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Hur den kraftfulla och roliga funktionen ”Diktering” fungerar.
   

När du använder Siri och diktering kommer det du dikterar att spelas in och skickas till Apple, 
Cupertino, California, för behandling. Apple returnerar ljudsändningen som skrift till Din enhet. 
Din enhet kommer även att skicka annan information till Apple, till exempel ditt namn och 
relation till dig (t.ex. ”pappa”) från kontakterna i adressboken, låttitlar i din samling och HomeKit-
aktiverade enheter i ditt hem (t.ex. ”vardagsrumslampa”) (sammanfattningsvis dina 
”användardata”). Alla dessa data används i syfte att hjälpa Siri och diktering att bättre förstå dig 
och känna igen vad du säger. De är inte länkade till andra data som Apple kan ha fått från din 
användning av andra Apple-tjänster. Stänger Du av Diktering och Siri så radras alla data från 
Apples servrar. Detta tycker jag inte är något att oroa sig för. Om någon tänker maila om 
stadshemligheter är det ju bara att knappa in texten som vanligt via tangentbordet. Så 
slutklämmen blir: Häng på, detta är kul.

Först skall vi aktivera det som behövs för 
att det skall fungera.

På hemmaskärmen Klickar Du 
på inställningar. (Ser ut så här)

Klicka först på Allmänt och 
sedan på Siri.

Om inte4 Knappen vid Siri är grön så 
klicka på den för att aktivera.

Observera att funktionen ”Hey Siri” bara 
är tillgänglig under laddning.

Välj språk samt om Di vill att en kvinna 
eller man skall svara på Dina frågor.

Min info använder Siri för att veta hur 
hon skall tilltal dig.
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Klicka på 
Allmänt

Klicka 
sedan på 

Siri

Klicka 
här för att 

aktivera Siri

Min info 
hämtas från de 

uppgifter Du angett om 
Dig själv i Kontakter

Klicka här när 
Du är klar för att  återgå 

till Allmänt
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Nu behöver vi bara aktivera Diktering.

Om Du följt ovanstående bör Du vara i 
avsnittet Allmänt.

Klicka på Tangentbord.

Klicka på Aktivera diktering vid pilen.

Nu provar vi lite.
Öppna Mail och klicka på 
Du hittar den uppe till 
höger.

Vi skapar nu ett mail enligt bilden.

Du kan tala in namnet genom att trycka 
på mikrofonsymbolen till vänster om 
mellanslag. Tryck på Klar efter varje 
diktering. Tala bara några rader i taget 
och undvik för mycket dialekt.

Klicka i Ämne och sedan på

Säg "Vi kollar Siri" och tryck Klar.
Om Du vill få kvitto på leveransen 
klickar Du vid pilen. 

Säg "Hej utropstecken nytt stycke". 
Säg "Detta är rad nummer ett punkt ny rad"
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Klicka på 
Tangentbord
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Säg "Detta är rad nummer två punkt nytt stycke"
Säg "Denna rad är kul smiley ny rad"
Säg "Vänsterparentes detta är inom parentes 
högerparentes nytt stycke"

Säg "Den kostar åtta euro punkt". 
Här kan det vara på sin plats att påminna om vilka regler 
som gäller för €-uttalet i Sverige I Sverige har vi lagt oss 
till med det engelska uttalet och säger "Joro". Detta 
förstår inte Siri. Reglerna för uttalet är att varje land skall 
uttala som man gör i ordet Europa. Alltså på svenska 
"euro" och inte "joro". Då fattar Siri vad Du menar. 

Trots att användarhandboken påstår att Du skall använda 
engelska kommandon så finns det svenska kommandon 
som fungerar bra. Apple annonserade förra året efter 
svensktalande personer till sin utvecklingsavdelning 
varför jag misstänkte att det kunde finnas icke 
dokumenterade kommandon. Till höger finns en lista på 
de kommandon jag hittat.

Observera att detta fungerar först med iOS 8.1.2

Kontrollera i Inställningar >
Programuppdatering att det står 8.1.2

Siri kräver också Internet-anslutning.
 

Med vänlig hälsning
Boris Björkman
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Vad du säger Vad som 
skrivs

Ny rad  
Nytt stycke
Punkt .
Komma ,
Kolon :
Semikolon ;
Frågetecken ?
Utropstecken !
Snabel-a-tecken @
Procenttecken %
Och-tecken &
Vänsterparantes (
Högerparantes )
Vänsterhakparantes [
Högerhakparantes ]
Plustecken +
Minustecken -
Divisionstecken ÷
Multiplikationstecken ×
Bindestreck -
Understreck _
Lodrätt steck |
Snedstreck /
Dollartecken $
Eurotecken €
Smiley :-)
Copyrighttecken ©
Varumärkestecken ™
Registreratvarumärk
estecken                   
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