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Tio fördjupande tester av mobiltelefoner
lanserade sedan september 2018.
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SAMSUNG GALAXY NOTE 10
JÖRGEN APPELGREN

Simon Campanello är reporter på Ny Teknik och har testat Samsung Galaxy Note 10+, somt lanserades i augusti 2019.

”Samsung knockar
bara sig själva”
Nya tungviktaren Galaxy Note 10 är
lika bra som den är dyr. Men frågan
är om Samsung ens konkurrerar med
någon annan än sig själv, skriver Ny
Tekniks Simon Campanello.
När Samsung firade tio år med Galaxy-serien tidigare
2019 möttes nya S10 av en ganska så unison hyllningskör.
Det kändes som att den sydkoreanska mobiljätten hittat
rätt i både form, funktion och mjukvara.
Ett halvår senare är vi där igen. Den Galaxy Note 10
Plus som landat på skrivbordet och ligger och glänser
med sin regnbågsskimrande baksida är tveklöst en av
de bästa telefonerna du kan köpa för (hutlöst mycket)
pengar. Inte minst knockar den utan problem S10:an.
Så ska det väl vara också. Om S-serien är flaggskeppet
för den breda massan är Noten en nivå premium till, en
klick grädde på moset. Med den inbyggda styluspennan
och extra stora skärmen ska den vara lite extra business.
Något för en äkta ”prosument” som inte tvekar för att
öppna plånboken.
Fast är det fortfarande så?
När Galaxy Note lanserades stack den ut. Det var en av
de första telefonerna med riktigt stor skärm. På den tiden
vi skojade om ”phablets”, mobiler med så stora skärmar

att de snart skulle se ut som små Ipads. Men som var
perfekta för den som med styluspennan i handen ville
göra lite Excel i taxin till Arlanda eller författa långa mejl
under viktiga möten. Som en Blackberry för 2010-talet.
Det här var 2011. Den första Noten hade en skärm på
sanslösa 5,3 tum. Samma år låg Galaxy S2 på 4,5 tum. Den
som köpte en toppmodern Iphone 4S fick nöja sig med
3,5 tum.
Nådens år 2019 är läget inte riktigt detsamma. Okej,
6,8-tumsdisplayen på Note 10 Plus är enorm, på det bra
sättet. Oavsett om du kollar på film, spelar spel, läser en
e-bok eller gör någon faktisk nytta på telefonen känns
storleken som en fullträff. Den inbyggda styluspennan
eliminerar också något av problemet med att hantera
jättelika skärmar.
Men gå in i en mobilbutik så ser du rader av gigantiska
skärmar. Note 10 är fortfarande en av de största mo
bilerna där ute, men skillnaden har vid det här laget blivit
marginell. S10 Plus är kanske är några millimeter kortare,
men vem håller ens räkningen? Enda gången du upp
täcker det är om du placerar telefonerna precis bredvid
varandra.
Designmässigt skiljer de sig visserligen lite åt. Note 10
slopar både Bixby-knappen och 3,5-millimetersjacket
(som nu kanske är den enda riktigt bra anledningen
förutom priset till att välja S10). Som tröst följer ett
par helt habila in ear-lurar med usb c från AKG
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SAMSUNG GALAXY NOTE 10
med i paketet. Utskärningen i skärmen där selfiekameran är inbäddad har flyttats till mitten och
blivit aningen mindre. Kamerahuset på baksidan har
gjort en omvänd resa från en horisontell rad i mitten till
en vertikal i vänsterkant.
Kamerauppsättningen är annars i stort sett densamma,
vilket i det här sammanhanget betyder att den är riktigt
vass. Kanske inte fullt så skarp att den knockar Huaweis
P30, eller slår mjukvarumagin i Pixel 3. Men det är bra
grejer som i regel levererar fint även i sämre ljusför
hållanden. Nytt är i alla fall en 3d-kamera, en så kallad
time of flight-sensor, som används för att mäta avstånd,
vilket bland annat omvandlas i en del fotoeffekter och
nya häftiga ar-appar.
Sedan har vi förstås den inbyggda styluspennan, Noteseriens signum. Den har fått ett ganska rejält ansiktslyft
till 2019 års modell. Dragplåstret sägs vara geststyrning.
Genom att hålla nere knappen på pennans sida kan du
göra kommandon genom att svepa eller snurra pennan i
luften.
På det viset går det att hoppa fram eller tillbaka i webb
läsaren, byta låt eller höja volymen. Gesterna känns
tyvärr mest som en kul gimmick. Hur ofta är det enklare
att snurra med pennan än trycka på volymreglaget på
mobilens ena kant? Vissa av dem, framförallt snurr
gesterna, är dessutom svåra att pricka in.
En tacksam nyhet är dock att pennan fått ett ordentligt
batteri och numera ska klara flera timmars antecknande,
eller hur du nu använder den.
Den trevligaste nyheten är kanske ändå att Samsung
byggt in ett system för att omvandla handskrivna
anteckningar till maskinskriven text. Så när du plockar
fram pennan för att plita ner en kom ihåg-lista på
mobilens låsskärm går det fort att omvandla det till en
välformaterad, sökbar text.
Till en början fungerar det så där. Algoritmerna gissar
ofta fel på vad jag skrivit och jag får ändra och rätta.
Men handen på hjärtat är datorn inte den enda boven
i dramat. När jag anstränger mig lite för att skriva tydligt
blir konverteringen genast mer träffsäker. Efter några
dagar har vi nått någon slags mellanväg, mobilen och
jag, där jag skriver tillräckligt fint för att den nästan
alltid ska förstå vad jag vill.
En annan gimmick, om än en rolig sådan, är AR Doodle.
En slags kamerafunktion där du kan rita neonstrimmor
i luften eller fästa teckningar i någons ansikte. Det är en
fin, om än kortlivad, distraktion. Däremot är pennan
riktigt vass i Samsungs nya videobehandlingssystem.

Det blir busenkelt att klippa och klistra snyggt tack vare
pennan.
Under huven finns ett par uppgraderingar, åtminstone
här i Europa. Den nya systemkretsen Exynos 9825 byg
ger på en ny tillverkningsteknik i 7-nanometersklassen.
Tack vare mindre transistorer kan vi i regel räkna hem
den älskvärda kombon av mer prestanda till en lägre
energiåtgång jämfört med processorn i S10.
Lägg till en fin skjuts i batteriet ombord. S10 har ett
batteri på 3 100 mAh, plusmodellen ligger på 3 500 mAh.
I Note 10-serien klockar redan basmodellen in på 3 500
mAh medan 10+ landar på hela 4 300 mAh.
Sammanfattningen av de många batteritester som
publicerats på nätet är att Note 10+ i regel slår alla
konkurrenter på fingrarna. Efter ett par veckor med
telefon kan jag rent anekdotiskt instämma. Jag har
plötsligt slutat att maniskt koppla i laddsladden varje
gång jag befinner mig på armlängds avstånd från ett
vägguttag. Ibland glömmer jag ladda på natten. Det
spelar ingen roll, mobilbatteriet verkar aldrig ta slut. Med
stöd för snabbladdning upp till 45 watt räcker det med
runt en halvtimme för att klara dagsbehovet.
Efter att ha vridit och vänt på Note 10 är det i slutänden
svårt att förstå poängen med att Samsung håller liv i både
Note- och S-serien. Här har vi en telefon som gör allt
betydligt bättre. Förutom på ett plan då.
Smakar det så kostar det. Instegspriset på Note 10 ligger
på saftiga 10 790 kronor. För plusvarianten får du krydda
upp siffran till 12 490 kronor. Det blir helt enkelt att hosta
upp några tusenlappar till – speciellt med tanke på att
S10-serien tappat lite i pris sen lanseringen i våras.
Olika mobiler för olika plånböcker är kanske ett fullgott argument för att behålla båda modellerna.Ärligt talat är S10 dessutom fortfarande en topptelefon, och förutom Notens definierande styluspenna är och förblir
skillnaderna mellan telefonerna hårfina.
SIMON CAMPANELLO
simon.campanello@nyteknik.se

Samsung Galaxy Note 10+
■ Operativsystem: Android 9 (Pie).
■ Mått: 162,3 mm x 77,2 mm x 7,9 mm.
■ Skärm: 6,8 tum amoled, 3 040x1 440 pixlar.
■ Vikt: 196 gram.
■ Minne: 12 GB ram + 256 GB lagring eller 12 GB ram + 512
GB lagring.

■ Systemchip: Exynos 9825.
■ Kamera: Huvudkamera 12 MP (bländare f/1.6, OIS, 77

Samsung Galaxy Note 10 finns i ett flertal utföranden.

grader), 16 MP supervidvinkelobjektiv (bländare f/2.2,
OIS, 123 grader) + 12 MP telefoto (bländare f/2.1, OIS, 45
grader) + time of flight-sensor. Selfiekamera 10 MP (f/2.2,
80 grader).
■ Batteri: 4 300mAh.
■ Pris: 12 490 kr (256 GB), 13 590 kr (512 GB).
■ Övrigt: Fingertrycksavläsare, omvänd trådlös laddning,
inbyggd styluspenna, stöd för ett andra sim-kort eller
utökad lagring med MicroSD, stöd för wifi 6, Dolby Atmos-ljud.
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ONEPLUS 7 PRO
JÖRGEN APPELGREN OCH ONEPLUS

Ny Tekniks reporter Kalle Wiklund har testat Oneplus 7 Pro.

”Är Oneplus 7 Pro för
dyr för sitt eget bästa?”
Oneplus 7 Pro är ett prestandamonster
utan dess like. Men det kommer till ett
pris som är högre än förut. Och med
det har Oneplus förlorat sin starkaste
attraktionskraft, skriver Ny Tekniks
Kalle Wiklund.
”What unites people?” Frågan ställs av karaktären
Tyrion Lannister i den aktuella fantasty-tvserien Game
of Thrones. Tyrion, som precis har undkommit en säker
död, besvarar sedan frågan själv: Stories.
Det finns inget i världen som är mer kraftfullt än en bra
historia, konstaterar han. Jag är övertygad om att hela
Oneplus marknadsavdelning hade rest sig upp och
applåderat Tyrions tal.
En generell utmaning för många teknikbolag är att hitta
en eller flera berättelser – positiva budskap – som kan
knytas till produkterna man säljer. Redan från början,
2013–2014, har Oneplus varsamt odlat bilden av en

