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Mina rubriker idag

• Apple eller annan 
tillverkare?

• Olika - Lika

• Smarta telefoner

• Surfplattor

• Bidrar till ökad användning

• Varför? Min bakgrund

• Intresserad av funktionalitet

• Från förra gången: Dyrt? … Vad 
jag får …

• Betalar extra för

• Nyfiken och visionär

• Vad sen sist

• Nya favoriter 



Apple eller annan tillverkare?
• Apple var först, fokus på användarvänlighet
• Andra leverantörer kommer ikapp men är de  lika användarvänliga?
• Tror det är enklast ha samma leverantör för både telefon och platta -

gränssnittet blir lika
• IPhone är inte synonymt med smart telefon men nära. Som t ex 

Vespa för scootrar



Olika - Lika



Smarta telefoner - inte längre bara 
en mobiltelefon

• Telefoni, Sms o MMS

• Men numera också apparater för

Surf, e-post …

Gps, Kamera …

Musik och Talböcker .....

• De har större bildskärm 

• De är alltid med 

• De kräver "appar"…



Surfplattor

• Som smarta telefoner fast 
större 

• Bildtelefoni, inte vanlig

• Läsa. Skriva. Rita. Med löst 
tangentbord - dator för icke 
databehandlare

• Tv

• Etc …



Bidrar till ökad användning
• Sociala medier och dess effekter enl Markus

- Demokratisering

- Samtal 

- Snabbhet,  direkt, i realtid

- Personlighet

• En livsstilsförändring

• Kommunikation, styrning, tillgänglighet



Varför? - Min bakgrund

• Jobbat med datorer sedan slutet av 60-talet
• Min första Apple produkt 2008 (?)
• Har 'fortfarande' min 3:e iPhone och 2:a iPad, de fungerar. Tänker ha 

kvar så länge de uppdateras.
• Uppskattar designen, finishen och de fria uppdateringarna



Intresserad av funktionalitet
• Hör, läser om nyheter, funderar vilken nytta den kan ha för 

mig 

• Provat och slängt massor av appar, betalar ytterst sällan

• Läser om alla Apples nyheter, är imponerad av vad  Steve Jobs 
gjorde - håller företaget innovationsgreppet?

• Roboten på sjukhuset som tar puls, bltr som personalen 
skriver av och sedan in på datorjournalen (2014)

• Var aldrig imponerad av faxen (80- talet)



Dyrt?  Mina kostnader:

iPhone 5s 16GB - från okt 2013 (200:/mån i 24mån) SLUT 1 
november
iPad Air 16 GB - present Julen 2013 (3795:-)
Apple TV - present Julen 2012 (899:-)
Comhems bredband (50 mbit) trådlöst, ingår i bostadsrätts- avgiften
Halebop "Rubbet" abonnemang; samtal (Sverige) o SMS/MMS  
(hela världen) samt 6 GB surf/mån för fast pris (269:-/ mån) 
Totalt fast kostnad 469:-/mån i ytterligare EN månad
Canon Air Print ( ca 500:- ) 2013



ALL omvärldskommunikation; Mobiltelefon, bild via Skype o/e FaceTime. SMS, MMS, 
E-post
Kamera och video. Fotoalbum och möjlighet göra egna filmer
Kartor och  GPS. Resvägar o tidtabeller
Adressbok, Kalendrar (inga pappersalmanackor) - för alltid
TV, antingen live eller i efterhand  (Svt Play, Tv4 play)
Radio, direkt och repriser. Podcaster, offline
Stegräknare och dagbok över motion…
Med separat tangentbord en flyttbar dator

dessutom ...



Mina bankaffärer, betalar räkningar, skickar pengar, köper/säljer 
aktier, kollar på kontokort
Kontaktar  vårdcentralen via  'Mina vårdkontakter', bokar besök och 
recept
Gör självdeklaration
Lånar och läser böcker från biblioteket
Söker på internet via Safari eller andra sökmotorer
Skriver anteckningar, uppsatser och föredrag. Gör t ex spelschema 
och systemdeklarationer för bridgelaget. Via iWorks som är Apples 
motsvarighet till MS Office paketet
Spelar patiens, bridge, löser korsord… 



Betalar extra för

• Dagstidningen (ingen papperstidning)
• De biljetter, resor, böcker, kläder och saker jag köper via e-handel
• Extra lagringsutrymme i iCloud ( 9:- per månad)
• Appar jag tycker det är värt betala för…
har INTE abonnemang för

• Musik, har enbart  gratisversionen av (Spotify)
• Böcker, tidskrifter, extra TV kanaler etc



Nyfiken och visionär

• Klockan

• Klockan / Siri?

• Livsstilsförändring? 
Försvara kostnaden?

• Projekt från 1988 

• Kan Ica - kan vi (föreslå 
ord) 



Vad sen sist

• Har nytt mobil - och 
surf abonnemang från 
1 november

• Är Car2go kund



Nya favoriter

• Swish - smidigt sätt skicka pengar 
• WhatsApp - bra för grupp kommunikation
• AirBnb - för semester boende, eller extra inkomst - ej provat, men är 

nyfiken 



Efter pausen

• Praktisk demo, frågor
• Workshop på onsdag kl 13-15
• Anmäl till mig, slvg.engdahl@gmail.com

• ta med utrustning, (laddad och med senaste uppdateringar, lösenord!)
• Android / Windows  användare? 


