
	  

	  
	  
	  

Konsumentvägledare,	  del	  2	  
Mobilabonnemang	  
	  
(…) 

- Ja, det ville våra elever fråga om! Vad ska man tänka på när man 

ska köpa mobilabonnemang? 

- Först och främst så tycker jag nog att man ska fundera på vad 

man ska använda sin mobil till. Ringer man mycket eller väldigt 

lite? Ska man stream’a musik med sin mobil eller kanske se på 

teve med den, ja då krävs det mycket datatrafik och lite mera 

avancerade modeller. Men om man använder telefonen väldigt 

lite, bara ringer vid nåt enstaka tillfälle, då kan det vara så att 

man kanske inte behöver den senaste modellen eller behöver ha 

ett fast abonnemang. 

- Just det, då kan man köpa kontantkort. 
- Ja, man kan köpa kontantkort för dem kan man också surfa på nu 

för tiden om man vill det. Nackdelen med ett kontantkort det är att 

man kanske inte har pengar på kortet när man väl behöver. 
- Just det. Är det nåt annat som man ska tänka på? 

- Ja, jag tycker man ska fundera på det här med fast eller rörlig 
kostnad, det är väldigt viktigt. Det har visat sig att om man har en 

dyrare mobil med många funktioner då har det varit lite billigare 

att köpa hos operatören ett abonnemang. Då avbetalar man 

telefonen också. En telefon som kanske kostar, som iPhone 6 

kostar mellan 10 och 12 tusen och vill man ha en sån då är det inte 

många som är beredda att betala det men ändå kan man ha råd 

att göra det över sitt abonnemang. Nackdelen med det, det är att 



	  

man är bunden under en tid som står i avtalet och 

man kan inte komma ifrån det, ens om man har 

tappat sin telefon… 

- Just det. Man måste fortsätta att betala… 

 

  



	  

Nya	  ord	  
	  
	  
	  
	  
Mobilabonnemang  avtal med en mobiloperatör	  

först och främst `  det viktigaste	  

stream’a musik  lyssna på musik via internet	  

krävs det mycket datatrafik  behövs mycket gigabytes	  

avancerad  högt utvecklad, motsats till enkel 

vid nåt enstaka tillfälle sällan	  

kontantkort  kort som man laddar med pengar för 

att kunna ringa och SMSa	  

surfa   använda Internet 

nackdel  det negativa, motsats till fördel	  

när man väl behöver när man behöver något som man 

brukar behöva sällan	  

fast kostnad  du betalar samma summa varje 

månad och du får använda ett 

bestämt antal minuter att ringa/ 

SMS / surf 

rörlig kostnad du betalar olika mycket beroende på 

hur mycket du använt telefonen	  

många funktioner  du kan göra många saker med din 

mobil, inte bara ringa och SMSa 

utan också surfa, ta bilder, filma 

osv.	  

operatören   den som du köpte abonnemang 

hos, t.ex. Tele2, Telia, Telenor, 3…	  

avbetalar   delbetalar 	  

är beredda att betala  kan betala	  



	  

ha råd   ha pengar	  

bunden   tvungen att betala det 

som står i avtalet under 

en viss tid	  

kan inte komma ifrån det kan inte slippa det, måste fortsätta 

(att betala)	  

 
	  
	  

Grammatik	  
	  
Substantiv	  
Obestämd	  form	  –	  bestämd	  form	  
	  
En telefon - telefonen 	  
En modell - modellen 	  
En nackdel - nackdelen 	  
Ett kort - kortet 	  
En operatör - operatören 	  
Ett avtal - avtalet 	  
	  
Här	  kan	  du	  titta	  på	  en	  film	  om	  bestämd	  och	  obestämd	  form:	  
http://svenska2.oer.folkbildning.net/substantiv/obestamd-‐och-‐bestamd-‐form/	  
	  
	  

Träna	  mera!	  	  
	  
Läs mer om vanliga frågor om mobilabonnemang: 

http://www.mobilabonnemang.se/vanliga-fragor/ 

 
	  
Lycka till J 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-m/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 