utmanare som tänker och agerar annorlunda än resten
av mobilbranschen. I praktiken har bolagets budskap kokats ner en enkel, tydlig och slagkraftig affärsidé:
Att sälja telefoner med topprestanda till ett pris som
är mycket lägre än vad de traditionella Android-tillverkarna tar för sina flaggskeppsmobiler.
Oneplus har lyckats ovanligt bra med strategin. På
relativt kort tid har den Shenzen-baserade tillverkaren
lyckats slå sig in på den erkänt tuffa europeiska
marknaden. Detta skulle, så klart, varit omöjligt om
bolaget inte kunnat leva upp löftet om att leverera riktigt
bra prestanda till ett konkurrenskraftigt pris - vilket hade
svårt att kunna göra utan Oneplus kopplingar till de
kinesiska prispressar-varumärkena Vivo och Oppo.
Nu är Oneplus tillbaka med sin tionde och elfte
telefonmodell i ordningen. För första gången har
tillverkaren lanserat två nya modeller sida vid sida Oneplus 7 och lyxmodellen Oneplus 7 Pro. Det finns
också en 5g-version av 7 Pro, men den har av förklarliga
skäl inte släppts i Sverige ännu.
Nya Oneplus 7 Pro har ett prisspann på cirka
7 900–9 200 kronor, beroende på storlek på ram
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och lagringsminne. Vi kan konstatera att det här
innebär två saker. Dels är Oneplus 7 Pro den kinesiska tillverkarens hittills dyraste telefon. Dels är även
den billigaste 7 Pro-modellen flera tusenlappar dyrare
än förgående toppmodell, Oneplus 6T från hösten 2018.
Så, vad ger de extra tusenlapparna i form av nya funktioner? Och är det värt att lägga de pengarna på en Oneplus 7 Pro?
90Hz ger supersnabb skärmuppdatering
Den tydligaste skillnaden mot den förra modellen - och
konkurrenterna – är 6,67-tumsskärmen med fallande
kanter. Oneplus 7 Pro har nämligen en skärm som täcker
i stort sett hela framsidan. Här finns inga utskärningar i
form av hakor eller notches för kamera och andra
sensorer. Frontkameran har istället placerats i en liten
mekanisk del som kan skjuts upp och ner från mobilens
överkant.
Ja, du läste rätt. Vi ska återkomma till den lilla popupkameran om en stund. Förutom att fylla ut ovanligt
mycket av fronten har Oneplus 7 Pro-skärmen dessutom
en annan egenskap som gör den unik. Telefonen är
nämligen utrustad med en 90Hz-skärm.
Det innebär att amoled-skärmen uppdateras 90 gånger per sekund, till skillnad från Galaxy S10 Plus
och Iphone Xs Max, med uppdateringsfrekvenser på 60
rutor per sekund. Den högre uppdateringen gör att skärmens animationer, som när du skrollar på en webbsida
eller drar ned rullgardins-menyn, blir betydligt mjukare
än på en 60Hz-skärm. Det är framförallt så den genomsnittlige användaren märker skillnad.
Men en snabbare uppdateringsfrekvens har också en
fördel för de som gillar att spela på sin mobiltelefon.
Oneplus har dessutom lagt till ett gäng prestations
höjande hårdvaru- och mjukvarufinesser för att mot
verka lagg, störande notiser och andra otrevligheter
under spelsessionerna.
Med ett mått på 6,67 tum kan skärmen på Oneplus 7 Pro
upplevas som stor - rejält stor till och med. Vikten på 206
gram, vilket gör mobilen märkbart tyngre än exempelvis
Huawei P30 Pro (192 gram), bidrar till den känslan. För
personer med mindre händer, som jag, kan det vara
lite svårt att nå hela delen av skärmen om jag håller
mobilen i en hand.
Men det är en oväsentlig detalj i förhållande till hur
pass bra den superhögupplösta amoled-skärmen är.
Svärtan är djup, färgerna sprakande och konstrasten
lysande. Oneplus når dock inte riktigt hela vägen upp till
samma skyhöga klass som Samsung, men det är nog
i ärlighetens namn inget som de flesta skulle lägga
särskilt stor vikt vid om en Oneplus 7 Pro placerades intill
en Galaxy S10 Plus.
Värstingvarianten av Oneplus 7 Pro som testats till den
här texten levereras med hela 12 gigabyte i ram. Detta
parat med chipsetet Snapdragon 855 gör 7 Pro till en
av de snabbaste Android-telefonerna hittills. Få andra
telefoner har lika mjukt och följsamt flyt i stort sett allt
man ber den göra. Lägg till en 90 Hz-skärm och det
egenutvecklade, smarta gränssnittet OxygenOS detta,
och du har en riktig vinnare. Oneplus 7 Pro i ärlighetens

Oneplus 7 Pro lanserades i maj 2019.

namn en riktig fröjd att använda – oavsett om det gäller
spel, webbsurf eller filmvisning.
Att telefonen dessutom är utrustad med ett 4 000
mAh-batteri och stöd för snabbladdning i upp 30 W höjer
betyget ytterligare en nivå. Snabbladdning med en
effekt på 30 W innebär att Oneplus 7 Pro behöver 30 minuter med en navelsträng till väggutaget för att komma
upp i en batterikapacitet på runt 60 procent, vilket oftast
räcker för resten av dagen. Halva den tiden, 15 minuter,
räcker för att telefonen ska rusa från noll till cirka 30
procent. Det här gör att du sällan behöver oroa dig att
batteritorsk om du har en Oneplus 7 Pro - förutsatt att
du har ett eluttag eller annan energikälla.
Men det finns ett område där Oneplus inte lyckas
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att leva upp till sina storslagna ambitioner. Det är
också ett av få områden där det fortfarande är relativt stor skillnad mellan tillverkarna. Under de senaste
åren har Android-tillverkare som Huawei och Google
flyttat fram gränserna för vad vi kan förvänta oss av en
mobilkamera.
Kamerasystemet som finns i Oneplus 7 Pro är bolagets
hittills mest avancerade, och ser - i alla fall på pappret – ut
att kunna ge exempelvis Huawei P30 Pro en rejäl match.
Oneplus 7 Pro är bestyckad med tre bildsensorer från
Sony: en med 3x optisk zoom, en med ett vidvinkel
objektiv samt en huvudkamera på 48 megapixel. Kameran
levererar bilder med 12 megapixels upplösning som standard, och det finns ett särskilt HDR-läge som använder
all information om 48-megapixelsensorn samlar in.
Men kamerateknik handlar inte bara om hårdvara.
Oneplus har också vässat kameramjukvaran som finns
i gränssnittet OxygenOS vilket bland annat ska resultera
i bättre mörkerbilder. Just det området har blivit en tydlig
vattendelare inom mobilfotografi. Här excellerar
Googles Pixel-telefoner och Huawei P30 Pro, som lyckas
samla in ljus från de mest grådaskiga miljöer.
Det går inte att säga Oneplus 7 Pro misslyckas på
denna front. Men vi kan konstatera att mobilen inte
klarar av att leverera mörkerbilder på samma nivå som
Huaweis senaste toppmodell. Med detta sagt är kameran
hos Oneplus 7 Pro fortfarande tillräckligt vass för att göra
de flesta nöjda.
Bilderna som kameran genererar har ett klart godkänt
dynamiskt omfång, bra konstrast och ofta lite varmare
färgtoner. En annan sak som utmärker Oneplus 7 Pro
är att mobilen har en supersnabb autofokus. Detta tack
vare en fjärde, fasdetekterande sensor (PDAF), som
använder mikrolinser för att dela upp motivet i flera
bilder, och sedan beräkna avståndet mellan dessa.
Vid lanseringen fick Oneplus 7 Pro mycket upp
märksamhet för sin frontkamera, som alltså sitter på en
mekanisk del som skjuts upp ur mobilen. Oneplus lovar
dyrt och heligt att frontkameran ska mäkta med över
300 000 användningar, vilket har hårdtestats i labbmiljö,
enligt tillverkaren. Dessutom ska en inbyggd skydds
mekanism se till att frontkameran åker in i mobilen
automatiskt om du skulle tappa mobilen. Trots detta
känns det som att Oneplus på sikt har gett sig självt minst
300 000 problem genom att välja den här lösningen.
Mekaniska delar är ofta känsliga, och det är svårt att
använda labbrobotar för att simulera hur pass klumpiga
vi mänskliga mobilanvändare kan vara.
Dessutom känns den mekanism som ska skydda frontkameran vid fall inte alltid tillräckligt snabb, särskilt

när det gäller lägre höjder. Det kan tyckas som en småsak. Men med tanke på att mobilen inte är ip-certifierad,
vet vi inte hur pass skyddad luren är mot saker som
väta och damm. Detta kan skapa problem om det exempelvis skulle komma in vatten eller smuts kring den
utskjutande frontkameran.”
”Kommer Androidnördarna svika Oneplus nu?” Det
finns även en annan sak som ligger Oneplus 7 Pro i fatet.
Vi har redan konstaterat att detta är Oneplus dyraste
telefon hittills. Den dyraste varianten av Oneplus 7 Pro
kostar 9 200 kronor. Det är ungefär lika mycket eller bara
marginellt mindre än vad man får betala för Huaweis
eller Samsungs senaste toppmodeller.
Det lägre priset har varit en av Oneplus tydligaste fördelar, och en bärande del i berättelsen som den kinesiska
tillverkaren vill sprida om sig självt.
Oneplus 7 Pro har en av marknadens bästa skärmar
och ligger i toppskiktet bland tillverkarna när det gäller
batteriteknik. Men när ett lägre pris numera inte är ett
starkt argument för att välja Oneplus måste bolaget lyfta
sin innovationskraft ytterligare några nivåer, exempelvis
inom kamerateknik, för att på allvar kunna bräcka
helhetsupplevelsen som exempelvis Huawei P30 Pro
levererar.
Frågan är om Oneplus berättelse fortfarande är till
räckligt stark för att övertyga fansen om att prisökningen
är motiverad.
KALLE WIKLUND
kalle.wiklund@nyteknik.se

Oneplus 7 Pro
■ Operativsystem: Android 9 (Pie), gränssnittet Oxygen Os.
■ Mått: 162,6 x 75,9 x 8,8 mm.
■ Skärm: 6,67 tum, amoled, 1 440 gånger 3 120 bildpunkter,
90Hz, stöd för HDR10+.

■ Vikt: 206 g.
■ Ram och lagringsminne: 6 gb + 128 GB / 8 GB + 256 GB
/ 12 GB + 256 GB.

■ Systemchip: Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm), åtta
processorkärnor.

■ Kamera: 48 megapixelskamera med f/1.6-bländare, ois,

pdaf/laserfokus, 16 megapixels ultravidvinkel-objektiv på
13 mm med f/2.2-bländare, 8 megapixels-telefotoobjektiv
(78mm, f/2.4) med 3 x-zoom samt pdaf-sensor (autofokus).
■ Batteri: 4 000mAh, snabbladdning 30 W.
■ Pris: 7 895 kr, 8 395 kr (8 GB ram + 256 GB), 9 195 kr
(12 GB ram + 256 GB).
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HUAWEI P30 PRO
JÖRGEN APPELGREN OCH HUAWEI

Kameran och batteritiden är plus, en långsam fingeravtryckssensor och ett plottrigt gränssnitt är minus. Kalle Wiklund,
Ny Teknik, har testat Huawei P30 Pro.

”Detta är årets
kameramobil”
Darra, Samsung och Apple. Med P30
Pro har Huawei skapat en nästintill
perfekt telefon, skriver Ny Tekniks
Kalle Wiklund.
Det går att argumentera för att smarta mobiltelefoner
redan har nått sin klimax. Att vi har nått vägs ände i fråga
om innovation och utveckling. Att all den ständigt
växande beräkningskraften på kretsar som samtidigt
fortsätter att krympa, egentligen inte tillför särskilt
mycket av värde för användarna i vardagligt bruk.
Vad spelar det egentligen för roll hur många x miljoner
fler transistorer som finns i mobilens systemchip? Eller
hur många tusentals pixlar som skyfflas runt på den
superhögupplösta skärmen?
Mitt svar på den frågan: Det handlar inte om enskilda
detaljer, som antalet processorkärnor eller smarta aifunktioner. Det enda som räknas, i slutändan, är hel
heten, summan av alla detaljer. Och här har Huawei
excellerat under de senaste åren. 2018 års flaggskeppsmodell, P20 Pro, var utan tvekan en av de bästa telefonerna det året.

