Album, tryck på , ange ett namn och tryck sedan på Spara. 
Markera bilder och videor och tryck på Klar. 

Lägg till objekt i ett befintligt album. När bildminiatyrbilder visas trycker du på Välj, markerar 
objekt, trycker på Lägg till i och markerar sedan albumet. 

Hantera album. Tryck på Ändra när albumlistan visas. 

 Ändra namn på ett album: Tryck på albumnamnet och ange ett nytt namn. 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad3d83fbbb
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad3d83fbbb
https://www.icloud.com/
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 Byt plats på album: Förstora albumets miniatyrbild genom att trycka och dra sedan albumet till 
en annan plats. 

 Radera ett album: Tryck på . 

Obs! Det går inte att radera album som Bilder skapar åt dig, som Personer, Platser och 
Självporträtt. 

Märk dina favoriter. Tryck på medan du visar en bild eller video så läggs den till i albumet 
Favoriter. En bild eller video kan ingå både i Favoriter och i ett annat album. 

Göm de bilder eller videor du vill behålla men inte visa. När du visar miniatyrer trycker du på 

Välj. Sedan markerar du de bilder eller videor du vill gömma. Tryck på och sedan på Göm. 
Bilderna eller videorna flyttas till albumet Gömda. 

Obs! Bilder eller videor göms i Ögonblick, Samlingar, År och Minnen, men visas fortfarande i album. 

Radera en bild eller video från Bilder. Tryck på fliken Bilder och tryck på en bild eller video. Tryck 

på och sedan på Radera bild eller Radera video. Raderade bilder och videor finns i albumet 
Senast raderade i 30 dagar innan de tas bort permanent. Du kan se hur många dagar det är kvar 
innan objektet tas bort permanent från iPad. Om du vill radera en bild eller video permanent innan 
dagarna har löpt ut trycker du på objektet. Tryck på Radera och sedan på Radera bild eller Radera 
video. Om du använder iCloud-bildbibliotek tas raderade bilder och videor bort permanent från alla 
enheter som använder iCloud-bildbibliotek med samma Apple-ID. 

Återskapa en raderad bild eller en video. Tryck på bilden eller videon i albumet Senast raderade. 
Tryck på Återskapa och tryck sedan på Återskapa bild eller Återskapa video så flyttas den till 
Kamerarullen. Om du använder iCloud-bildbibliotek flyttas de till albumet Alla bilder. 

Om du vill återskapa flera bilder och videor trycker du på albumet Senast raderade. Tryck på Välj, 
tryck på de bilder och videor som du vill återskapa och tryck sedan på Återskapa. 

Ta bort en bild eller video från ett album. Tryck på bilden eller videon och tryck sedan på .Du 
kan välja att ta bort den från albumet eller radera den från iCloud-bildbiblioteket på alla enheter. 

 

Minnen 
Bilder söker igenom biblioteket för att 
automatiskt skapa samlingar av bilder och 
videor som kallas för minnen. Minnen 
innehåller även minnesfilmer som automatiskt 
redigeras och tonsätts åt dig. Du kan redigera 
dem och dela dem med andra. (Minnen som 
skapas från album som inte innehåller 
tillräckligt många bilder och videor resulterar 
inte i någon minnesfilm.) Du kan också skapa 
en minnesfilm från album som du skapar. 
Minnen kan fokusera på: 
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 Platser, som favoritplatsen för semester eller som området du bor i 

 Speciella händelser, som födelsedagar, semestrar, bröllop och framträdanden 

 Aktiviteter som fjällvandring, skidåkning och dykning 

 Bilder på släkt, vänner, barn och husdjur 

Spela upp en minnesfilm. Tryck på Minnen, tryck på en minnesfilm och tryck sedan på .Pausa 

genom att trycka på filmen och sedan på . Om du vill växla mellan liggande och stående riktning 
medan filmen spelas upp vrider du iPad. 

Skrubba genom en minnesfilm. Tryck på en 
minnesfilm medan den spelas upp så att 
reglagen visas. Svep sedan åt vänster eller 
höger längs rullningslisten. 

Visa ett albums minne. Tryck på ett album du 

skapat och tryck sedan på . Om du vill 
lägga till det i Minnen sveper du uppåt och 
trycker på Lägg till i minnen. 

Spara ett minne i albumet Favoritminnen. 
Håll på ett minne och tryck sedan på Lägg till i 
favoritminnen. 

Skapa minnen från helgdagsaktiviteter. 
Öppna Inställningar > Bilder och slå på Visa 
helgdagsaktiviteter. 

 

Ändra stämningen. Tryck på en minnesfilm medan den spelas upp och sedan på en stämning. Du 
kan också välja en ny genom att svepa åt vänster eller höger bland stämningarna. (Varje stämning 
har en speciell titel, musik och redigeringsstil.) 

