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Ny telefon?
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Vilket behov har du?
Vad ska du använda telefonen till?

Ringa och SMSa?

eller

Ha den som dator?



Telefon som dator

Med trådlöst tangentbord 

och/eller med 

stor skärm



Vårt mål med eftermiddagen
• Att du får tips om vad du behöver tänka 

på för att du ska bli nöjd med telefonen 
du köper.

• Att du kan finna aktuella uppgifter.



Bikupa

1. Vad är du mest nöjd med, - med din 
telefon?

2. Vad saknar du?
3. Vad är erat bästa tips? (att tänka på?)



Praktiska saker
• Hur går det att läsa text på telefonen?
• Tydlighet på bilder, i tidningar, på 

tangentbordet. Storlek på bokstäver?
• Storlek, hur passar den i handen?
• Hur mycket vill du betala?
• Bara ringa och sms’a eller skall du ha Wifi, 

abonnemang?



Använda tangentbordet









Smarta telefoner och uppdatering

PC för alla om smarta telefoner och uppdatering

Så länge håller din mobiltelefon –
säkerställer att du får/kan använda

de senaste funktioner:

https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.698417/mobiler-os-livslangd


Smarta telefoner och uppdatering

Bank ID  kräver idag:

IOS 9 eller senare
och

Android 5 eller senare

Se support.bankid.com



Hur orienterar jag mig?
• Kolla på telefonreklam – produkt 

och teknisk information
• Prata med dem du känner 
• Gå i affärer: Se, testa, fråga
• Ta god tid på dig!



Ny test  - PC för alla
Test-billiga-smartphones PC för alla

https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.648344/test-billiga-smartphones


Abonnemang
Vad behöver just du?

• Kontantkort, löpande eller bundet ?
• Har du wifi hemma?
• Var kommer du att använda 

telefonen och till vad?



Uppsummering
Önskar Behöver

Läsa tidning Tydlig text 
(bl a storlek, kontrast, bildkvalitet)

Ta bilder Pixlar
Redigeringsmöjlighet
Två kameror

Skriva på telefonen
Skicka SMS / mail / 
dokument

Utformning tangentbord
Storlek på bokstäver 
Använda penna?

Höra att det ringer Kolla ljudet
Hörslinga finns för vissa telefoner



Uppsummering
Önskar Behöver

Spara bilder/film/musik
Se på TV/film i 
telefonen eller via 
Crome Cast t ex?

Storlek på minne
Möjlighet till minneskort

(Använda molntjänster?)
Lyssna på 
böcker/radioprogram

Högtalare i telefonen
Hörlurar

Var använder du 
telefonen?

Plats för två SIM kort
3G och 4G

Att telefonen passar i 
handen, fickan etc



Android i världen – Apple i Sverige
Från Råd och Rön nr 9/2018:

”Googles operativsystem Android dominerar 
marknader för smarta mobiler. Enligt 
Statcounter, som mäter vilket operativsystem 
besökarna på två miljoner sajter har, är drygt 
76% av världens mobiler en Android. Apple är 
tvåa med drygt 20% för sitt IOS. I Sverige 
ligger däremot Apple i topp med nästan 54 % 
av marknaden medan Android har 46%.”