Nu har Huawei lyckats finslipa och förbättra sin nya
toppmodell på nästan alla fronter. P:et i namnet på
Huaweis P-serie står för ”photography”, fotografi. Och
det är onekligen inom fotografi som P30 Pro verkligen
briljerar. Men Huaweis utvecklingsavdelning, med över
80 000 anställda, har många strängar på sin lyra.
Vi ska återkomma till fotografi om en stund, och i
stället börjar med att titta på hur P30 Pro står sig mot
konkurrenterna på två andra viktiga områden.
■ Skärm: Huawei P30 Pro har en 6,47 tums oled-panel
med en droppformad utskärning i topp där selfiekameran
och andra sensorer finns. 6,47-tumsskärmen gör att P30
Pro är lite större än Galaxy S10 Plus från ärkerivalen
Samsung. P30 Pro är dessutom märkbart tyngre än
Galaxy S10 Plus.
P30 Pro-skärmen, med en upplösning på 1080 gånger
2340 bildpunkter, är utmärkt när det gäller ljusstyrka
och kontrast. Däremot lyckas P30 Pro inte nå upp på
samma nivå som Galaxy S10 Plus, som är formidabel
ifråga om färgåtergivning.
■ Batteri: På insidan av P30 Pro finns ett batteri
med en kapacitet på 4 200 milliamperetimmar, vil-
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Huawei P30 Pro lanserades i mars 2019.

ket är mer än vad majoriteten konkurrenterna erbjuder. Det märks. P30 Pro får mig att minnas en
svunnen tid när du inte ladda mobilen stup i kvarten.
Jag tar mig igenom en dags tuff användning med
mycket surfande, fotografier och strömmande av video
utan problem. Efter några dagars användning glömmer
jag bort när telefonen laddades till full kapacitet senast.
Det beror till stor del på Huaweis teknik för snabbladd
ning (40 W). Den gör att batteriet når 70 procent på en
halvtimmes laddning. Huawei är knappast ensamt om
att erbjuda snabbladdning, men kombinationen av den
tekniken och det ovanligt stora batteriet ger ett strålande
resultat.
Men det område där Huawei P30 Pro bildligt talat sopar
mattan med konkurrenterna är mobilfotografi. I mobilen
finns ett system med tre kameror: en 40-megapixels
kamera, en supervidvinkelkamera på 20 megapixel och
ett teleobjektiv på 8 megapixel som ger upp till 5x optisk
zoom.
Fysikens lagar har länge satt käppar i hjulen för
mobiltillverkare, i synnerhet när det gäller teleobjektiv.
Regeln som gäller för konventionella teleobjektiv är
följande: ju längre objektiv, desto längre brännvidd.
Problemet för mobiltillverkarna är att de inte har
kunnat använda den typen av konstruktion, eftersom de
samtidigt kämpar hårt med att göra telefonerna tunnare.
Samsung och några andra tillverkare har kunnat ta fram
teleobjektiv för kameror med 2x och 3x optisk zoom
genom att bland annat använda bildsensorer som är
mycket små.
Men Huawei har valt en annan lösning på detta
problem. Tillsammans med Lecia har den kinesiska
tillverkaren tagit fram ett teleobjektiv med en slags
teleskopfunktion. Det innebär att bildsensorn i P30 Pro
ligger vertikalt, och är riktad mot en optisk axel som
löper längs med hela telefonen. En prisma vinklar sedan
inkommande ljusstrålar i 90 grader, och reflekterar
ljuset på objektivet och bildsensorn.
På så sätt har Huawei lyckats få till en brännvidd som

många mobiltillverkare än så länge bara kan drömma
om. Även kinesiska Oppo använder en liknade
teleskopfunktion, men Huawei är den första tillverkaren
att lansera denna teknik på bred front på våra
breddgrader.
Huawei förlitar sig dock inte bara på hårdvara utan har
också en del kameramjukvara till hjälp. Det gör att P30
Pro kan förlita sig på huvudkameran om 40 megapixel
för upp till 3x zoom. Efter det, upp till 5x zoom, är det
dedikerade teleobjektivet som gör jobbet. Bortom det,
upp till 10 x zoom, använder kameran en kombination
av optisk zoom och mjukvarumagi som använder bilddata från flera raw-formatsbilder som tas med teleob
jektivet. P30 Pro erbjuder dessutom hela vägen upp
till 50x digital zoom
Jag skulle kunna rabbla siffror i en evighet. Men det är
inte intressant i det långa loppet. Den enda som spelar
någon roll är hur pass bra zoom-funktionen i P30 Pro är.
Och utan att överdriva kan jag säga att jag aldrig har
sett något liknande i en mobiltelefon tidigare. Skärpan
och detaljerna i bilder tagna med den optiska zoomen
(5x) är oslagbar. Visst, det går att ifrågasätta hur pass
användbart det är med 10x zoom i en mobil. Och när
jag försöker ta bilder med 20x zoom eller mer blir det
plötsligt mycket svårt, i vissa fall omöjligt, att hålla kameran tillräckligt stilla för att ta bra bilder.
Huaweis andra stora kamerainnovation med P30 Pro
är en ny typ av färgfilter som är satt framför huvud
kameran (40 megapixel). Till skillnad från konven
tionella rggb-filter (en röd, två gröna och en blå pixel)
har Huaweis bytt ut det gröna filtret mot ytterligare
gult, samt gett detta extra många gula pixlar. På mjuk
varusidan har Huawei också tagit fram vassare signal
behandlingsalgoritmer för att förbättra bildbearbetningen som sker i telefonen. Allt detta gör att 40-megapixelskameran klarar av att ta in 40 procent mer ljus än
Huaweis tidigare kamerasystem.
Resultatet? Sanningen är att P30 Pro pulvriserar
alla konkurrenter när gäller fotografier i mörka mil-
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jöer. För att använda en sliten kliché: Det är som
dag och natt att jämföra nattbilder tagna P30 Pro
med foton från storkonkurrenten Galaxy S10 Plus.
Fotona från P30 Pro visar på en detaljrikedom, skärpa
och kontrast som är otroligt imponerande, kort sagt.
P30 Pro lyckas på något sätt samla in ljus i miljöer där
bilder från S10 Plus och Iphone Xs Max mest visar en
gråsvart sörja. Den enda konkurrenten som P30 Pro
egentligen har på detta område är Google Pixel 3 Xl, och
den telefonen går inte att köpa officiellt i Sverige.
Utöver de tre kamerorna har P30 Pro också en time-offlight-sensor (tof ), som kan beskrivas som en slags
radarkamera. Time-of-flight är en teknik där en ljuspuls
(IR) används för att mäta avståndet mellan ett objekt
och sensorn. Tof-sensor används för att förbättra auto
fokus och skapa bookef-effekt i bilderna, genom att
berätta för mobilen vad i bilden som är huvudmotivet,
och vilka andra delar i bakgrunden som ska göras
oskärpa.
Huawei är inte ensamt om tekniken – tof-sensorer
finns även i andra mobiler som LG G8 ThingQ. Men användningen av tekniken hos P30 Pro är utomordentligt bra. Autofokusen är supersnabb, och bookeheffekten är riktigt vass vid porträttfotografering. Data
som samlas in via tof-sensorn ska i framtiden också
kunna användas till augemented reality-appar, bland
annat för att kunna mäta olika fysiska objekt, som
en möbel, med kameran.
P30 Pro kan dessutom spela in video i upp till 4kupplösning, men än så länge i bara upp till 30 bildrutor
per sekund. Den som nöjer sig med det finner en
kompetent 4k-videokamera i P30 Pro. En sak som
imponerar är videokamerans bildstabilisering, som rensar bort mycket av den skakighet som uppstår när
du filmar samtidigt som du går eller cyklar, till exempel.
Att bildstabiliseringen även funkar i 4k-upplösning är
ett rejält plus.
Kamerasystemet i Huawei P30 Pro är självklart inte
helt perfekt. En del av bilderna lider av artefakter, det vill
säga bieffekter som fläckar som uppstått under
bildbehandlingen. P30 Pro kan också ha problem med
något onaturliga färger på himlen. Men den typen av
problem är Huawei inte ensamt om i mobilvärlden. Det
är heller inte något som förstör helheten. P30 Pro är
den bästa mobilkameran på marknaden just nu, utan
tvekan.
Alla förbättringar till trots så finns det områden där
Huawei fortfarande har en del jobb kvar att göra. Det
första gäller mjukvaran. P30 Pro levereras med Android
9 (Pie) och det egenutvecklade gränssnittet Emui.
Huawei har fått utstå en hel del kritik genom åren för
sitt gränssnitt. Det har blivit bättre, men är fortfarande
långt ifrån perfekt.
Samsung har gjort läxan, och har stramat åt, rensat
ut och förenklat sitt gränssnitt. Huawei å sin sida lider
fortfarande av det klassiska problemet med ett gränssnitt som vill göra allt, samtidigt. Systemet erbjuder
mängder efter mängder av olika inställningsmöjligheter

för Androidnörden.
Men de som är vana att använda mer åtstramade
operativsystem – ja Ios, jag tittar på dig – kan bli något
åksjuka av att försöka navigera i alla undermenyer.
Android som operativsystem har en helt annan
flexibilitet än vad Apples motsvarighet här.
Jag tycker att det är synd att Huawei utnyttjar detta
till att slänga fram ett dignande smörgåsbord av funk
tioner, istället för att renodla och göra systemet lättare
att ta till sig som nybörjare. Just flexibiliteten i systemet
gör det möjligt att erbjuda den vana användaren att
lägga till mängder av funktioner, men utgångsläget
borde vara att ha ett system som är avskalat, tydligt
och intuitivt att använda – även för min pappa som är
över 70 år.
Med P30 Pro har Huawei också tagit bort den fysiska
fingeravtryckläsaren, och istället byggt in tekniken
direkt i skärmen. Det är inte ett helt lyckat drag. Den
inbyggda fingeravtrycksläsaren är tillräckligt tillförlitlig
för att vara godkänd, men lyckas inte komma upp i
samma stabilitet och snabbhet som gamla, dedikerade
sensorerna kunde erbjuda. Den som vill kan dock
komplettera fingeravtryckssensor med teknik för
ansiktsskanning.
Men hur mycket stör dessa problem mig egentligen? Inte
särskilt – och verkligen inte tillräckligt mycket för att
helhetsupplevelsen ska påverkas. P30 Pro är i det
närmaste en perfekt mobiltelefon som samlar de just nu
bästa funktionerna i ett attraktivt paket.
Detta, kombinerat med ett minst sagt konkurrens
kraftigt pris, gör att Samsung (nummer ett på världs
marknaden) och Apple har all anledning att frukta P30
Pro. Huawei har sikte på toppen, och P30 Pro kan
mycket väl bli telefonen som gör dem till världens
bäst säljande mobiltillverkare.
KALLE WIKLUND
kalle.wiklund@nyteknik.se

Huawei P30 Pro
■ Operativsystem: Android 9.
■ Mått: 158 mm, 8,41 mm, 73,4 mm.
■ Skärm: 6,47 tum, oled, 2 340 gånger 1 080 bildpunkter.
■ Vikt: 192 g.
■ Minne: 6 GB ram, 128 GB / 8 GB ram, 128/256/512 GB
lagringsminne.

■ Systemchip: Huawei Kirin 980, åtta kärning-processor.
■ Kamera: Huvudkamera på 40 MP (vidvinkelobjektiv,

f/1.6-bländare, OIS), + 20 MP (supervidvinkelobjektiv f/2.2bländare) + 8 MP (telefotoobjektiv, f/3.4-bländare, OIS) +
time of flight-sensor.
■ Batteri: 4 200mAh.
■ Pris: 8 990 kr (128 GB), 9 990 kr (256 GB).
■ Plus: En fantastisk kamera och riktigt bra batteritid.
■ Minus: Fingeravtryckssensor kan vara något långsam och
ett plottrigt gränssnitt.
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JÖRGEN APPELGREN/HMD GLOBAL

”Innan HMD Global får ordning på buggarna förblir Nokia 9 Pureview inget annat än ett vackert löfte om vad
kameramobiler kommer att kunna erbjuda i framtiden” skriver Ny Tekniks reporter Kalle Wiklund i sin analys.

”Den buggigaste telefon
vi har testat på länge”
Med Nokia 9 Pureview var bordet
dukat för en ordentlig comeback
för Nokia som varumärke. I stället
serveras en buggsoppa utan dess like,
skriver Ny Tekniks Kalle Wiklund.

leverera en oöverträffad kvalitet bland mobilkameror
när det gäller kontrast, ljusinsläpp och dynamiskt
omfång, var det ambitiösa löftet. Äntligen skulle HMD
Global kunna bevisa att det klassiska varumärket står
för innovation, och att man inte enbart ägnar sig åt
att återsläppa klassiska Nokia-modeller med jämna
mellanrum.

Det klassiska telefonmärket Nokia har vind i seglen –
igen. Varumärket återuppstod 2017, då genom avtal
som ger det nystartade företaget HMD Global rätt att
tillverka Nokia-telefoner i tio år. Sedan dess har HMD
Global släppt över 30 nya Nokia-modeller. Telefonerna
har ständigt blivit bättre och bättre – till exempel gjorde
Nokia 8.1 ett starkt intryck när Ny Teknik testade
telefonen i början av 2019.
På Mobile World Congress 2019 lanserades HMD
Global fem telefoner, däribland toppmodellen Pureview 9.