Ändra tidslängden. Tryck på en minnesfilm när den spelas upp och tryck sedan på en tidslängd, 
eller välj kort, medel eller lång genom att svepa. Alla tidslängder kanske inte är tillgängliga för alla 
filmer. 
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Anpassa en minnesfilm. Tryck på en minnesfilm medan den spelas upp. Tryck sedan på Ändra 
och gör något av följande: 

 Ändra titeln: Tryck på Titel, redigera titeln och 
undertiteln genom att trycka på dem och välj sedan 
en titelstil. 

 Välj en titelbild: Tryck på Titelbild och tryck sedan 
på den bild eller video som du vill använda. 

 Välj annan musik: Tryck på Musik och välj sedan 
musik från ett ljudspår eller från ditt musikbibliotek 
(endast musik du äger och som lagras på iPad är 
tillgänglig). 

 Välj en anpassad tidslängd: Tryck på Tidslängd. 

 Välj bilder och videor: Tryck på Bilder och videor, 

tryck på och tryck sedan på de bilder och 
videor som du vill använda i filmen. Om du vill ta 
bort bilder och videor som finns i minnesfilmen 
avmarkerar du dem. 

 Radera en bild eller video från minnesfilmen: Tryck 
på Bilder och videor och tryck på en bild eller video 
i tidslinjen. Ta sedan bort den från filmen genom att 

trycka på . 

 Putsa en video i minnesfilmen: Tryck på Bilder och 
videor, tryck på en video i tidslinjen och putsa 
sedan videon. Se Redigera bilder och putsa videor. 

 

 

Personer 
Bilder söker igenom biblioteket efter ansikten och lägger till de ansikten som förekommer oftast i 
albumet Personer. Du kan tilldela namn till de personer som Bilder hittar, lägga till personer som 
förekommer mindre ofta, markera personer som favoriter och visa minnen som innehåller vissa 
personer. Ju fler bilder du har desto längre tid tar den första genomsökningen. 

Obs! Med iCloud-bildbibliotek hålls albumet Personer uppdaterat på alla dina enheter med iOS 11 
och senare, och alla dina Mac-datorer med macOS High Sierra 10.13 och senare. (Du måste vara 
inloggad med samma Apple-ID på alla enheterna.) 

Ge ett ansikte ett namn. Tryck på Album, tryck på Personer och tryck sedan på en person. Tryck 
på namnet överst på skärmen och ange namnet, eller tryck på det i listan om det visas där. Tryck på 
Nästa och sedan på Klar. 

Markera personer som favoriter. Tryck på på personens nyckelbild i albumet Personer. 

Tryck på igen om du vill ta bort favoritmarkeringen. Du kan också dra en person till 
favoritområdet. 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad99b53cde
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Om du vill ta bort flera favoriter trycker du på Välj och sedan på de personer som du vill ta bort. 
Tryck på Ej favorit. 

Slå ihop personer. Om albumet Personer visar en person som är identifierad som två eller fler 
personer trycker du på Välj. Tryck sedan på varje förekomst av den personen och tryck på Slå ihop. 

Ställ in referensbilden för en person. Tryck på personens album, tryck på Välj och välj sedan den 

bild som du vill använda som referensbild. Tryck på och sedan på Gör till referensbild. 

Ta bort felidentifierade personer. Tryck på personen i albumet Bilder och tryck sedan på Visa mer 
så visas alla bilder med den personen. Tryck på Välj, tryck på Visa ansikten och tryck på det 

felidentifierade ansiktet. Tryck på och sedan på Inte den här personen. 

Lägg till fler personer. Svep uppåt på en bild på någon du vill lägga till så visas en miniatyr för den 
personen (under Personer). Tryck på miniatyren, tryck på Lägg till namn och ange namnet. Du kan 
också trycka på namnet om det visas i listan (namnen i listan kommer från appen Kontakter). Tryck 
på Nästa och sedan på Klar. 

Visa bilder på en viss person. Tryck på Album, tryck på Personer och tryck sedan på personen. 

 

Platser 
Albumet Platser skapar samlingar av bilder och videor utifrån var de har tagits. Samlingar visas på 
en karta i albumet. Endast bilder och videor som har inbäddad platsinformation (GPS-data) visas. 

Visa efter plats. Tryck på Album, tryck på Platser och tryck sedan på en samling. Zooma in på 
kartan så visas fler enskilda platser. 

Visa en lista över platser. Tryck på Rutnät när kartan visas. 

Visa en plats i appen Kartor. När en bild eller video som innehåller platsinformation visas sveper 
du uppåt så att Platser visas. Tryck sedan på platsens namn eller adress. 

Visa en platsbaserad minnesfilm. Tryck på Album, tryck på Platser och tryck sedan på en plats 

med flera bilder. Tryck på och sedan på . 

