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SPELKRAV1

Spel som kräver relativt lite från din  
hårdvara då de inte använder särskilt 
mycket processorkraft eller har särskilt 
bra grafik. Exempel på speltitlar: League 
of Legends, Age of Empires, Minecraft  
eller Civilization 6.

Spel som kräver mer av grafikkortet för 
att flyta på men som fortfarande inte 
behöver top of the line-komponenter. 
Exempel på speltitlar: Counter-Strike  
och massvis med äldre toppspel som  
nu fått några år på nacken t ex  
Assassins Creed 3 eller Far Cry 3. 

Spel som kommer pusha din hårdvara 
och dina komponenter till max. Kräver 
mycket av grafikkortet, processorn  
och RAM. Exempel på speltitlar:  
PlayerUnknown’s Battlegrounds,  
Battlefield 1, GTA V eller Witcher 3.

LEAGUE OF LEGENDS COUNTER-STRIKE: GO PLAYERUNKNOWN’S 
BATTLEGROUNDSMINST KRÄVANDE GANSKA KRÄVANDE

MYCKET KRÄVANDE

6 000–10 000 kr 
Här hittar du speldatorer som klarar många 
spel men som inte är optimala när det kom-
mer till de allra mest krävande titlarna då de 
inte har de bästa grafikkorten. Lägger du dig 
i den här kategorin så föråldras även datorns 
specifikationer snabbare.

11 000–19 000 kr 
Om du har höga krav och vill kunna spela det 
mesta utan några problem. Har fortfarande inte 
det allra bästa när det gäller alla komponenter. 
Har till exempel inte nödvändigtvis marknadens 
bästa grafikkort. 

20 000–35 000 kr 
Här finns helt enkelt det bästa av allt. Om du 
vill ha top of the line komponenter genom 
hela din dator! Framtidssäkert så det skriker 
om det!

BUDGET

HEATONS  
SPELDATORN

GUIDE TILL

Vilken speldator du ska köpa beror helt enkelt 
på vad du planerar att spela och vilka krav 
du har. Vill du bara kunna spela lite enklare 
spel så behöver du inte ha det dyraste grafik-
kortet eller den snabbaste processorn. Vill 
du däremot kunna spela de flesta spel som 
finns men inte har några proffs ambitioner så 
finns det väldigt många prisvärda modeller i 
mellan klassen. Däremot bör du se till att da-
torn har helt ok komponenter så att den inte 
blir föråldrad när nya speltitlar kommer. Ser 
du väldigt seriöst på gameandet och kanske 
till och med har proffsdrömmar, då har du 
inget utrymme för lagg eller fördröjningar.  

Då ska du helt enkelt ha det bästa. 
   Extratips: I början nämnde jag att du hittar 
en hel del onlinespel i den spelkategorin som 
är minst krävande. Ska du spela dem så får 
du dock inte glömma att du också behöver 
ha en bra internetanslutning. För har du 
riktigt dåligt internet så kommer onlinespel 
ändå lagga oberoende av en bra speldator.

HEATON SAMMANFATTAR

HEATON

VILKEN GAMERTYP ÄR DU?

Niklas har aldrig spelat något 
förut men vill nu börja. Han 

börjar med en ingångs modell 
men som har mer plats  

i burken och på moderkortet 
för att kunna uppgradera om 

han skulle få mersmak.

Adam vill kunna spela de flesta 
spelen som finns på marknaden 
med sina kompisar. Han vill inte 
vara begränsad när det kommer 

till vad han kan spela men har 
inte heller några proffskrav när 

det kommer till prestanda.