Till det yttre är Nokia 9 Pureview ingenting annat än
en ren fröjd. HMD Globals tidigare modeller har hållit
en hög byggkvalitet. Det nya flaggskeppet är inget
undantag. Det stryktåliga glaset på fram- och baksidan
ger Nokia 9 Pureview en lyxig känsla, och metallramen
som löper runt telefonen gör att konstruktionen känns
rejäl.
P-oledskärmen, en typ av oledskärm byggd med ett
plastsubstrat, är 6 tum stor och har en upplösning på
1 440 gånger 2 880 bildpunkter. I de flesta situationer är
skärmen riktigt, riktigt vass med en utmärkt färgåter
givning som känns mer naturlig än den hos Samsungs
amoled-skärmar, där färgerna kan upplevas som alldeles
för mättade.
Men den positiva upplevelsen som byggkvaliteten och
skärmen ger grusas totalt av det monumentala haveri
som Nokia 9 Pureview är när det gäller kamera
teknik.

Det stora dragplåstret med modellen är en helt unik
kameralösning. Nokia 9 Pureview har inte mindre än
fem kamerasensorer i en ring på baksidan, vilket gör att
telefonen sticker ut rejält från konkurrenterna.
Genom att till varje fotografi samla in bilddata från
alla fem kamerasensorer ska Nokia 9 Pureview kunna
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Och här är orsaken:
HMD Global var långt ifrån först att släppa en
telefon med fler än två kamerasensorer. LG V40 och
Samsung Galaxy S10 är två färska exempel på mobiler
med tre kameror. För att kunna ta mobilfotograferingen
till nästa nivå inledde HMD Global ett samarbete med
kretstillverkaren Qualcomm, optikbolaget Zeiss och
amerikanska företaget Lights, som utvecklar dedikerade
bildbehandlingschip.
Alla fem kamerasensorer på Nokia 9 Pureview är på
12 megapixel. När du tar bilder skjuter de fem linserna
alltid tillsammans, och samlar på så sätt in 60 megapixel
bilddata som sammanfogas till en bild i jpeg- eller
rawformat.
För att lyckas med det måste beräkningsarbetet delas
upp mellan centralprocessorn och grafik- och signal
processorerna på mobilchipet Snapdragon 845, samt
det dedikerade chipet från Lights.
När Nokia 9 Pureview demonstrerades under mobil
mässan MWC såg tekniken minst sagt lovande ut. Men
utmaningen i att kunna massproducera telefoner där
hård- och mjukvara klarar av att jobba tillsammans
verkar ha varit för stor för HMD Global.
Jag hinner inte använda Nokia 9 Pureview länge innan
jag inser att detta är den buggigaste telefon som jag har
testat på en mycket, mycket lång tid. Här är några
exempel:

kvällstid av oskärpa och kornighet. Vi noterar även
problem med vitbalansen och ett ovälkommet gulstick
i vissa bilder tagna inomhus.
HMD Global lovar att problemen ska åtgärdas med
en mjukvaruppdatering. Sedan ska Nokia 9 Pureview
bli bättre och bättre allt eftersom, hävdar bolaget. Men
vad hjälper det kunderna som har förbeställt telefonen,
eller hinner köpa den innan mjukvaruuppdateringen
kommit?
Den stora frågan är varför HMD Global väljer att
släppa en så pass buggig produkt över huvud taget, innan
den nya mjukvaran är färdig. Ur ett rent konsument
perspektiv är det direkt oansvarigt att släppa Nokia 9
Pureview i det här skicket. Det ställer frågor om huruvida HMD Global i nuläget ens har den utvecklar
kompetens som behövs för att åtgärda problemen.
Innan HMD Global får ordning på buggarna förblir
Nokia 9 Pureview inget annat än ett vackert löfte om
vad kameramobiler kommer att kunna erbjuda i
framtiden.

■ Vid flera tillfällen hänger sig fotoappen under bearbet
ningen av bilderna.
■ Kamera-appen kraschar när jag växlar mellan olika
fotolägen.
■ Telefonen startar spontant om vid panorama-foto.
Förutom ovanstående (allvarliga) buggar stöter jag även
på patrull med den inbyggda fingeravtrycksläsaren, som
på sin höjd fungerar vid fem av tio försök.
Problemen med Nokia 9 Pureview delas av andra
teknikjournalister som jag kontaktar. För att få klarhet i
om det kan vara fel på testenheterna som delats ut till
pressen, kontaktar jag HMD Global. Bolaget bekräftar
då att mjukvaran som finns i testenheten är slutgiltig,
och alltså är den samma som levereras i telefonerna som
började säljas torsdagen den 14 mars.
På Twitter skriver Juho Sarvikas, toppchef hos HMD
Global, att buggarna beror på fel som kan uppstå när batteriets laddning når en låg nivå. Men vår erfarenhet
är att problemen finns där även när laddningen har legat
på runt 80–90 procent.
Bilderna som vi väl lyckas ta med Nokia 9 Pureview
lever heller inte alltid upp till de högt ställda förvänt
ningarna. Bildkvaliteten i vissa bilder är av mycket hög
kvalitet, med utmärkt konstrast, skärpa och ett stort
dynamiskt omfång, det vill säga spannet mellan de
ljusaste och mörkaste partierna i bilderna.
Upplägget med fem kamerasensorer, varav tre är
monokroma, lovade stort när det gäller att samla in stora
mängder ljus vid fotografering under dåliga ljusför
hållanden. Tyvärr lider flera av bilderna vi tar under

KALLE WIKLUND
kalle.wiklund@nyteknik.se

HMD Global: ”Felen åtgärdas
med uppdatering av mjukvaran”
Ossi Korpela, HMD Globals Nordenchef, svarar på
kritiken.
Ni planerar att skicka ut en stor uppdatering inom
kort. Varför väntade ni inte med att släppa Nokia 9
Pureview till att mjukvaran var färdig?
– Vi blev varse om problemen så pass sent att det
inte gick att stoppa processen, telefonerna var redan
på väg ut på marknaden vid det laget.
Vad du säger är alltså det här problemet passerade
era kvalitetskontroller?
– Vi har inte upptäckt det själva, nej. Vi har gjort
utförliga kvalitetstester, men är också ett litet och
relativt nystartat företag. Det här är en viktig lärdom
för oss.
Kan ni garantera att problemen faktiskt går att
åtgärda med en mjukvaruppdatering?
– Ja, när det gäller problemet relaterat till batteriet
vid låg laddning, så tror vi att vi har hittat orsaken.
Och det felet kommer att kunna åtgärdas med ny
mjukvara.
Men om ni tror att problemen kan vara begränsade
till en liten produktionsbatch, varför behöver ni
skicka ut en trådlös uppdatering till alla Nokia 9
Pureview-enheter?
– Vi ser allvarligt på den här typen av problem.
Kvalitet är inget som vi kompromissar med, oavsett
om det gäller hård- eller mjukvara. Därför är det
självklart för oss att skicka ut skicka ut mjukvaran
globalt.
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Slutintrycket är en trevlig telefon och att det långsmala formatet är en höjdare, skriver Ny Tekniks reporter Simon Campanello i sin analys av Sony Xperia 1.

”Äntligen en mobil
som sticker ut”
Med sin långa profil lyckas Xperia 1
bokstavligt talat sticka ut på en trist
mobilmarknad. Telefonen som ska
bli Sonys räddning känns faktiskt
som en frisk fläkt, men frågan är om
det räcker, skriver Ny Tekniks Simon
Campanello.
Mobilerna har länge varit smolk i bägaren för ett annars
urstarkt Sony. Men trots nedskärning på nedskärning har
mobildivisionen tappert hankat sig vidare och nya, lätt
anonyma Xperia-telefoner har landat i butikshyllorna
utan att göra värst mycket västen av sig.
Men revanschlusten fanns där när Sony visade upp sin
långsmala Xperia 1 på Mobile World Congress i februari
2019. En telefon som bokstavligt sticker ut i mängden,
kan det locka tillbaka köparna?
Första intrycket är en gedigen flaggskeppstelefon som
ligger väldigt bra i handen och jag blir snabbt fäst vid den
lite långsmala designen. Precis som allt annat på
marknaden är bakstycket i glas och i metall.
Förutom att skärmen i 21:9-format är betydligt längre

än konkurrenterna känns den dock lite omodern 2019
med sina breda skärmkanter. Fast att Sony valt att behålla en list i toppen där selifekameran och högtalaren
ryms i stället för att gömma dessa i en notch känns helt
rätt.
Ett annat designval som skiljer Sony från konkur
renterna är att fingertrycksavläsaren sitter på mobilens
ena sida. På pappret är det smart, tummen hamnar där
mycket mer naturligt än avläsarna som sitter på mobilens
baksida. Tyvärr blir den min enskilt största huvudvärk
med Xperia 1.
Gång på gång möts jag av det sura meddelandet om
jag försökt för många gånger och måste vänta en stund
eller låsa upp med pin-kod. Sensorn verkar kräva en
närmast löjlig precision och att fingret placeras i exakt
rätt vinkel för att det ska gå vägen. De gånger det funkar
är det otroligt smidigt, men oftast är det en sådan sak
som väcker en impuls att drämma telefonen i backen.
Längden på skärmen kan nog skrämma användare med
mindre händer, men Sony har en fullt habil lösning på
problemet i sin Android-implementation. Två snabba
tryck på hemknappen gör att skrivbordet ”krymper” till
en mer behändig storlek. Det blir rätt lätt att nå också den
översta knappraden även med ett enhandsgrepp.
Skärmen är förstås en intressant historia. 21:9

TESTER: MOBILTELEFONER – ETT KOMPENDIUM FRÅN NY TEKNIK 2019
SIDA 12/25

5
SONY XPERIA 1
med en upplösning på 4k ger en imponerande film
upplevelse, även om de flesta Youtube-klipp närmast känns komprimerade när de får enorma svarta
kanter vid sidorna. Slå på Dolby Atmos-ljudet i lurarna
så är det ändå här Xperia 1 känns som starkast. Även utan
lurar levererar stereohögtalarna ett riktigt respektabelt
ljud.
Att kunna multitaska, det vill säga köra två program
sida vid sida, är också en intressant möjlighet med all
skärmplats. I de flesta Android-varianter är multi
taskingen rätt bökig att få till, men Sony har gjort det
aningen enklare. Du kan starta via en speciell app eller
håll in fingret länge på en app på startskärmen. Men
smidigt eller ej – det här är en mobil och inte en surfplatta. Visst finns det tillfällen då jag vill anteckna eller
skicka ett mejl samtidigt som jag kollar på ett filmklipp,
men mer användbart än så blir det nog inte.
Sony vill gärna prata om att de plockat in lite teknik
från sina proffsskärmar, vilket märks tydligast i funkttionen ”skaparläge” som går att slå på i menyn. Det ska
ge en mer exakt bildåtergivning enligt färgstandarden
BT.2020 vilket Sony hoppas kan charma fotografer och
filmare som vill kunna kolla hur bilder och filmer faller
ut även på språng.
De visar till exempel hur mobilen med sina perfekta
färger kan användas som extern skärm till en
studiokamera. Det här är kanske inget jättelyft för
snittanvändaren som förmodligen föredrar de varmare
och mer färgglada tonerna i standardinställningen, men
kan säkert tilltala en viss målgrupp.
Ett irritationsmoment är dock att tekniken för att
automatiskt anpassa skärmens ljusstyrka är under all
kritik. Ljusstyrkan kan åka upp och ner markant utan
märkbara skäl, och överlag landar den på en alldeles för
mörk nivå. Vilket kan bero på att ljusstyrkan överlag är
rätt klen på maxnivå, åtminstone jämfört med andra
flaggskepp.
Kameratrion på baksidan är samma uppsättning som
vi sett på bland annat Samsung Galaxy S10 under året:
vidvinkel (16 mm), standard (26 mm) och 2x-zoom
(52 mm). På mjukvarusidan finns en hel del fina kamerafunktioner som ögonbaserad autofokus, brusreducering,
bildstabilisering och en vass variant av den så populära
bokeheffekten. Plus i kanten för den dedikerade kameraknappen på mobilens ena sida, det är roligare och stabilare att fota med en knapp än med pekskärmen.
Sammantaget ger det en riktigt kul fotoupplevelse, och
Xperia 1 levererar kanonbilder i paritet med flaggskeppen
från Samsung och Huawei. Motljusbilder och porträtt
foton blir särskilt snygga. Mörkerläget är inte riktigt lika
starkt i våra tester, men fullt godkänt. Dessutom finns ett
gediget manuellt läge för den som vill sköta rattarna
själv.
På samma vis finns det gott om kontroll för den som
vill filma i en specialdesignat app som Sony kallar för
Cinema Pro och har inspirerats av gränssnittet i Sonys
egna proffskameror. Här går det välja bland linser, ställa
in vitbalans, slutare och iso. Medan du filmar går det
manuellt att skifta fokus med ett reglage. Allt som allt en

händig och välgjord app för den som vill ha lite mer
kontroll över sina mobilfilmer.
Till sist är det värt att nämna att batteritiden är lite mesig mot andra flaggskepp. Batteriet på 3 330 mAh är också
mindre än hos många konkurrenter, och en liten laddpaus under dagen kan bli aktuellt om du använder telefonen mycket. Under testveckan håller den dock laddning
från morgon till kväll utan problem – men inte med någon imponerande marginal.
Slutintrycket är en trevlig telefon och att det långsmala
formatet är en höjdare. Men det är inte helt lätt att se att
Sony magiskt ska ta sig tillbaka till sin storhetstid.
På prestanda per krona vinner alltjämt kineserna.
Oneplus, Xiaomi och ZTE har välbyggda mobiler som är
flera tusenlappar billigare. Men Samsung och Huawei
ligger i samma prisklass och har i stort sett hela
utrustningspaketet som Sony bjuder på.
Men den långsmala skärmen, lite proffsigare kameran
och Sonys små finesser kommer nog att göra många
köpare glada. Frågan är väl egentligen bara om de blir
tillräckligt många för att rädda skinnet på blödande Sony
Mobile.
SIMON CAMPANELLO
simon.campanello@nyteknik.se

Sony Xperia 1 lanserades i februari 2019.

