
 

Köpa och använda mobil 20190301 MC Mail:	spf.dator@outook.com 
 

Mobilen är i dag vårt i särklass viktigaste verktyg för kommunikation och 
information, viktigare än hemdatorn. Där finns telefon, brev, kassabok, karta, 
kalender, adressbok, trygghetslarm, lexikon, kamera, bild- och ljudbank  mm 
mm, och allt under ett och samma skal. Detta är bara början i utveckingen för 
mobiler. 
 

Är du inte intresserad av detta utan bara vill ha en telefon att ringa med så 
finns enkla telefoner för 4-500:-  att köpa. 
 

Val av mobil 
Det finns två system, det vanligaste är Android. Där finns finns också mest 
kunskap om man behöver hjälp. Därför förordar jag det. Jag har ingen större 
specifik kunskap om Iphone, men jag kan säkert ge visst stöd. 
 

För normala behov behöver man inte dyra telefoner eller omfattande 
abonnemang. Alla mobiler är så bra i dag att man oftast klarar sig med  
enklare och billigare val. 
 

Det som är viktigt för oss äldre är att bildskärmen är skarp och tydligt. Det 
innebär en relativt stor skärm (5,7 - 6 tum). Större skärmar än så kan  
däremot bli lite otympliga att använda och förvara. 
 

Det är lätt att tappa mobilen i backen, därför är det bra att köpa ett fodral som 
skyddar den. Nu är det modernt att integrera telefonen med plånboken. Det 
verkar fiffigt, men nej, det är en dålig ide. Tänk om man blir av med mobilen 
då blir man också av med legitimation, pengar, bankkort mm. 
 

Vid köp av en mobil är det bra om du väljer ett känt märke. Om du får problem 
med mobilen ska du kunna gå in i vilken mobilbutik som helst och få hjälp.  
Samsung och därefter Huawei  är två ledande mobilmären i världen,men det 
finns också andra. En komplett mobil 2019 behöver inte kosta mer än 3-
5000:-. En bra lågprisvarant är Motorola Moto G7 för ca 1800:- . 
 
Val av abonnemang 
När man väljer abonnemang ska man välja den operatör som har bäst 
täckning i Sverige. Jag anser att det är Telia eller dess lågprisvariant Halebop 
som finns i samma nät. 
 

Köper man en mobil för första gången är det fördelaktigt att välja mobil och 
abonnemang som ett paket. En mobil och abonnemang ska totalt inte behöva 
kosta mer än  350-450:-/mån (24 månader) 2019. 
 

Att komma i gång 
Det är relativt lätt att köpa en mobil och ett abonnemang,  men att komma i 
gång med att använda mobilen är oftast det svåraste. Butiken som du köper 
mobilen hos bör därför finnas nära där du bor, så att du enkelt kan få hjälp när 
den inte fungerar som det är tänkt. Det är också bra om det finns någon 
person i din närhet som är mobilvan och kan hjälpa dig när det behövs. 
 

Vad innehåller mobilen 
Mobilen innehåller olika funktioner (appar). En del appar finns i mobilen när 



 

du köper den, andra kan du enkelt och gratis hämta hem över internet.  
Grundfunktionen är att ringa och ta emot samtal, samt en adressbok med 
dina kontakter så att det är enkelt att ringa upp. 
Ska du ha full nytta och glädje av mobilen finns flera bra extrafunktioner du 
kan använda. Här är några av de viktigaste: 
 

* Sms för att sända och ta emot enklare meddelanden 
* Söka information, köpa tjänster och varor (Googla) 
* Almanacka för att hålla reda på och boka aktiviteter 
* Nödknapp/ICE för att snabbt kunna kalla på hjälp 
* Kamera och bildgalleri 
 

Inställningar för mobilen 
För att mobilen ska fungera så bra som möjligt behöver man inledningsvis 
göra enklare justeringar I mobilens intällningar. Be någon hjälpa dig med det. 
 

* Du måste kunna låsa telefonen så ingen annan kommer in i den, det  
   gör man med oftast med en enkel 4-siffrig kod. 
 

* Många så kallade “aviseringar” ska oftast stängas av (tystas ner) så du inte 
  blir störd av att telefonen i onödan. 
 

* Du måste veta hur man sätter på och stänger av ringsignalen så du kan 
  stänga av ljudet när du inte vill bli störd eller när du inte vill störa andra. 
 

* Batteriet är den svaga länken i systemet. Mobilen måste oftast laddas  
  varje dag. Tar batteriet slut kan man inte ringa eller bli nådd. Genom enkla 
  inställningar kan man kraftigt förlänga batteritiden och därmed minska risken 
  för avbrott. 
 

* Om du tycker att texten är liten att läsa finns möjlighet att förstora texten och 
   göra tangetbordet tydligare. 

 

* Med enkla medel tar man bort mobilens egna grälla skärmsidor och ersätter 
   dem med lugna bakgrunder. Detta för att det ska bli så lättläst som möjligt. 
 

Så till alla andra fantastiska möjligheter :)! 
Mobilen har som sagt enormt stora möjligheter. Det är bara fantasin som 
sätter begränsningen. Här kommer fler användningsområden: 
 

Ekonomi 
Mobilt bankid  (Digital underskrift),  Swich (Enkla betalningar), Miniräknare, 
Din bank/er, Klarna (Betalningar av fakturor mm). 
 

Resa 
Taxi, Kartor som visar vägen, Tidtabeller buss/tunnelbana, Färdtjänsten  
Välja och boka restauranger och hotell. 
 

Nöje  
Kamera / bildgalleri, Kommande Tv-program för dina kanaler, SPF:s hemsida, 
Facebook /Instagram (med bla barn o barnbarn), Läsa dagens nyheter och 
väder, Lyssna på musik och ljudböcker, Visa mobilens bilder på TV:n. 
 

Övrigt 
Att-göra-listor, Messenger för att skicka stora bilder eller video, Email som du 
har på datorn, Hemsidor du vill följa, Träningsprogram, Din läkare, Dina 
recept. Påminnelse för att ta medicinen. 
 



 

Lycka till ! 


