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Kamera iPhone 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. 

 

Ta bilder 
Du kan ta bilder och spela in videor med iSight-kameran på baksidan av iPad och FaceTime-HD-
kameran på framsidan. 

 

Välj ett bildläge. Kamera har flera olika bildlägen, så du kan ta vanliga bilder, kvadratiska bilder 
och panoramabilder. Du väljer ett läge genom att trycka på Bild, Kvadratisk eller Panorama. Du kan 
också dra etiketterna uppåt eller nedåt. 

Ta en bild. Öppna Kamera genom att svepa åt vänster på låsskärmen, eller tryck på Kamera. Välj 
Bild, Kvadrat eller Panorama och tryck på slutarknappen eller någon av volymknapparna. 

Om du utgått från låsskärmen går du tillbaka till den genom att trycka på hemknappen. 

Fråga Siri. Du kan t.ex. säga: 

 ”Öppna Kamera” 

 ”Ta en bild” 

Håll den rakt. Om du vill visa ett rutnät som kan hjälpa dig att hålla kameran rakt öppnar du 
Inställningar > Kamera och slår på Rutnät. 

Zooma in eller ut. (iSight-kamera) Nyp ihop på skärmen om du vill zooma ut, dra isär fingrarna om 
du vill zooma in. 
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Ta en Live Photo-bild. (På modeller som stöds) En Live Photo-bild spelar in det som händer precis 
före och efter att du tar bilden samt ljudet. Välj Bild och slå på Live Photo-bilder (gul är på) genom 

att trycka på . Tryck sedan på slutarknappen. Live Photo-bilder markeras med ”Live” i hörnet. I 
appen Bilder går det att redigera Live Photo-bilder och lägga till filter på dem. 

Live Photo-funktionen fungerar med både iSight-kameran och FaceTime-kameran. 

Ta en bildserie. (På modeller som stöds) När kameran är i läget Bild eller Kvadrat håller du på 
slutarknappen så tas en snabb serie bilder. Du slutar ta bilder genom att lyfta fingret. Räknaren 
visar hur många bilder du tagit. Du visar de föreslagna bilderna och väljer de du vill behålla genom 
att trycka på miniatyrbilden för bildserien och sedan på Välj. De grå punkterna under 
miniatyrbilderna markerar föreslagna bilder. Om du vill kopiera en bild från bildserien som en 
separat bild i Bilder trycker du på cirkeln i det nedre högra hörnet. Om du vill radera bildserien 

trycker du på miniatyrbilden för bildserierna och sedan på . Om du vill välja vilka bilder i 
bildserien som ska överföras till Min bildström öppnar du Inställningar > Bilder. 

Ta en selfie med Retina-blixt. (På modeller som stöds) Använd Retina-HD-skärmen som en blixt 
till dina selfier. Slå på blixten, växla till FaceTime-kameran och tryck sedan på slutarknappen 
(skärmen blinkar till när exponeringen sker). 

 

Ta en panoramabild. (iSight-kamera) Välj 
Panorama, tryck på slutarknappen och 
panorera sedan långsamt i pilens riktning. Du 
avslutar panoreringen genom att trycka på 
samma knapp igen. Om du vill panorera i den 
andra riktningen trycker du först på pilen. Om 
du vill panorera vertikalt vrider du iPad till 
liggande riktning. Du kan även byta riktning på 
vertikal panorering. 

 

 

Använd självutlösaren. Använd självutlösaren så att även du kan vara med på bilden. Ställ först 

iPad där du vill ha den och arrangera sedan motivet. Tryck på , välj tre eller tio sekunder och 
tryck sedan på slutarknappen. 

Behåll kamerainställningar. Du kan spara den senaste inställningen för kameraläge du använt så 
att den inte nollställs nästa gång du öppnar Kamera. Öppna Inställningar > Kamera > 
Förvalsinställningar och slå på Kameraläge. På modeller som stöds kan du även behålla 
Live Photo-inställningarna. 

Läs en QR-kod. Kamera upptäcker automatiskt en QR-kod när den finns i bildramen. Gå till den 
relevanta webbsidan eller appen genom att trycka på notisen som visas. 

Ta en skärmavbild. Om du vill avbilda det som visas på skärmen trycker du på hemknappen och 
vilo-/väckningsknappen samtidigt och släpper dem sedan. Tryck på skärmavbilden, tryck på Klar 
och välj Spara i Bilder eller Radera skärmavbild. Om du sparar skärmavbilden kan du se den i 
albumet Skärmavbilder eller Alla bilder om du använder iCloud-bildbibliotek. 

Justera volymen för slutarljudet. Justera volymen på slutarljudet i inställningen Ringsignal och 
påminnelser under Inställningar > Ljud. Du kan också stänga av ljudet genom att trycka på knappen 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadd1300265
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadc9b7f38c
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPada8c9587c
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadd1300265
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för att sänka volymen eller reglaget för ringsignal/tyst läge (om iPad-enheten har ett sådant). (I vissa 
länder är funktionen för tyst läge avaktiverad.) 

 

Justera för en perfekt bild 
Om automatisk exponering och ansiktsigenkänning. När du tar en bild kan en rektangel snabbt 
visas för att indikera var den automatiska exponeringen har ställts in. När du fotograferar personer 
balanserar ansiktsigenkänningen exponeringen på många ansikten. En rektangel visas för varje 
ansikte som upptäcks. 

Lås fokus och exponering. Exponeringen är automatisk, men du kan ställa in exponering manuellt 
för nästa bild genom att trycka på ett objekt eller ett område på skärmen. Du låser fokus och 
exponering genom att hålla fingret på skärmen tills rektangeln börjar pulsera. Skärmen visar när 
exponering och fokus är låst. Ta så många bilder du vill. När du trycker på skärmen igen låses 
exponering och fokus upp och de automatiska inställningarna och ansiktsigenkänning aktiveras 
igen. 

