
Välj rätt surfplatta 
 

Surfplattor har blivit allt mer mångsidiga under det senaste decenniet. I takt med att plattorna blir 

kraftfullare och mer användarvänliga har de ersatt den traditionella hemdatorn i många hushåll. 

Men även om apparaterna i sig är lätta att använda måste man ändå navigera sig genom en veritabel 

djungel innan man hittar den rätta plattan för sina egna behov. Vad är det för skillnad på WiFi och 

4G? Är 32 GB tillräckligt, och borde man välja iOS eller Android? Ta på dig tropikhjälmen och kavla 

upp ärmarna, för nu ger vi oss in i snårskogen och reder ut de vanligaste begreppen innan vi tar en 

titt på de populäraste surfplattorna i butikerna just nu. 

 

WiFi eller 4G? 
Ofta beskrivs surfplattorna som antingen WiFi eller 4G. Det visar vilken typ av Internetanslutning 

som plattan klarar av. 

En surfplatta med WiFi kan anslutas till ett trådlöst modem, om man har ett sådant hemma. Det kan 

vara omständigt att ta med en WiFi-surfplatta utanför hemmet, eftersom den tappar anslutningen 

till Internet om den är för långt från modemet. Vill man t.ex. använda plattan för att surfa hemma 

hos en vän måste man i så fall ansluta till deras modem, något som ofta kräver ett lösenord. Således 

passar en WiFi-surfplatta bäst för den som mest använder den hemma. WiFi-plattorna är i regel 

billigare än 4G-plattor. 

En 4G-surfplatta (beskrivs ibland också som LTE) är å andra sidan mer lämpad för den resande 

användaren. Den har en liten lucka dit man kan sätta ett SIM-kort, och använder samma 

kommunikationsteknik som mobiltelefoner. Så länge man befinner sig inom ett område där man kan 

ringa mobilsamtal, kan man också surfa så mycket man vill. 4G-plattan har också inbyggt 

nätverkskort för WiFi, så man kan ansluta den till modemet hemma också om man vill. 

För att 4G-nätverket ska fungera måste man ha ett SIM-kort med tillhörande anslutning från t.ex. 

Saunalahti, Telia eller DNA. I skrivande stund kostar den billigaste (och långsammaste) anslutningen 

3,90€/månad, medan de allra fläskigaste abonnemangen landar på 44,90€/månad. 

 

Android eller iOS? 
Android och iOS är så kallade operativsystem. Kort sagt styr operativsystemet allt i telefonen, från 

utseende till inbyggda funktioner. Apples produkter (iPad och iPhone) använder iOS, medan alla 

andra smarta prylar på marknaden använder Android, till exempel Samsung, Huawei, OnePlus och 

Motorola. Alla populära appar finns till både Android och iOS, så i slutänden är det en smaksak vad 

man väljer. 

Har man en iPhone eller en Mac-dator sedan tidigare kan en surfplatta med iOS vara lättare att 

komma igång med, men har man en Androidtelefon sedan tidigare är antagligen Androidplattan ett 

bättre val. Om man inte har någondera kan man med fördel gå till en butik och testa utbudet själv 

för att hitta något man är bekväm med. 

 



Vadå GB? 
GB (Gigabyte) är en enhet som beskriver lagringsutrymmet på surfplattan. Om du bara surfar och 

laddar ner några appar behöver du inte så mycket utrymme, då räcker en surfplatta på 32 GB mer än 

väl. Om du tar mycket foton och laddar ner stora appar, t.ex. spel, så kan det löna sig med en 

surfplatta på 64 GB eller större. De flesta surfplattorna utom iPad har plats för ett extra minneskort 

ifall det inbyggda utrymmet inte räcker till. 

 

Tillbehör 
Det första man brukar skaffa till sin nya surfplatta är någon typ av skyddsglas eller fodral, för att 

undvika skråmor på skärmen eller stötskador ifall man råkar tappa plattan i golvet. Man måste vara 

noga med att skaffa ett skyddsglas eller fodral som passar till just den apparat man har. En expedit 

kan i allmänhet hjälpa dig att hitta rätt. 

Det finns också en uppsjö av s.k. touch-pennor och tangentbord tillgängliga för den som inte riktigt 

kommer överens med pekskärmen och det inbyggda tangentbordet. Även här lönar det sig att fråga 

råd av en expedit för att hitta något man är bekväm med. 

 

Huawei MediaPad T5 
Den här Androidplattan placerar sig bekvämt i den lägre prisklassen; WiFi-modellen säljs för 200€ 

och 4G-varianten är en femtiolapp dyrare. Med 16 GB lagringsutrymme, Android 8, och en 10,1-tums 

full HD-skärm lämpar den sig utmärkt för soffsurfande och mindre spel, men med sina blygsamma 

460 gram är den också lätt att ta med sig. På en laddning klarar den av cirka 6 timmar surfande. 

Kameran är blott 5 megapixel, så hobbyfotografen lär bli besviken. 

Värd att nämna är också MediaPad T5:s lillebror, MediaPad T3. Den har lite mindre skärm, äldre 

operativsystem (Android 7) och ett ingångspris på 150€. 

 

Lenovo Tab4 10 
Lenovo erbjuder en surfplatta utan extra krusiduller med sin Tab4-serie. Den tio tum stora skärmen 

är lågupplöst och ljudkvaliteten är långt ifrån den bästa, men med tanke på att ingångspriset för 

såväl WiFi- som 4G-modellen är 179€ är det här en utmärkt kandidat för den prismedvetna 

konsumenten. Levereras med 16 eller 32 GB lagringsutrymme med plats för extra minneskort. 

Vill man ha en lite snabbare variant med högupplöst skärm finns också storebror Lenovo Tab4 10 

Plus, med ett ingångspris på 259€. Båda varianterna kommer förinstallerade med operativsystemet 

Android 7. 

 

Apple iPad 
Den här stilbildaren har något att erbjuda för alla. Med superskarp skärm på 9,7 tum, 8 megapixels 

kamera och fingeravtrycksläsare om man inte vill krångla med lösenord är iPad avancerad på ett sätt 

som får den att kännas lättanvänd. Skalet är gjort i aluminium och plattan har en vikt på 469 gram. 

Man kan välja bland tre färger (guld, silver, och rymdgrå) och antingen 32 eller 128 GB 



lagringsutrymme, men det finns ingen plats för extra minneskort i någon av modellerna. En ny iPad 

med 32 GB lagringsutrymme och WiFi ligger på 267€, medan en motsvarande 4G-iPad är en 

hundralapp dyrare. Alla nya iPaddor levereras antingen med operativsystemet iOS 10 eller iOS 11, 

men alla modeller kan uppdateras till det nyaste, iOS 12 helt gratis. Apple har under hösten utlovat 

långa supporttider för sina produkter, så om man är beredd att betala lite mer för en surfplatta får 

man i gengäld en produkt som känns snabb och håller länge. 