Petra vill ha det bästa när  
det kommer till allt för  

det finns inget utrymme för 
laggande eller störningar  

i hennes spelande. För henne 
så gäller endast de bästa 

komponenterna.
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KOMPONENTER2

MODERKORT 
Moderkortet är datorns ryggrad dit du kopplar 
alla andra komponenter. När du överväger 
olika moderkort så kan det vara bra att tänka 
långsiktigt om du vill kunna uppgradera datorn 
i framtiden. Om du uppgraderar din dator eller 
bygger din egen tänk på att moderkortet måste 
vara kompatibelt med de komponenter du köper, 
till exempel processorn.

RAM-MINNE
RAM-minnet kan vara något vissa glömmer 
att prioritera. RAM-minnet är dock en av de 
viktigaste komponenterna för kunna driva dina 
spel samt köra andra program i bakgrunden. 
Minimum du bör köra är 8 GB, för hardcore  
gamerna rekommenderar jag 16 GB. Om du 
skall uppgradera och lägga till RAM-minne så 
blanda helst inte tillverkare eller olika storlekar.

HÅRDDISK
Jag skulle rekommendera att ha en SSD-
disk för att uppstarten av operativsystemet 
och laddning av dina spel skall gå så fort så 
möjligt. Sen kan du komplettera med en stor 
mekanisk HDD-disk till lagringen av  
dina filmer och din musik.

KYLNING
Funderar du på att överklocka processorn 
eller grafikkortet för att få bättre spel-
barhet? Tänk då på att ha ett relativt bra 
kylsystem. De lägre klasserna har flera 
fläktar medan de allra bästa speldatorerna 
även har vätskekylning för bäst prestanda 
och samtidigt minimalt ljud.

PROCESSOR (CPU)
De mest avancerade spelen idag genererar 
en hel del data och kräver därför en snabb 
processor. Denna komponent utnyttjas dock 
inte lika mycket till gränsen som ditt grafik-
kort. Så här behöver du inte ha den absolut 
dyraste men jag skulle rekommendera en 
modell i mellan klassen eller uppåt. Om du 
uppgraderar din processor så se till att den 
är kompatibel med ditt moderkort.

GRAFIKKORT (GPU)
Grafikkortet är i princip den viktigaste kompo-
nenten i en speldator. Vill du kunna spela de 
mest krävande spelen helt felfritt och med hög 
upplösning eller har planer på att köra VR så 
ska du inte snåla in på grafikkortet. Ett mindre 
kraftfullt grafikkort kan göra så att de mest 
krävande spelen hackar. Tänk på att även hålla 
hög standard både på CPU och RAM-minnet så 
att de i sin tur inte blir en flaskhals för GPUn.

Det kan vara bra att tänka på att du ska kunna uppgradera din 
dator i framtiden. För även om du gillar vissa typer av spel idag 
så kanske du får mersmak och vill steppa upp ditt gameande 

och spela mer krävande spel längre 
fram. Då kan det vara 
bra att ha lite extra 
plats i burken och  
på moderkortet för 
att kunna bygga ut 
med till exempel  
mer RAM-minne eller 
ett extra grafikkort.  
För om du har plats 
så kan du komplettera 
med nya komponenter 
istället för att behöva 
köpa en helt ny dator.

Det kan vara bra att verkligen tänka efter vad du kommer 
använda innan du köper en dator. Tänk på att du alltid 
förlorar tre portar till mus, tangentbord och monitor. Sen 
kanske du vill ha en port för en extra monitor, hörlurar, 
ett VR headset osv. Vill du kunna köra 4K så bör du ha en 
dator med USB-C eller Thunderbolt-port.

Hur bra nivå ligger en bärbar på? Let me give 
you my view! För det första så är de bärbara 
speldatorerna inte så portabla som “vanliga” 
bärbara datorer. De är dessutom något dyrare om du jämför 
med samma prestanda i en stationär dator. Så jag skulle säga att du bör 
endast köpa en bärbar speldator om du verkligen har ett behov av att ofta ta med dig 
datorn till andra platser, eller om du har väldigt begränsat med utrymme hemma.  
Men idag finns det absolut bärbara speldatorer med riktigt bra prestanda! 