Sony Xperia 1
■ Operativsystem: Android 9 (Pie).
■ Mått: 167 x 72 x 8,2 mm
■ Skärm: 6,5 tum, amoled, 4k (1 644 X 3 840), HDR, stöd
för BT.2020.

■ Vikt: 178g.
■ Ram och lagringsminne: 6 GB + 128 GB, stöd för
minneskort upp till 512 GB (microsdxc).

■ Systemchip: Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm), åtta
processorkärnor.

■ Kamera: Tre bildsensorer med en huvudkamera (12 mm,
78 graders vidvinkel) på 12 megapixel, f/1.6-bländare, ett
vidvinkelobjektiv (16 mm, 30 grader vidvinkel) på 12 MP
bländare f/2.4 och ett 12 MP-telefotoobjektiv (52 mm, 45
grader vidvinkel) med bländare f/2.4 och optisk 2 x-zoom.
■ Batteri: 3 330 mAh.
■ Pris: Cirka 9 500 kronor.
■ Övrigt: IP65/68.
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SAMSUNG GALAXY S10 PLUS
JÖRGEN APPELGREN OCH SAMSUNG

Simon Campanello är reporter på Ny Teknik och har testat Samsung Galaxy S10 Plus.

”Galaxy S10 är Samsungs
bästa telefon hittills”
Den här gången stämmer säljtexten.
Samsung har aldrig gjort en så här
bra telefon förut, men räkna inte med
några tekniska under, skriver Ny Tekniks Simon Campanello som testat
Galaxy S10 Plus.
Samsung går ut hårt. Galaxy S10 är den bästa, snabbaste
och modernaste telefonen de någonsin tillverkat, heter
det. Så får man väl säga när Galaxy-serien firar tio år
(även om en petnoga besserwisser påpekar att Galaxy S
”bara” funnits sedan 2010) och ett ofattbart antal
miljarder i forskning och utvecklingspengar konden
serats till mobilen i min hand.
Efter en dryg vecka med Galaxy S10 är det bara att
instämma. Det är, så klart, Samsungs bästa telefon
hittills. Men några stilla ord innan du greppar din fullt
fungerande S9:a för att drämma den i första bästa
stengolv så glasbitarna ryker för att kunna utnyttja din
drulleförsäkring.
S10 är verkligen ett lyft på alla plan. Designen är över
lägsen, prestandan mer maxad än någonsin, kamerorna
fler och bättre – och prislappen har blivit femsiffrig.

Klivet från tråkiga med kompetenta S9 är stort, även om
det är svårt att peka ut en enskild kioskvältare bland
nyheterna.
Testtelefonen är en Samsung Galaxy S10 Plus, instegs
varianten med 128 gigabyte lagring och 8 gigabyte
arbetsminne. Skärmen ligger på 6,4 tum och sida vid sida
med den vanliga S10 (6,1 tum) känns den marginellt
större, men knappast klumpig om du vant storleken på
de senaste årens flaggskepp.
Amoled-skärmen är ett mästerverk i sig. Knivskarp
med fantastisk färgåtergivning (Samsung hävdar att den
är bäst på marknaden, men det får nog mer avancerade
tester än mitt ögonpar avgöra). Den nya skärmdesignen
med en utskärning för kameran i skärmens övre högra
hörn är betydligt trevligare för ögat än en sensorhaka,
och känns inte onödigt irriterande ens på Plus-varianten
där två linser klämts in i en avlång urfräsning.
Det som går förlorat när sensorerna flyttar in i utskär
ningen är att irisskannern inte längre får plats. Ansikts
upplåsning går fortfarande att använda, men via den
vanliga kameran. Därmed minskar alltså säkerheten.
Det kompenseras genom en ny metod för finger
avtrycksläsning.
Samsung har, likt bland andra Huawei och One
plus, bäddat in fingertrycksavläsaren i skärmen.
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SAMSUNG GALAXY S10 PLUS
SIMON CAMPANELLO

Galaxy S10 är Samsungs första mobil med stöd för omvänd trådlös laddning.

Den sitter strax ovanför telefonens underkant och
slår konkurrenterna med god marginal. Samsung
använder ultraljud för att läsa av fingeravtrycket och det
har två stora fördelar. Dels används en 3d-modell av fingret vilket gör systemet mycket svårare att lura, dels går
det mycket snabbare att låsa upp.
Alldeles bortsett från skärmen känns designen på S10
som ett sanslöst lyft mot gäspningen S9. Den påminner
mer om senaste Galaxy Note i sina stilrena former med
metallkanter och ett bakstycke i glas som tyvärr gör
telefonen hal som en ål.
Under lanseringen hinner jag i några minuter klämma
på prestandautgåvan av Galaxy S10 Plus (med mer
lagringsminne och ram) som har en keramisk baksida.
Det adderar en viss tyngd och får telefonen att ligga
otroligt väl i handen. Tyvärr får du punga ut flera
tusenlappar till för den utgåvan.
Det större höljet i S10 Plus döljer ett rejält batteri som
kan vara den största anledningen att gå upp en storlek i
pris och skärm. 4 100 mAh är kanske snäppet mindre
än Huawei Mate 20 Pro, men telefonen klarar med god
marginal en heldag utan nödladdning.
Precis som Huawei har Samsung också anammat
omvänd trådlös laddning, det vill säga att du kan ladda
upp din smarta klocka, dina trådlösa hörlurar eller en
annan telefon genom att lägga dem mot baksidan av
Galaxy-mobilen. Jag upplever att funktionen är lite
svåranvänd, enheten som laddas måste ligga precis rätt
och det går inte direkt snabbt. Men på resande fot är det
förstås ett fullt acceptabelt alternativ till att ta med en
laddplatta.
Kamerauppsättningen på Galaxy S10 Plus inkluderar
en ny ultravidvinkel som ska ge ett bildomfång på hela

123 grader. Det är en kul leksak som med lite otur kan
förvandla alla vid middagsbordet till långsmala aliens.
Men den bjuder också på en kraftfull fotoupplevelse i
fickformat.
För den som gillar en hjälpande hand eller roliga
effekter är mobilen fullpackad med sådana. Dels finns
förstås den numera obligatoriska funktionen som gissar
sig till vilket motiv du vill fota och automatiskt slår på
porträttläge eller ställer in sig på en matbild. Den har fått
en rad nya inställningar och är i regel bra på att hitta rätt.
Sämre går det för fotoassistenten som gäller dig
komponera bilden. Den visar en gul punkt på skärmen
där den föreslår att du ska rikta kameran för att få en så
snygg bild som möjligt. Oftast får jag inte fram den alls
(jag kanske helt enkelt är för bra på att fota?) eller så
ger den väldigt märkliga förslag. Den vill till exempel
hellre rikta fokus på min dotters teckningar än henne,
ska jag ta det som en hint?
Överlag får kameran ändå klart godkänt och levererar
ljusstarka bilder och ett väldigt kompetent porträttläge.
Helt kort kan man också säga att den nya Androidvari
anten som Samsung kallar för One UI känns väldigt
modern och ren. Tanken är ett enkelt och intuitivt gränssnitt, och det har lyckats. Android har aldrig känts mer
IOS, om man vill vara sån. Mitt enda klagomål är Samsungs katastrofala implementering av geststyrningen.
I Android 9 finns möjlighet att styra mobilen med
svepningar i stället för de tre navigationsknapparna
i botten på skärmen. De flesta andra tillverkare har valt
att följa i Apples fotspår där en svepning från vänster
till höger ersätter bakåtknappen och en hård svepning
uppåt tar upp multitaskingfönstret. Samsung har
ersatt alla tre med en svepning uppåt från posi
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tionen där navigationsknapparna tidigare låg. Det är för
mig ofattbart, och efter att länge kört svepningar på mina
Androider sitter jag plötsligt med navigationsmenyn
igen.
Sist men inte minst måste vi väl prata pris. Samsung
Galaxy S10 Plus kostar i runda slänger 11 000 kronor för
basmodellen med 128 gigabyte minne. Den vanliga
S10:an ligger en tusenlapp lägre ungefär. Sedan finns
nedbantade S10E för runt 8 500 kronor.
Att Samsung börjat prissätta sina flaggskepp som Apple
är väl ingen nyhet, och det kan de väl få kosta på sig.
Precis som Apple vill Samsung också locka in dig i sitt
ekosystem. Under presentationen av S10 lägger elektronikjätten mycket tid på att visa hur smart mobilen
integrerar med smarta klockor, trådlösa hörlurar och olika
uppkopplade saker i ditt hem med en Samsung-logo på.
Visst har Galaxy S10 innovationen. Det finns välkomna
nyheter och designmässigt tycker jag att det är Samsungs
största fullträff hittills. Den som gått och längtat kommer
inte att bli besviken på mobilen.
Men räkna inte med någon teknisk revolution. Inte ens
Samsung själva försöker längre med emfas hävda att det
finnsnågotsomäravantgardehosflaggskeppstelefonerna.
Jag vill citera Samsungs mobilchef DJ Koh som stod på
scen under evenemanget där Galaxy-seriens senaste
tillskott radades upp.
– Den bryter ny mark eftersom den ger ett svar till
skeptikerna som sagt att allt som möjligt redan gjorts. Att
tidsåldern för innovation av smartphones är över, och att
smartphones är en mogen teknik på en mättad marknad.
Vi är här för att visa att de har fel, skanderade DJ Koh från
scen.
Han pratade förstås inte om Galaxy S10, utan om vik
bara Galaxy Fold. Jag tycker det säger något om hur

mobilen du har i fickan kanske ändå är ett ganska moget
stycke teknik på en rätt så mättad marknad. Fundera lite
på det innan du slänger upp S9:an på Blocket eller plockar
fram hammaren.
SIMON CAMPANELLO
simon.campanello@nyteknik.se

Plus och minus för
Samsung Galaxy S10 Plus
✚ Ny modern design.
✚ Fantastisk skärm.
✚ Batteri som håller hela dagen.
✚ Ny och förbättrad fingeravtrycksläsare.

- Horribel geststyrning.
- Högre priser.

