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Det finns uttalade  
senior telefoner men även 
utmärkta alternativ bland 
“vanliga” konsumentelefo-
ner”. Med en teknikkunnig 
vän eller släkting kan såväl 
en iPhone som en Android 
anpassas med större text 
och underlättande gen
vägar för den teknikovane.

Fråga dig tillsammans med 
barnet varför hen behöver 
en mobiltelefon och vad 
den ska klara av. Sätt ett 
pris ni är beredda att betala 
och leta upp en modell som 
klarar så mycket det går av 
era önskemål. Ett skyddande 
skal kan minimera risken för 
att telefonen går sönder.

Med sin enorma marknads-
andel i Sverige rymmer 
iPhoneanvändarna allt 
från entusiasten till de som 
slentrianköper mobiler. 
Har du redan Macbook, 
Apple-tv, Apple Watch och 
iPad är iPhone ett ganska 
självklart val.

För dig är mobilen mycket 
mer än bara en mobil. 
Som en fjärrkontroll till all 
elektronik och givetvis med 
de senaste sensorerna och 
specialfunktionerna. Ett 
högt pris kan rättfärdigas 
genom att du byter in din 
gamla och alltid har det 
senaste.

FÖR SENIOREN BARNETS FÖRSTA MOBIL

APPLE-FANATIKERN TEKNIK-ENTUSIASTEN

VILKEN TYP ÄR DU?

Om du är nöjd med den mobiltelefon du haft 
tidigare är det lätt att se på det senaste från 
samma tillverkare, men jag vill ändå utmana 
dig att titta på flera olika tillverkare och  
modeller innan du bestämmer dig. Att byta 
från iOS till Android, åt andra hållet, eller 
att byta upp sig från en enklare mobil till en 
smartphone behöver inte vara så krångligt 
som du kanske tror. Och belöningen kan  
bli en telefon som till exempel klarar regn
skuren, tar mycket bättre bilder och faktiskt 

anpassar sig till dig och inte tvärt om. Många 
av dagens telefoner lär sig efter ditt användar
mönster och kan baserat på det anpassa sina 
råd till din vardag och ge dig tips om hur du 
kan få ut mer av din telefon.
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Räcker utmärkt för grundläggande funktioner som att ringa  
och skicka meddelanden. Du spelar inte de värsta 3D-spelen,  
får långsammare respons och sämre foton.

BILLIGARE: UPP TILL CA 3000 KR

Ger dig en bra upplevelse och räcker för de allra flesta  
användningsområden. Här kan du också hitta något år gamla 
toppmodeller som hunnit sjunka i pris och därmed kan vara 
riktiga fynd. Kameran håller ofta hög klass.

MELLANKLASS: CA 3000 – 6000 KR

Ger ofta högupplöst skärm med obefintliga ramar, den bästa 
prestandan för krävande 3D-spel och för när tillverkarna hittar 
på nästa generations prestandakrävande funktioner. Ger även 
bra kamera, ja helt enkelt det bästa av allt.

TOPPMODELLERNA: CA 6000 KR OCH MER

PRISVÄRDA
BUDGET

TOPPKLASS
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LAGRING
Bilder och filmer från kameran,  
avancerade spel och nedladdad musik 
och film (Spotify, Netflix) är det som 
tar mest plats. Vill du vara säker på att 
ha utrymme, välj 64 GB eller mer.

PRESTANDA
Arbetsminne och processor avgör 
hur snabb din telefon är. Det är även 
beroende av skärm och vilken annan 
teknik som finns, men övergripande 
ger högre pris bättre prestanda.

SKÄRM
Upplösningen på skärmen bestämmer 
hur skarp och detaljrik den upplevs. 
De allra mest högupplösta skärmarna 
är främst för VR, annars räcker full HD 
(1920 x 1080 pixlar) till en telefon med 
femtumsskärm.

KAMERA
Bland toppmodellerna skiljer det  
lite i kamerakvalitet mellan modeller  
medan de billigaste mobilerna är 
märkbart sämre. Utvecklingen går 
snabbt och nya mobiler är mycket 
bättre jämfört med några år äldre.
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Anses ofta som enklare, men  
skillnaden mot Android är inte 
så stor som den varit. Har du en 
dator eller iPad från Apple finns 
tydliga fördelar eftersom du  
enkelt kan dela bilder, iMessage- 
meddelanden och annat mellan 
enheterna samt med andra som 
också har en iPhone.

Mer anpassningsbart för  
personliga önskemål, flera olika 
tillverkare som använder samt  
en bredare flora av olika storlekar 
och format. Anses vara lite  
krångligare men att skillnaderna 
är så stora gentemot iOS är ofta 
överdrivet. De flesta apparna 
finns till båda systemen, så ett 
byte från iOS är idag enkelt.  

IOSANDROID
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VATTENTÅLIGHET
Sony, Apple och Samsung  
är de främsta med vatten 
skyddade telefoner, bra om 
du vill känna dig säker i regn 
och rusk.

STÖTTÅLIGHET
Innebär ofta kompromisser 
och kan få priset att skjuta i 
höjden, kanske kan ett tåligt 
skal till en vanlig telefon vara 
ett alternativ?

PENNAN I NOTE 8
Vissa modeller har unika 
funktioner. Samsung Note 8  
till exempel har en penna 
som ger dig funktioner du 
inte kan göra med handen. 

BATTERI
Extrem batteritid är inte vanligt, 
men Motorola Moto Z Play  
och Asus Zenfone Zoom S är 
två av väldigt få bra val. Allt över 
3000 mAh som är standard  
i telefoner innebär ofta bättre 
batteritid.

MINNESKORTSPLATS
Finns ej till iPhone/iOS men 
kan vara bra för Android 
enheter. Internt lagrings 
utrymme är dock att föredra 
eftersom appar sällan kan 
lagras på minneskort.

DUBBLA SIMKORTSPLATSER
Blir allt vanligare och innebär 
att du kan bli nådd på både 
jobb- och privatabonnemang 
samtidigt, eller kanske  
använder för billigare utlands
samtal. Huawei och Motorola 
har ofta dubbla simkortplatser.

DUBBLA KAMEROR
Användbart framförallt när 
de bidrar med optisk zoom, 
men inget att stirra sig blind 
på. En kamera räcker  
fortfarande  långt.

MODS MED MOTO-MOBILER
För den som vill ha projektor, 
360-kamera och högtalare 
som integrerade tillbehör 
är Motorola och Motomods 
rätt val.

ANSIKTSAVLÄSNING
Letar sig nu in i de allra  
dyraste telefonerna som  
alternativ till fingeravtrycks
läsare.