 

Redigera bilder och putsa videor 
Du kan redigera stillbilder och Live Photo-bilder direkt i iPad. Om bilderna är lagrade på iCloud 
uppdateras dina redigeringar på alla dina enheter som är inställda för användning med iCloud, och 
både originalet och den redigerade versionen av bilden sparas. Om du raderar en bild raderas den 
från alla enheter och från iCloud. Med bildapptillägg kan du få tillgång till ytterligare 
redigeringsalternativ. Se Apptillägg. 

Redigera en bild eller Live Photo-bild. Visa bilden i helskärmsläge, tryck på Ändra och tryck 
sedan på ett verktyg. Tryck på Klar när du är klar. 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad9a3bf1f5
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 Med automatisk 

förbättring kan du 
förbättra bildens 
exponering, kontrast, 
mättnad med mera. 

 Med verktyget som tar 

bort röda ögon 
trycker du på varje öga 
som behöver korrigeras. 

 Om du vill beskära bilden 

trycker du på . 
Bilder föreslår en 
beskärning, men du kan 
ställa in beskärningen 
själv genom att dra i 
hörnen på 
rutnätsverktyget. Ändra 
lutningen på bilden, eller 
räta upp den, genom att 
vrida hjulet. Tryck på 
Ångra om du vill ta bort 
ändringarna. Tryck på 

om du vill rotera 
bilden 90 grader. Tryck 

på om du vill välja 
en standardproportion för 
kortet, t.ex. 2:3 eller 
Kvadrat. 

 

 

 

 Med bildfilter kan du använda effekter som ändrar färgerna och tonerna i en bild. 

 Tryck på om du vill justera ljus, färg eller svartvitt. Tryck på ett alternativ och dra sedan 

reglaget till önskad effekt. Tryck på för finjusteringar. 

Gillar du inte resultatet? Tryck på Avbryt och sedan på Spara inte. Du kan även spara 
ändringarna genom att trycka på Klar. 

Lägg till en Live Photo-effekt. Svep uppåt på en Live Photo-bild och tryck på en effekt. Loopa 
upprepar det som händer i en kontinuerlig loop. Studsa spelar upp det som händer bakåt och 
framåt. Lång exponering simulerar en DSLR-liknande lång exponeringseffekt genom att göra 
rörelser suddiga. 

Skapa en stillbild av en Live Photo-bild. Visa Live Photo-bilden, tryck på Ändra och tryck sedan 
på Live-knappen i nedre vänstra hörnet. 

Ange en referensbild för en Live Photo-bild. Visa Live Photo-bilden, tryck på Ändra och dra 
sedan den lilla fyrkanten i bildrutevisaren tills du hittar en stillbild som du gillar. Tryck på Gör till 
referensbild. 
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Putsa eller stäng av ljudet för en Live Photo-bild. Visa Live Photo-bilden, tryck på Ändra och dra 

sedan någon kant av bildrutevisaren. Du stänger av ljudet genom att trycka på . 

Jämför den redigerade versionen med originalet. Tryck på Ändra och tryck sedan på bilden om 
du vill visa originalet. Den redigerade versionen visas automatiskt igen efter en eller ett par 
sekunder. 

Återgå till original. När du har redigerat en bild och sparat ändringarna kan du återgå till 
originalbilden. Tryck på bilden, tryck på Ändra och sedan på Återgå. 

Märk en bild. Visa bilden, tryck på Ändra, tryck på och sedan på Märkning. Kommentera 
bilden med märkningsverktygen (pennverktyget, blyertspennan eller märkpennan). Radera dina 
kommentarer med suddet. (Om det är en Live Photo-bild blir det en stillbild när du använder 
Märkning.) Se Använda Märkning. 

Lägg till ett bildfilter. Tryck på och svep sedan åt vänster och höger på filtren under 
visningsfönstret för att förhandsvisa och välja ett filter. Du kan ta bort och ändra filter som har lagts 
till i antingen Kamera eller Bilder. 

 

 

 

Putsa video. Tryck på Ändra, dra i en av bildrutevisarens kanter, tryck på Klar och tryck sedan på 
Spara som nytt klipp. Det nya videoklippet sparas i albumet Videor (den ursprungliga videon finns 
kvar utan ändringar). 

Ställ in delen av en video som har spelats in i långsamt läge. Tryck på Ändra och använd sedan 
de vertikala fälten under bildrutevisaren. (Mer information om långsam uppspelning finns i Spela in 
video.) 

 

Övriga rubriker under Bilder 

iCloud-bildbibliotek 

Min bildström 

iCloud-bilddelning 

Andra sätt att dela bilder och videor 

Skriva ut på en skrivare med stöd för AirPrint 

Importera bilder och videor 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad6350b8dc
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad527d65e6
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad527d65e6