Obs! Fokus och exponering ställs in när du trycker på skärmen, och ansiktsigenkänning avaktiveras 
tillfälligt. 

Justera exponeringen. Tryck så att visas bredvid exponeringsrektangeln. Justera sedan 
exponeringen genom att dra uppåt eller nedåt. 

Aktivera eller avaktivera blixten. Tryck på . Med blixten på enhetens baksida kan du 
dessutom få extra ljus när du behöver det. Om du vill använda blixten som ficklampa öppnar du 
Kontrollcenter och trycker sedan på knappen för ficklampa. 

Förbättra dina verk. Du kan redigera bilder och putsa videor direkt i iPad. Se Redigera bilder och 
putsa videor. 

 

Spela in video 
Med Kamera kan du spela in videor, både i t.ex. slow motion och med tidsförskjutning. 

Spela in en video. Välj Video och tryck på inspelningsknappen eller någon av volymknapparna när 
du vill starta och stoppa inspelningen. Du kan välja om du vill spela in video i 720p eller 1080p med 
30 bildrutor/s. På modeller som stöds kan du också välja att spela in video i 1080p med 
60 bildrutor/s och video i 4K med 30 bildrutor/s. Ju högre videoupplösning och inspelningshastighet 
(bildrutor per sekund), desto större filstorlek på den video som skapas. Du ändrar inställningarna för 
videoinspelning under Inställningar > Kamera > Spela in video. 

Filma i slow motion. (På modeller som stöds och med iSight-kamera) Välj Långsam om du vill 
spela in video i slow motion med 120 eller 240 bilder/s. När du redigerar videon kan du ställa in att 
bara en del av den ska spelas upp i slow motion medan resten spelas upp i vanlig hastighet. Du 
ändrar inställningarna för långsam video under Inställningar > Kamera > Spela in långsamt. 

Ställ in slow motion i en del av en video. Tryck på videominiatyren och sedan på Ändra. Ange 
vilken del du vill spela upp i slow motion genom att dra de vertikala reglagen under bildrutevisaren. 

Zooma in eller ut när du spelar in video. (iSight-kamera) Nyp ihop på bilden på skärmen om du 
vill zooma ut, dra isär fingrarna om du vill zooma in. 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iph7c412b4db
http://help.apple.com/ipad/11/#/iph7c412b4db
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad99b53cde
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad99b53cde
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadec84301e
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad54b48812
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Fånga en upplevelse med tidsförskjutning. Välj Uppsnabbad, placera iPad där du vill ha den och 
tryck sedan på inspelningsknappen när du vill börja spela in en solnedgång, ett trafikflöde eller 
någon annan händelse som sker under en längre tid. Stoppa inspelningen genom att trycka på 
inspelningsknappen igen. De tidsförskjutna bilderna sammanställs till en kort video. 

I iOS 9 och senare kan du använda videostabilisering för tidsförskjutna videor, vilket minskar 
effekten av kamerarörelser när du spelar in. 

 

HDR 
Med HDR (High Dynamic Range) kan du ta bra bilder under förhållanden med hög kontrast. iPad tar 
tre bilder i snabb följd med olika exponeringar – och kombinerar dem. Resultatet blir en bild med 
bättre detaljskärpa i områden med högdagrar och mellantoner. 

Använd HDR. (På modeller som stöds) Tryck på HDR. För bästa resultat bör du hålla iPad så 
stadig som möjligt och undvika rörelser i motivet. 

På vissa modeller kan du välja Auto-HDR. iPad använder då HDR när det är effektivast. 

Behåll endast HDR-versionen. Öppna Inställningar > Kamera och stäng av Behåll normalbild (som 
förval visas både den vanliga och HDR-versionen av bilden i Bilder). I albumen markeras HDR-
versioner av bilder med ”HDR” i hörnet. 

Obs! Både den normala versionen och HDR-versionen av bilden visas i Bilder som förval. 

 

Visa, dela och skriva ut 
De bilder och videor du tar med iPad sparas i Bilder. När iCloud-bildbibliotek är aktiverat överförs 
alla nya bilder och videor automatiskt och blir tillgängliga i Bilder på alla de enheter med iOS 8.1 
eller senare som du har ställt in för iCloud-bildbibliotek. När iCloud-bildbibliotek är avaktiverat kan 
du fortfarande samla upp till 1000 av dina senaste bilder i albumet Min bildström från enheter du 
ställt in för användning med iCloud. 

Obs! Om Platstjänster är på taggas kamerabilder och videor med platsdata som kan användas av 
appar och bilddelningswebbplatser. Se Platstjänster. 

Visa dina bilder. Tryck på miniatyrbilden som visas under slutarknappen i Kamera och visa de 
bilder du tagit senast genom att svepa åt vänster och höger. Tryck på Alla bilder om du vill visa allt i 
appen Bilder. 

Tryck på skärmen om du vill visa eller gömma reglagen. 

Visa alternativ för delning och utskrift. Tryck på när du visar en bild. Se Dela från appar. 

Överföra bilder och videor. Använd iCloud-bildbibliotek till att överföra bilder och videor från iPad 
till iCloud. Du kommer åt dem på de enheter med iOS 8.1 eller senare som är inloggade på iCloud 
med samma Apple-ID. Du kan också överföra och hämta bilder och videor från appen Bilder på 
iCloud.com. 

Synkronisera bilder och videor till iPad från en Mac. Använd panelen Inställningar för Bilder i 
iTunes. Se Synkronisera iPad. 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadff3b6387
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad8cf5ef28
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad3d83fbbb
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadf8dcf211
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadb7c27772
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPaddbe97ce5
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad3d83fbbb
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad995bb363