Skillnaderna mellan S10, S10+
och S10e
■ I korta drag är S10e en bra bit mindre och 1 500 kronor

billigare. Den har bara två kameror på baksidan och
skärmkanterna på sidorna är helt raka i stället för böjda
längs med kanten. Den har inte heller den inbäddade ultralj
udsfingeravtrycksläsaren.
■ Galaxy S10 Plus utmärker sig genom en rejält tilltagen
skärm på 6,4 tum, även om den har något lägre pixeltäthet
än S10 (438 ppi mot 550 ppi). Den finns i en väldigt
maxad prestandautgåva med upp till 12 gigabyte ram och
1 terabyte lagring. Prestandaversionen har en baksida i ett
keramiskt material som lägger till lite i tyngden men får
telefonen att ligga väldigt bra i handen.
SIMON CAMPANELLO

Galaxy S10 lanserades i februari 2019.
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HONOR VIEW 20
JÖRGEN APPELGREN OCH HONOR

Honor View 20 får pluspoäng för bra prestanda till lågt pris. Men gränssnittet är inte på topp, skriver Ny Tekniks reporter
Simon Campanello i sin analys.

”Honor View 20 kan
konkurrera med Oneplus”
Rustad med en överlägsen skärm
design och enorm prestanda går
View 20 i klinch med Oneplus 6T. Nu
börjar kriget om mellanprismobilerna
och Huaweis nystart av varumärket
Honor imponerar på Ny Tekniks Simon
Campanello.
Efter sensorhakans år 2018 är Honor View 20 en frisk
fläkt. Med Iphone X fick vi lära känna ett nytt begrepp:
”notchen”. En liten sensorfylld panel som inkräktar på
mobilskärmens överkant.
Trots att jag testat en rad telefoner med denna sensor
haka sedan dess skaver den fortfarande. Visst, jag har
lärt mig leva med den, men den sticker ändå i ögonen.
Mobiltillverkarna har förstås fattat det, sensorhakan är
en temporär lösning och Honor View 20 är en första
glimt på den notchfria framtiden.
Huawei-ägda Honor har löst problemet genom att göra
en liten utskärning i skärmens vänstra överkant, lagom
stor för en kameralins. Högtalaren är diskret inbäddad i
den minimala skärmkanten.

Det låter kanske som ett litet lyft, men det är fantastiskt
att slippa den där notchen. Mot mörk bakgrund syns
kameran knapp alls, och även om den sticker ut lite när
skärmytan runt hålet visar mer färgglada toner är
lösningen mil bättre. Om inte bara för att hela ikonraden
i skärmens överkant äntligen syns igen.
Den här designen kommer vi av allt att döma få se mer
av framöver. Samsung Galaxy S10, Nokia 6.2 och
Motorola P40 är några av telefonerna som ryktas få ett
kamerahål i skärmen.
Men Honor View 20 är mycket mer än bara en trevlig
försmak. Med en prislapp på runt 5 700 kronor är det
en av de mest kompetenta mobilerna i mellanpris
segmentet. Kanske den första som på allvar kan konkurrera med alla Android-nördars älskling Oneplus, som i
dessa tider av 10 000-kronorstelefoner gjort sig ett
namn med kraftfulla och superfunktionella mobiler
som du kan köpa utan att plånboken gråter.
Under huven på View 20 sitter Huaweis monsterchip
Kirin 980. Jag vet att jag skrivit om att prestanda i
mobiltelefoner är övervärderat, men en mobil i den här
prisklassen med ett av marknadens vassaste chipset är
per definition något att hänga i julgranen.
Där skulle View 20 passa bra förresten. Visst är
den snarlik alla andra mobiler på marknaden, men
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en v-formad slipning på baksidan reflekterar ljuset
på ett väldigt härligt sätt.
Kirin 980 är samma chip som sitter i Huawei Mate 20
Pro som Ny Teknik testade i slutet av förra året. På många
sätt känns View 20 också som en nedbantad version av
Mate 20 - även om Huawei är flitiga med att påpeka att
Honor numera är sitt eget mobilmärke. Tack vare ett nytt
vätskebaserat kylsystem ska View 20 faktiskt rentav vara
snäppet snabbare.
Fast Honor-telefonen saknar förstås några av de
flashigaste funktionerna i Huaweis flaggskepp. Skärmen
är en lcd istället för en oled och har ingen inbyggd
fingertrycksavläsare - den sitter i stället på baksidan. Det
finns inte heller stöd för trådlös laddning eller någon
IP-klassning (som är ett mått på hur bra mobilen tål
vatten och damm). Däremot har View 20 ett hörlursjack!
Säga vad man vill om bluetoothlurar och adaptrar, men
jag tackar aldrig nej till en så funktionell port.
Personligen föredrar jag också hur View 20 ligger i
handen jämfört med Mate 20 Pro. Jag har aldrig fattat
grejen med böjda skärmkanter, och de blir extra
irriterande när du kör svepgesterna från Android 9. En
annan trevlig men minimal detalj är att vibrationsljudet
i View 20 är riktigt dovt och härligt. Men så är det i dessa
peak smartphone-dagar: man får leta efter de små
glädjeämnena.
Kamerauppsättningen skiljer sig också. På View 20
används Sonys nya 48 megapixelsensor på baksidan. En
kraftfull grej, men som inte ger möjlighet till optisk zoom
och vidvinkelfoto som på Mate 20 Pro. Ihop med
Huaweis, förlåt Honors, ai-baserade bildstabilisering
och automatiska efterbehandling känns det i alla fall lätt
att skjuta snygga bilder.
Ska jag kritisera något är det Huaweis, förlåt Honors,
version av Android som känns onödigt seg jämfört med
vad du får på hos Oneplus eller Nokia. I och med View 20
så kör Honor faktiskt en annan version av Android än
Huawei, men skillnaderna är så minimala att det knappt
känns nödvändigt att nämna.

Om du bortser från skärmdesignen är Honor View 20
knappast den mest exalterande mobilen. Vi kommer
säkert se en rad flaggskepp som imponerar mer. Men
maximal prestanda och bra design i den här prisklassen
gör View 20 till ett toppenköp. Oneplus, svenskarnas
favorit i prisklassen, får faktiskt se upp för nu spänner
Huawei, förlåt Honor, musklerna på allvar.
SIMON CAMPANELLO
simon.campanello@nyteknik.se

Plus och minus med
Honor View 20
✚ Skärmhålet spöar sensorhakan.
✚ Mycket prestanda till lågt pris.
✚ Rejält batteri på 4 000 mAh.
✚ Hörlursjack!

- Gränssnittet är inte på topp.
- Inte vattentålig.
- Ingen trådlös laddning.
Honor View 20

■ Mått: 156,9 x 75,4 x 8,1 millimeter.
■ Vikt: 180 gram.
■ Skärm: 6,4 tums lcd-skärm med upplösning på 1 080x2 310.
■ Chipset: Kirin 980.
■ Lagring: 128G GB.
■ Ram: 6 GB.
■ Batteri: 4 000 mAh.
■ Kamera fram: 25 MP.
■ Kameror bak: 48 MP och 3d-kamera.
■ Operativsystem: Android 9 med Magic 2.
■ Övrigt: Dubbla simkort, fingertrycksavläsare, 3,5 milli
metersjack och usb-c.

■ Pris: Cirka 5 690 kronor.

Honor View 20 lanserades i januari 2019.
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NOKIA 8.1
JÖRGEN APPELGREN OCH HMD GLOBAL

Nokia 8.1 är mer än tillräckligt snabb när det gäller vardagsuppgifter som webbsurf, spel och att titta på strömmad film,
skriver Ny Tekniks Kalle Wiklund i sin analys.

”Nokia 8.1 är
en riktig fullträff”
Bra prestanda, snygg design – och ett
svårslaget pris. Nokia 8.1 är precis vad
det klassiska varumärket behöver för
att kunna vinna tillbaka svenskarnas
hjärtan, skriver Ny Tekniks Kalle
Wiklund.
2019 börjar bra för HMD Global. 2017 började det unga
finska företaget att lansera en generation mobiler som
bär på den klassiska Nokia-loggan. Undan för undan har
HMD Global börjat hitta en form som gör bolaget produkter allt mer attraktiva.
Mobilen Nokia 7.1 är ett tydligt bevis på det. Genom att
kombinera en gedigen känsla av lyx med en riktigt
konkurrenskraftig prislapp, lyckades HMD Global skapa
en av förra årets bästa överraskningar i Androidvärlden.
Den nya telefonen Nokia 8.1, släppt i mitten av januari
2019, lyfter HMD Global till nästa nivå. Användar

upplevelsen av Nokia 7.1 solkades ned något av bristande
prestanda och en undermålig batteritid. Prestanda
problemet, som ofta yttrade sig i lagg, har HMD Globalt
åtgärdat genom att bygga in det åttakärniga system
chipet Snapdragon 710 från Qualcomm.
Viktigt att poängterar är att Nokia 8.1 är fortfarande en
mellanklassmobil för 4 200 kronor. Det gör att prestan
dan så klart inte att jämföra med andra mobiltillverkares
toppmodeller som kostar dubbelt så mycket. Men med
det sagt är Nokia 8.1 fortfarande mer än tillräckligt snabb
när det gäller vardagsuppgifter som webbsurf, spel och
att titta på strömmad film.
Jämfört med Nokia 7.1 går det betydligt snabbare att
öppna appar, och den fördröjning som kunde uppstå
när man växlade mellan öppnade program är helt bortblåst på den nya Nokia-telefonen.
Operativsystemet är en renodlad version av Android 9
(Pie). HMD Global har utlovat att telefonen är garanterad
att få systemuppdateringar i två år, och säkerhets
uppdateringar i tre år. Det borde vara standard hos
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alla Android-tillverkare – ja, Samsung och Huawei,
jag tittar på er. Men att det inte är så ger HMD Global en tydlig fördel.
HMD Global är erkänt duktiga på design. Nokia 8.1 har
ett utseende och en byggkvalitet som får telefonen att
upplevas dyrare än vad den är. Konstruktionen känns
rejäl – trots att det glas både fram och bak på telefonen.
En anodiserad aluminiumram löper runt telefonen, och
på baksidan finns en fingeravtrycksläsare under kameran.
Till skillnad från andra tillverkare som Apple och Oneplus har HMD Global valt att behålla den klassiska hörlursporten på 3,5 millimeter, vilket är ett rejält plus. Det
innebär att du slipper trasslet med hörlursadaptrar och
kan lyssna på musik medan du laddar telefonen
utan besvär.
Den högupplösta skärmen på 6,18 tum är, utan tvekan,
bland de absolut bästa i prisklassen – det vill säga runt
4 000 kronor. LCD-panelen har en utmärkt färg
återgivning, konstrast och ljusstyrka. Skärmen har också
stöd för HDR10, som är en teknik som använder
metadata för att förbättra färgdjup, ljusstyrka och
kontrast.
På minussidan är att skärmens sensorhaka, där bland
annat selfiekameran finns, kan upplevas som något stor.
Färgmättnaden är heller inte lika bra som på en
flaggskeppsmobil med amoled-skärm, men det kan man
inte riktigt förvänta sig av en telefon med den här
prislappen.
På baksidan i glas finns två kamerasensorer. Huvud‑
kameran på 12 megapixel har Zeiss-optik, medan den
andra sensor på 13 megapixel fokuserar på att samla in
djupdata. Bildkvaliteten är inte i linje med de bästa
mobilkamerorna, men ändå tillräckligt bra för de flesta
användare.
Ett område där Nokia 8.1 dock utmärker särskilt väl
gäller porträttbilder och det så kallade bokeh-läget, som
gör att du kan välja att lyfta fram ett motiv som syns i
förgrunden, medan det som finns i bakgrunden blir
suddigt. HMD Global har tillgång till en del av den
kamerateknik som Nokia har utvecklat genom åren.
Om det specifikt gäller mjukvara för bokeh-funktionen
ska vi låta vara osagt. Men det är uppenbart att HMD
Global har lyckats väl med funktionen. Som exempel på
det kan nämnas att bokeh-bilderna inte har den typ av
för skarpa kanter kring huvudmotivet som en del andra
mobilkameror med samma funktion dras med.
Men visst finns det situationer där kameran på Nokia 8.1
inte gör ett lika bra jobb. En akilleshäl är fotografering

i miljöer med dåligt ljus. Här dyker det ofta upp en hel del
brus i bilderna, och den inbyggda tekniken för optisk
bildstabilisering har svårare att hjälpa dig att bli av med
skakningsoskärpan, exempelvis.
Jämfört med Nokia 7.1 har batterikapaciteten biffats
upp från 3 060 till 3 500 mAh hos Nokia 8.1. Det märks
tydligt. 8.1-luren kan inte mäta sig med de klassiska Nokialurarna, som höll i gång i flera dygn, men klarar
sig gott och väl igenom en dags användning, ibland något
mer än så.
Även om Nokia 8.1 inte är tänkt som en direkt konkurrent
till toppmodellerna, kan det vara intressant att till på vad
HMD Global har skalat bort. 8.1-modellen saknar
exempelvis stöd för trådlös laddning, och har heller inte
ett supersnabbt chipset likt lyxmodellerna.
Nokia 8.1 lider inte av några prestandaproblem i dag,
men i takt med att utvecklingen av operativsystemet
Android går vidare kan situationen vara en annan inom
ett år. Att bara ge telefonen 4 gigabyte i arbetsminne
(RAM) är tydligt sätt för HMD Global att sänka
tillverkningskostnaden.
Men det innebär också att Nokia 8.1 kan få det svårare
att hantera till och med vardagliga arbetsuppgifter i
framtiden, i takt med att prestandakraven ökar.
Telefonen är inte heller ip-certifierad, det vill säga
skyddad mot dammpartiklar och vatten.
Men det sagt är Nokia 8.1 ett toppenval i dag för den
som vill ha en tillförlitlig, snygg och tillräckligt smart
Androidlur för hälften av vad toppmodellerna kostar.
KALLE WIKLUND
kalle.wiklund@nyteknik.se

