
 1 

 

Nyheter i iOS 12 iPad/iPhone  
Från Apples Användarhandböcker oktober 2018. http://help.apple.com/ipad/12 respektive 
http://help.apple.com/iphone/12. Kan uppdateras för iPad från iPad mini 2, iPad femte gen. 
För iPhone från iPhone 5 S. Samt iPod touch från sjätte gen.  
 
Sammanställt av Solvig Grönstedt, SeniorNet Kungsholmen. 

 

Prestanda. iOS har förbättrats för en snabbare och mer lyhörd upplevelse på alla enheter från 
iPad Air och senare samt iPhone 5s och senare. 

Meddelanden. Uttryck din personlighet med nya kameraeffekter, bland annat filter och märken. 
Och med den nya Bilder-appen för iMessage får du förslag på bilder utifrån vem du skickar 
meddelanden till, vad ni talar om och platser där ni har tagit bilder tillsammans. Se Lägga till 
kameraeffekter i en bild eller video och Skicka en bild eller video. 

Endast iPhone: Skapa personliga memoji och använd nya Animoji (iPhone X och senare). Se 

Använda animoji- och memojikaraktärer i Meddelanden på iPhone. 

FaceTime. Lägg till kameraeffekter som filter, former och märken. Se Lägga till kameraeffekter i 
FaceTime-samtal på iPad/iPhone. 

Endast iPhone: Gör konversationen mer spännande med en Memoji eller Animoji. 

Skärmtid. 
Aktivitetsrapporter ger 
information om hur du och 
dina familjemedlemmar 
använder iPad, iPhone och 
iPod touch. Du kan ställa in 
tidsgränser för använd-
ningen av vissa appar eller 
hela appkategorier, till 
exempel spel. Se Ställa in 
skärmtid, kvoter och 
begränsningar på 
iPad/iPhone.  
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Notiser. Med grupperade notiser blir det enklare att se mer 
information samtidigt. Med Instant Tuning och Siri-förslag får du 
exakt de notiser du vill ha och behöver. Se Visa och svara på notiser 
på iPad/iPhone. 

Stör ej. Nya alternativ avslutar Stör ej automatiskt baserat på tid eller 
åtgärder. Stör ej medan jag sover sänker ljusstyrkan på skärmen och 
stänger av notiser nattetid tills du låser upp iPad/iPhone igen på 
morgonen. Se Slå på Stör ej medan jag sover på iPad./iPhone. 

Mätverktyg. Fastställ måtten på föremål i omgivningen genom att 

rikta kameran på iPad mot dem. Se Mät storlek med iPad/iPhone. 

 
 

Bilder. Bilder är nu smartare än någonsin och har en helt ny sökmotor samt en personlig För dig-
flik. Du kan till och med få förslag på vilka du ska dela en samling bilder med utifrån de personer 
som är med på bilderna. Se Använda appen Bilder på iPad/iPhone. 

https://help.apple.com/ipad/12/#/iPad99acb4d0?sub=iPad39a99663
https://help.apple.com/ipad/12/#/iPad99acb4d0?sub=iPad39a99663
https://help.apple.com/ipad/12/#/iPad99acb4d0?sub=iPada9bbb825
https://help.apple.com/iphone/12/#/iph37b0bfe7b
https://help.apple.com/ipad/12/#/iPadd35da7d2
https://help.apple.com/ipad/12/#/iPadd35da7d2
https://help.apple.com/ipad/12/#/iPad1a175601
https://help.apple.com/ipad/12/#/iPad1a175601
https://help.apple.com/ipad/12/#/iPad1a175601
https://help.apple.com/ipad/12/#/iPad1a175601
https://help.apple.com/ipad/12/#/iPad66f11759
https://help.apple.com/ipad/12/#/iPad66f11759
https://help.apple.com/ipad/12/#/iphd8ac2cfea
https://help.apple.com/ipad/12/#/iPad99e41c18


 2 

Kamera. Kameran markerar nu QR-koder i bildrutan så att de blir enklare att läsa av. Se Ta bilder 
med kameran på iPad/iPhone. 

Endast iPhone: Porträttljuset är nu ännu snyggare med förbättrade effekter för Scenljus och 
Scenljus mono. 

Siri. Lägg till genvägar för saker du gör ofta så att du kan be Siri att utföra dem. Se Lägga till 
genvägar till Siri på iPad/iPhone. I takt med att Siri lär sig dina rutiner får du även förslag på sådant 
du behöver göra, vid precis rätt tidpunkt, på låsskärmen och i Sök. Se Om Siri-förslag på 
iPad/iPhone. 

Appen Genvägar. Hämta denna nya app från App Store så kan du 
automatisera uppgifter du gör ofta. Skapa eller anpassa egna genvägar 
och utför flera steg i ett enda moment. Kom igång med exempel från 

galleriet och anpassa dem med steg från flera olika appar.                

Apple Books. Appen Böcker (inte tillgängligt i alla regioner) har fått en 
helt ny design. Nu är det ännu enklare att hitta och hämta favoritböcker 
och ljudböcker. Se Köpa böcker från Books-appen på iPad/iPhone.  

Röstmemon. Nu är det enklare att göra och redigera inspelningar. Du når dina inspelningar via 
iCloud och den nya appen Röstmemon på iPad eller Mac-datorn. Se Gör en inspelning i 
Röstmemon på iPad/iPhone. 

Aktier. Aktier för iPhone och iPod touch har fått en helt ny design och det finns en helt ny app för 
iPad och Mac. Se Visa aktiekurser på iPad/iPhone. 

Apple News. Det har blivit enklare att navigera i nyhetsflödet med det nya sidofältet. Nu kan du 
även läsa nyheter på Mac-datorn. Se Kom igång med News på iPad/iPhone. 

Batteriinformation. Diagrammet för batterianvändning i Inställningar visar nu information om 
användningen de senaste 24 timmarna eller 10 dagarna. Se Ladda och övervaka iPad/iPhone-
batteriet. 

Integritet och säkerhet. 
Spårning förhindras nu mer 
effektivt i Safari, vilket 
skyddar din integritet. Skapa 
och lagra starka lösenord 
som fylls i automatiskt i 
Safari och iOS-appar. Se 
Skapa lösenord till 
webbplatser och appar på 
iPad/iPhone. 
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Få nya tips för iOS 12. Appen Tips ger dig ofta nya förslag för att du ska kunna få ut mesta möjliga 
av din iPad. Se Få tips om iPad/iPhone. 

Obs! Nya funktioner och appar kan variera beroende på iPad/iPhone-modell, region, språk och 

operatör. 
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