Nokia 8.1
■ Operativsystem: Android 9.0 (Pie).
■ Systemchip: Qualcomm Snapdragon 710.
■ Mått: 154, 8 x 75,8 x 8 mm.
■ Vikt: 180 gram.
■ Skärm: 6,18 tum, ips lcd, 1080 x 2280 pixlar.
■ Lagringsminne: 64 GB, stöd för minneskort upp till 400 GB.
■ Ram: 4 GB ram
■ Kameror: 12 MP, f/1.8, 1.4 mikrometer, 13 MP.
■ Frontkamera: 20 MP, 0.9 mikrometer.
■ Batteri: 3 500 mAh.
■ Färger: silver/blå, stål/koppar, järn/stål.
■ Rekommenderat pris: 4 200 kronor.
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ZTE AXON 10 PRO
JÖRGEN APPELGREN OCH ZTE

Kan ZTE charma fler operatörer dröjer det nog inte länge innan fler svenskar har lärt sig namnet på i alla fall ytterligare ett
kinesiskt mobilmärke, skriver Ny Tekniks Kalle Wiklund i sin analys.

”ZTE Axon 10 Pro är
Oneplus värsta mardröm”
Topprestanda till ett pris som får
Samsung och Apple att se i kors. Låter
det bekant? I nya ZTE Axon 10 Pro
har Oneplus fått sin hittills tuffaste
konkurrent, skriver Ny Tekniks Kalle
Wiklund.

nadsandel på 16 procent i Sverige, enligt analysfirman
GFK.
Bolagets senaste flaggskepp, P30 Pro, har hyllats
unisont. En leende Zara Larsson, en av Sveriges just nu
mest kända popstjärnor, syns i Huawei-reklam överallt
i alla stora städer. Även om framgångarna har skuggats
av vårens kontroverser kring president Trumps svart
listning av Huawei.

För en evighet sedan i mobilbranschen, runt 2010, tog
två aspirerande kinesiska tillverkare sina första stapplande steg in på den tuffa svenska marknaden. Mål
gruppen för bolagen var messande tonåringar med liten
plånbok.
Smörjmedlet som skulle hjälpa de kinesiska mobilerna
att komma ner i ungdomarnas tajta jeans var låga priser
– betydligt lägre än vad dåtidens jättar HTC och Sony
Ericsson tog för sina toppmodeller.
Men trots ambitiösa lanseringsplaner visade sig upp
draget vara mycket svårt. Några år efter Sverigepre
miären var de kinesiska varumärkena fortfarande endast vagt bekanta för gemene svensk.

För ZTE, den andre kinesiska tillverkaren, har resan
mot framgång i Sverige varit betydligt tuffare. Bolaget
harvade runt i några år, framför allt i budget- och mellanklassegmentet, utan att nå ett bredare genomslag på
våra breddgrader. Axon 7, den senaste toppmodellen
att nå Sverige, släpptes 2016 utan att göra något större
väsen av sig här.
Nu är ZTE redo för en comeback. Den svenska lan
seringen av det nya flaggskeppet Axon 10 Pro är väl
tajmad. Efter sanktioner från den amerikanska staten
2018, med hårda restriktioner som senare hävdes, har
det varit svårt för ZTE att komma tillbaka på mobil
marknaden i USA. Dessutom har konkurrensen i hemlandet Kina hårdnat. Det gör att Europa och Sverige
hägrar för ZTE.
Axon 10 Pro både ser ut och känns som en toppmodell anno 2019. Den högupplösta amoled-skär-

I dag, nästan nio år senare, är situationen helt annor
lunda. Den ena kinesiska bolaget, Huawei, är numera
världens andra största mobiltillverkare, med en mark
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men på 6,47 tum har tunna, tunna ramar, kurvade
kanter och en liten, tårformad sensorutskärning
högst upp i skärm. Under amoled-panelen döljs en inbyggd fingeravtrycksläsare.
Ett kamerasystem med inte mindre än fyra sensorer
finns i mobilen. Det kraftfulla systemchippet Snapdragon
855 och operativsystemet Android 9 (Pie) utlovar en
snabb, smidig och sömlös användarupplevelse. Den
kurvade baksidan i glas ger en lyxig känsla.
Designmässigt känns det som att ZTE kanske har
sneglat lite väl mycket på Huawei P30 Pro. Intill varandra
är flaggskeppen från de konkurrerande kinesiska
tillverkarna ibland svåra att skilja från varandra. Men
likheten stannar vid det yttre.
Under de senaste åren har tillverkare som Huawei,
Samsung och Oneplus, även de från Kina, tagit viktiga
kliv framåt när det gäller kamera-, skärm- och
batteriteknik. Detta gör att ZTE och Axon 10 Pro har
svårt att överträffa konkurrenterna.
Ta amoled-skärmen som exempel. 6,47-tumspanelen
på Axon 10 Pro har utmärkt skärpa, hög bildpunkts
densitet (2 340 x 1 080 pixlar) och stor betraktnings
vinkel. Dessutom finns ett särskilt skärmoptimerings
läge som ska förbättra saker som kontrast och
färgmättnad. Men i ursprungsläget, som den är när
mobilen tas ut förpackningen, kan skärmen inte riktigt
matcha de sprakande färger och imponerade kontrast
som Oneplus 7 Pro och Samsung Galaxy S10 Plus har.
Men det svagaste kortet är kamerasystemet. Dagens
mobil-tungviktare, som Huawei P30 Pro, levererar en
bildkvalitet som få trodde var möjlig för några år sedan.
Huvudnumret hos ZTE Axon 10 Pro utgörs av en
48-megapixelsensor med f/1.7-bländare. Men antalet
megapixlar är ingen garanti för hög kvalitet.
Många av bilderna vi tar med 48-megapixelskameran
har tyvärr problem med färgstick, vilket innebär att de
har för mycket av en enskild färg i sig – ofta i en kallare
blå färgton. En vanlig orsak till färgstick är problem med
vitbalansen. Den går förvisso att ändra i kamerans
manuella läge. Men de flesta ZTE-användare kommer
förmodligen aldrig ens tänka tanken att justera den
typen av parametrar.
Kameran har dessutom svårt att ta in lika mycket ljus
som konkurrenternas bildsensorer. Det gör att foton
tagna under kvällstid ofta har mer brus och färre detaljer
än bilder från exempelvis Samsung Galaxy S10 Plus.
Samma problem, med brus och partier som flyter
samman, gör sig påminda när bilder tas med kamerans
tre gångers optiska zoom.
Men det finns också flera områden där ZTE har gjort sin
hemläxa. Batteritiden som Axon 10 Pro levererar är
imponerande. Under testet har vi inga problem att
komma upp i fem, sex timmars skärmtid. Dagar när

telefonen användes mindre räckte batteriet i två dygn –
en bedrift som långt ifrån alla andra mobiler kan
matcha i dag.
ZTE:s användargränssnitt, som lagts ovan på opera
tivsystemet Android 9, är föredömligt rent, enkelt och
tydligt. Det åttakärniga systemchippet Snapdragon 855,
parat med grafikprocessorn Adreno 640, ger mer än
tillräckligt med rå beräkningskraft för att mäkta med
tunga arbetsuppgifter som spel med avancerad 3d-grafik.
ZTE Axon 10 Pro har dessutom en annan stark fördel
gentemot rivalerna – och det är prislappen. Det rekommenderade priset ligger på cirka 6 500 kronor. Det är
flera tusenlappar mindre än vad Samsung, Huawei och
numera även Oneplus tar för sina flaggskepp. Det låga
priset gör att man är beredd att förlåta Axon 10 Pro för i
alla fall en del av sina brister.
Å andra sidan är ovan nämnda Androidtillverkare knap
past längre ZTE:s tuffaste konkurrenter. Det största
hotet kommer i stället från andra kinesiska prispres
sande tillverkare, som Xiaomi. På den svenska marknaden är avtal med operatörerna avgörande för att nå större
framgång. Både ZTE och Xiaomi har hittills lyckats få
varsin operatör på kroken – Tele2 respektive Tre.
Kan ZTE charma fler operatörer dröjer det nog inte
länge innan fler svenskar har lärt sig namnet på i alla fall
ytterligare ett kinesiskt mobilmärke till sist.
KALLE WIKLUND
kalle.wiklund@nyteknik.se

ZTE Axon 10 Pro
■ Operativsystem: Android 9 (Pie), gränssnittet MiFavor 9.1.
■ Mått: 159,2 x 73,4 x 7,9 mm.
■ Skärm: 6,47 tum, amoled, 1 080 gånger 2 340 bildpunkter,
stöd för HDR10.

■ Vikt: 175 g.
■ Ram & lagringsminne: 6 gb + 128 gb, stöd för minneskort
upp till 1 tb (microsd).

■ Systemchip: Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm), åtta
processorkärnor.

■ Kamera: Tre bildsensorer med en huvudkamera på 48

megapixel, f/1.7-bländare och pdaf-fokus, ett vidvinkelobjektiv (20 MP + f/2.2) och ett 8 MP-telefotoobjektiv
(f/2.4), optisk 3 x-zoom.
■ Batteri: 4 000mAh, snabbladdning 18 W.
■ Pris: Cirka 6 500 kronor.
■ Plus: Utmärkt batteritid, bra byggkvalitet – och ett vasst
pris.
■ Minus: Skärmen kan inte matcha konkurrenternas.
Kameran stöter på problem i mörka miljöer.
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IPHONE XS
JÖRGEN APPELGREN OCH APPLE

Jämfört med min Iphone 7 Plus har Iphone XS, XS Max och XR törre och bättre skärmar. Men inte mycket annat som ger ett
plus, skriver Ny Tekniks reporter Peter Ottsjö i sin analys.

”Apple gör inte längre en
iPhone vi bara måste ha”
Har du en några år gammal Iphone
som fungerar fint? Bra, då kan du
fortsätta använda den, anser Ny
Tekniks Peter Ottsjö.

behövde fler appar. Det är inte bara en känsla jag har: försäljningen av smartphones sjunker så sakteliga. Det
tredje kvartalet 2018 såldes det globalt 6 procent färre
enheter jämfört med samma kvartal ifjol.

Ända sedan Iphone kom till Sverige har jag uppgraderat
ungefär vartannat år. Senast jag köpte en ny modell var
2016. Den, en Iphone 7 Plus, är för de allra flesta precis
lika kapabel som en Iphone XS Max. Skillnaden för
användarna, och skillnaden den gör i användarnas vardag, mellan dessa två modeller är obetydlig. Skillnaden
i pris är omkring 5 000 kronor.
Jo, ingenjörerna hos Apple och många av deras
konkurrenter kan på sätt och vis vara stolta. De bänder in
bättre processorer, mer effektiva batterier och större
skärmar på samma gång som de gör enheterna ännu
mer eleganta. Det är den till bristningsgränsen pressade
Moores lag paketerat i små höljen av glas, aluminium
och rostfritt stål.
Men om årets lanseringar av smarta telefoner är något
att gå efter tycks de snarare följa en lag om allt lägre
avkastning. Vi kom till en punkt för några år sedan när
skärmarna blev tillräckligt bra och tillräckligt stora, när
kameran lät oss ta tillräckligt fina bilder, när vi inte längre

Futuristen Amy Webb anser att vi har trätt in i en postsmartphone-era. Information, säger hon, kommer inte
att vara något vi håller i handen, utan något vi bär på
oss. Smarta telefoner ska ersättas av smarta glasögon.
Amy Webb är grundare av Future Today Institute och
har utarbetat en metod för att identifiera morgondagens
trender. Vita huset, Fortune 500-bolag och World
Economic Forum är några av hennes kunder.
Därför kan det vara värt att lystra till det hon säger om
Samsungs vikbara telefon och augmented realityheadsetet Magic Leap. Det Samsung gör, anser hon,
kan möjligen ge lite konstgjord andning till marknaden
för smarta telefoner. Det Magic Leap gör är framtiden.
Ändå, påpekar Webb, skrattar teknikjournalister åt Magic Leap, samtidigt som de blir alldeles till sig av
en skärm som går att vika.
Och en Iphone XS Max, XS eller XR har inte ens den
förmågan. Så vad har de? Jämfört med min Iphone 7 Plus
har de större och bättre skärmar. Iphone XS Maxskärmen ryms på 6,5 tum, har en upplösning på
2 688x1 242 och en pixeltäthet på 458 ppi. Iphone 7
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Plus då? 5,5 tum, 1 920×1 080 pixlar och 401 ppi. XS
och XS Max har oledteknik, till 7 Plus används lcd.
Är detta stora prestandaskillnader? Ja, det är det.
Omsätts den skillnaden i en markant bättre upplevelse
för användaren? Nej, det gör den inte.
Samma resonemang kan användas för att beskriva
kameratekniken i de senaste Iphone-modellerna med
några undantag. Det första är att ingen hanterar
mobilfoto under dåliga ljusförhållanden lika bra som
Huaweis senaste modeller. Och Googles Pixel-telefoner
är bäst på att använda maskininlärning för att ge extra
bildkvalitet.
Det andra undantaget är att Iphone XS Max, XS och
– i begränsad form åtminstone – XR har reglerbar
bokeh-effekt. Det är egentligen de nya modellernas
enda wow-faktor, det enda man med ens vill demon
strera för sin bekantskapskrets. Med bokeh blir bakgrunder snyggt filmsuddiga och objektet i förgrunden sticker
ut lite extra. Att suddigheten går att justera gör det enkelt
att få porträtten ännu snyggare.
Att Apple kan erbjuda den här reglerbara bokeh-effekten är tack vare företagets nya A12-chipp. På det finns en
kraftfull processor specialdesignad för maskininlärning.
Här finns det anledning att vara uppmärksam. För
med maskininlärning kan applikationer till årets Iphone-

modeller vara rätt så beräkningsintensiva utan att kräva
allt för höga energikostnader, något som är extra lämpligt
när det gäller till exempel augmented reality.
Och det är något som Apple marknadsför hårt, gissningsvis för att deras strategiska prognoser pekar
åt samma håll som de Amy Webb är ute och föreläser om.
Vad mer? XS, XS Max och XR har stöd för dubbla
simkort, ett fysiskt och ett så kallat e-sim. Det är en god
nyhet och något Ny Teknik skrev utförligt om här.
Modellerna är också försedda med ett mer tåligt
glasmaterial (dock bara på framsidan för XR), men
likafullt är den XS Max jag testat full av små repor på
framsidan efter några månaders användning.
I början av november 2018 gick Apple ut med att företaget förväntar sig lägre försäljning av de nya telefonerna
än väntat. Därtill bestämde sig företaget
för att inte längre uppge hur många Iphone-enheter
som har sålts varje kvartal. Flera underleverantörer har
tvingats justera sina prognoser på grund av att efter
frågan på XS, XS Max och XR inte lever upp till Apples
förhoppningar. Det är tydliga tecken på den post-smartphone-era Amy Webb talar om.
PETER OTTSJÖ
peter.ottsjö@nyteknik.se

Vad är skillnaden mellan XS, XS Max och XE?
2018 års upplaga av Iphone kommer i tre olika
modeller, XS, XS Max och XR. Här är allt du behöver
veta om hur de skiljer sig åt.

Kamera

■ Iphone XS, XS Max och XR har samma vidvinkel

Skärm
■ Hur mycket bättre är skärmen på en Iphone XS eller
XS Max jämfört med den på en Iphone XR? Ja, kollar
man specifikationerna så finns det skillnader. Den mest
uppenbara är att XS-familjen använder oled, jämfört
med lcd på XR. XS-modellerna har en pixeldensitet på
458 ppi (pixlar per tum), XR får nöja sig med 326 ppi.
Men om man lägger en Iphone XS Max och en Iphone
XR bredvid varandra och spelar upp samma film på båda enheterna så får man anstränga sig för att upptäcka
skillnaderna. Eftersom kontrast och svärta gör sig bättre
med oled så är bilden på en Max en aning rikare, men
verkligen inte så påtagligt att det är värt flera tusenlappar extra.
Det Apple gjort med lcd-skärmen är ett kapitel i sig.
Den har samma krökning upptill och nedtill som XS och
XS Max (men med något större kanter), trots att den
formen är avsevärt mycket svårare att bygga när man
använder lcd. Det beror på att lcd är bakgrundsbelyst,
till skillnad från oled där man kan styra ljustillförseln
för varje enskild pixel. För att komma runt det här har
Apples ingenjörer byggt små gluggar för att kunna påverka ljusinsläppet där skärmen kröker sig, samt använt
kantutjämningsteknik (anti-aliasing) för att få till den
eleganta kurvaturen.

objektiv på 12 megapixel och f/1.8-bländare. Samma kamera på framsidan (7 megapixel, f/2.2) med djupsensor
och face id-teknik.
Men XR saknar de övriga två modellernas teleobjektiv
(också 12 megapixel) med f/2.4-bländare. I praktiken betyder det bland annat att man får klara sig utan 2x optisk
zoom, en annars väldigt användbar egenskap. Digital
zoom finns, men kvaliteten blir lidande.
Däremot kan Iphone XR fixa porträttbilder med reglerbar bokeh-effekt. Utan det extra objektivet använder
Apple maskininlärning för att skapa effekten. Det här är
dock något Google lyckades med redan från och med
Pixel 2. Och till skillnad från Pixel-telefonerna kan XR
bara ta bokeh-bilder på människor.
Det kan också vara värt att poängtera att om kameran
är det viktigaste i ditt val av telefon så finns det all anled
ning att spana in Huawei P20 Pro eller nya Mate 20 Pro.
Batteri

■ Enligt flera tester räcker batteriet längre i en Iphone

XR än en XS eller en XS Max. En bidragande orsak bör
vara att lcd-skärmen på en XR är mer energisnål än
oledtekniken i XS-familjen. Enligt sajten Toms guide varar XR-batteriet i 11,26 timmar, jämfört med 10,38 timmar
på en XS max och 9,41 timmar på en XS. Huaweis
P20 Pro är dock helt överlägsen med sina 14,13
timmar.

TESTER: MOBILTELEFONER – ETT KOMPENDIUM FRÅN NY TEKNIK 2019
SIDA 24/25

10
IPHONE XS
Samtidigt är det vanskligt att stirra sig blind på
dessa tester. När Ny Teknik testade batteriet i en
XS Max räckte det i nästan ett dygn vid normal användning. Och hur man än vänder och vrider på det så är
vi alla tvungna att ladda batterierna – oavsett modell
– varje dag. En timme hit eller dit kommer inte att ändra
på det.
Kommunikation

■ Med 4x4-mimo har XS och XS Max ett övertag på XR,

som bara har 2x2-mimo. Mimo är en antennteknik som
står för ”multiple input, multiple output” och innebär
att flera antenner kan användas på samma frekvens. Ett
test genomfört av PC Mag och Cellular Insights visade
att XS och XS Max presterade mycket bättre än XR. 4x4mimo är också standard i de flesta Android-telefoner
som kommit det senaste året. Vid rätt förutsättningar
(den aktuella basstationen måste, exempelvis, också
ha stöd för 4x4-mimo) kan användaren uppleva högre
hastigheter.

Ram

■ Ramen mellan fram- och baksidorna på Iphone XS

och XS max är tillverkade i rostfritt stål. På Iphone XR
används istället aluminium.
Pris

■ Iphone XR, 64 gb: 9 000 kr. 128 gb: 9 500 kr.
■ Iphone XS, 64 gb: 11 100 kr. 256 gb: 12 600 kr.
■ Iphone XS Max, 64 gb: 12 400 kr. 256 gb: 14 500 kr.

Mått
■ Iphone XR: Höjd: 150.9 mm. Bredd: 75.7 mm.
Djup: 8.3 mm. Vikt: 194 gram. Skärm: 6,1 tum.
■ Iphone XS: Höjd: 143,6 mm. Bredd: 70,9 mm.
Djup: 7,7 mm. Vikt: 177 gram. Skärm: 5,8 tum.
■ Iphone XS Max: Höjd: 157,5 mm. Bredd: 77,4 mm.
Djup: 7,7 mm. Vikt: 208 gram. Skärm: 6,5 tum.
Iphone XR är 0,6 millimeter tjockare än både Iphone XS
och XS Max. Det är faktiskt en skillnad som känns när
man håller den i handen. Till och med en Iphone XS Max
känns slankare än XR-modellen, trots att Max väger 14
gram mer. Notera också att den minsta modellen, sett till
höjd, bredd och skärmstorlek, är Iphone XS.
XS Max har en enorm skärm. Det är inte bara av godo:
att nå alla ytor på skärmen med bara en hand kan vara
en utmaning.
Kapslingsklassning

■ Iphone XS och XS Max har tilldelats kapslingsklass

IP67, med ett maxdjup på en meter. Man bör dock läsa
det finstilta på Apples hemsida här: ”graden av tålighet
mot vatten, stänk och damm är inte permanent och
skyddet kan minska vid normalt slitage”.
IP-koderna fastställs av International Electrotechnical
Commission. IP står för ”international protection”
eller ”ingress protection”. Den första siffran anger
dammtätheten, där det högsta värdet 6 betyder att
produkten är helt och hållet dammtät.
Den andra siffran anger skydd mot inträngande
vatten. Där är det högsta värdet 9 (oftare känt som
9K, som specifikt gäller för fordon). Har produkten
en 9-klassning ska den klara högtryckstvätt i höga
temperaturer.

ningen IP68, vilket betyder att modellerna bör klara att
sänkas ner i vatten på ett maxdjup på två meter, i upp till
30 minuter. Iphone XR har tilldelats kapslingsklassning

Iphone XS och XS Max säljs inte med minne på 128 gigabyte. Det är rätt så märkligt, med tanke på hur få användare som behöver lagring på 256 gigabyte. Trenden
går snarare mot att lasta data i diverse molntjänster. Så
kan man stå ut med en Iphone XS Max på 64 gigabyte
sparar man 2 100 kronor jämfört med nästföljande Maxmodell, den på 256 gigabyte.
Å andra sidan kan man komma ner ytterligare nästan
3 000 kronor i pris (och få mer lagringsutrymme) genom
att välja en Iphone XR med 128 gigabytes lagring. Då
får man en något mindre kapabel kamera, en något
sämre skärm och ett bättre batteri. Men bara Apple kan
komma undan med att sälja en ”budgetmodell” för över
9 000 kronor. Samtidigt är den ”budgetmodellen” så
kvalitetsmässigt nära XS och XS Max att den borde vara
det självklara valet för de flesta.
Det mest rationella är dock att välja en telefon från
någon av konkurrenterna, som levererar minst lika
mycket kvalitet till ett betydligt lägre pris.

PETER OTTSJÖ

XS och XS Max (bilden) har två kameror på baksidan, Iphone XR får klara sig med en.
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