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Dyra minneskort är inte 
snabbare än billiga. Det 
visar PC för Allas test av 
minneskort för digital
kameror. Skillnaden  i 
hastighet är minimal – 
och ibland är de snabba 
korten långsammare!

 U
ltimate, Elite Pro, Extra High 
Speed, Professional... Namnen på 
de extrasnabba minneskorten till 
våra digitalkameror varierar, men 
de har två saker gemensamt: De 
kostar mer och utlovar högre has
tighet. 

Långsamma kameror är en av de 
saker som irriterar digital

fotograferna mest, och det är lätt att tro att 
ett snabbt minneskort skulle kunna lösa 
problemet. Så är det inte. PC för Alla har 
testat 17 minneskort av typen secure digital 
(sd) från de största tillverkarna, och som du 
ser i tabellen på nästa uppslag är skillnaden 
minimal för dig som använder en vanlig 
digitalkamera.

– Om du har en vanlig kompaktkamera 
behöver du inte ha något annat än ett stan
dardkort, erkänner Clive Evans som är pro
duktchef på minneskorttillverkaren Lexar.

Förklaringen är att kameran är den stora 

GÅ INTE PÅ   ”KORTTRICKET”
BILLIGA MINNESKORT  LIKA SNABBA SOM DYRA!
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På nästa sida: Så snabba är korten

PC för Allas test visar inte 
bara att skillnaden mellan 
minneskorten är minimal. 
Den visar också att ett 
snabbt minneskort kan göra 
kameran långsammare!

Många tillverkare har tre 
olika kortmodeller: Stan-
dard, medel och snabb. Vi 
testade kort från tre av de 
största tillverkarna i Nikon 
Coolpix 3400, en kamera 

med några år på nacken. 
Inte i något av fallen var 
proffskortet snabbast.

– Ja, det är ju ett positivt 
resultat för vår mellanmo-
dell, säger Lexars marknads-
chef Clive Evans aningen 
förvånat.

Hans förklaring är att 
vissa äldre kameror kan ha 
problem att kommunicera 
med de nyaste korten. Det 

här betyder att ett lång-
samt kort i praktiken blir 
snabbare. En lösning kan 
vara att uppgradera kame-
rans fasta program (firm-
ware), som finns inne i 
själva apparaten. Som regel 
går det här programmet att 
uppgradera, även om det 
inte är alldeles enkelt (Läs 
mer i vår Fixa det själv-
skola på sidan 108).

Standard Medel Snabbt
Kingston (SD/Elite Pro/Ultimate) 3,5 sek/bild 2,9 sek/bild 3,5 sek/bild

Lexar (SD/Platinum/Professional) 2,8 sek/bild 2,8 sek/bild 3,1 sek/bild

Sandisk (SD/Ultra/Extreme) 3,1 sek/bild 3,7 sek/bild 3,45 sek/bild

GÅ INTE PÅ   ”KORTTRICKET”
BILLIGA MINNESKORT  LIKA SNABBA SOM DYRA!

Fotograf. Ulrik Södergren har 
nytta av snabba minneskort –  
i sin systemkamera.

VÄLJ RÄTT MINNESKORT

flaskhalsen. Inte minneskortet. När du plå
tar komprimerar kameran bilden till en så 
kallad jpegbild. En jpegfil är oerhört kom
pakt – de flesta foton ligger på drygt en 
megabyte. Innan bilden förs över till 
 minneskortet mellanlagras den i kamerans 
buffertminne. Det ska alltså mycket till 
innan minneskortet drar ned hastigheten. 

– Inga kompaktkameror har i dag nytta av 
så höga hastigheter som de snabbaste korten 
har. Det är som att köra en formel 1bil i 
innerstaden – du får aldrig fullständig nytta 
av hastigheten, säger Clive Evans.

Och Gunnar Wahlbeck som är kamera
ansvarig på Canon håller med:

– Det spelar ingen roll vilket kort du väljer 
så länge du tar bilder med en vanlig kom
paktkamera.

Bara för proffsen
Men betyder det här att minneskortstillver
karna lurar sina kunder när de marknadsför 
sina kort med ”Extra High Speed”? 

– Nej, du behöver snabba kort 
om du har en systemkamera, 
säger Clive Evans på Lexar.

Professionella systemkame
ror är gjorda för att klara av 
betydligt högre hastigheter än 
vanliga kompaktkameror. Det 
är ett måste för exempelvis 
den sportfotograf som ska 
bränna av en hel serie bilder 
på det avgörande målet i en 
fotbollsmatch. 

Dessutom använder foto
proffsen sällan det hårt kom
primerade jpegformatet. I 
stället sparar de sina bilder i det betydligt 
mer utrymmeskrävande rawformatet. 
Högre bildhastighet och större bildfiler 

ställer givetvis större krav på minneskorten, 
och då är det viktigt att de klarar hög has

tighet.
– När jag plåtar i rawformat 

med min systemkamera mär
ker jag en skillnad på vilket 
minneskort jag har, säger 
Ulrik Södergren som är foto
graf och kameraexpert på 
företaget Digitalfotografen.

Visserligen använder de 
flesta systemkameror fort
farande de lite större minnes
korten Compact Flash, men 
det finns även systemkameror 
som kör samma sorts sdkort 
som kompaktkamerorna.

Snabba minneskort är också viktigt för de 
videokameror som lagrar informationen på 
minneskort. Här kan väntetiden mellan två 

inspelningar bli lång om du har ett för lång
samt kort, och i värsta fall blir den inspelade 
filmen lite ryckig.

Liten skillnad i överföring
Ett annat argument för att använda snabba 
kort handlar om överföringen till datorn.

– Har du ett snabbt kort tar det kortare tid 
att föra över dina bilder, säger Clive Evans 
på Lexar.

Det här är dock en sanning med modifika
tion, visar PC för Allas test. Vi testade att 
föra över närmare 600 bilder, alltså samman
lagt runt 400 megabyte information, från 
minneskortet till datorn. Här märktes vis
serligen en skillnad mellan olika kort, men 
den var begränsad. Lexars snabba kort var 
exempelvis bara sex sekunder snabbare än 
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SNABBT KORT GJORDE KAMERAN LÅNGSAM

Gröna siffror anger det bästa värdet, röda det sämsta. 



Apacer Apacer HP Kingston Kingston Lexar Lexar Maxell Maxell
Modellnamn SD Hi-Speed SD 150x Photosmart SD SD SD Ultimate 133x SD Card Professional SD Card 133x SD Extra hight speed SD

Typ Standard Snabbt Standard Standard Snabbt Standard Snabbt Standard Snabbt

Lägsta pris, 512 MB 172 kr 264 kr 858 kr 149 kr 345 kr 246 kr Saknas 357 kr 407 kr

Lägsta pris, 1 GB 291 kr 404 kr 1 181 kr 271 kr 375 kr 425 kr 579 kr 653 kr 717 kr

Test med Nikon Coolpix 3400 * 3,05 sek/bild 3,25 sek/bild 3,2 sek/bild 3,5 sek/bild 3,5 sek/bild 2,8 sek/bild 3,1 sek/bild 3,05 sek/bild 2,8 sek/bild

Test med Kodak Easyshare C663 5,5 sek/bild 5,3 sek/bild 5,5 sek/bild 5,5 sek/bild 5,3 sek/bild 5,5 sek/bild 5,3 sek/bild 5,4 sek/bild 5,3 sek/bild

Test med Panasonic DMC-LS2 3 sek/bild 3 sek/bild 3,1 sek/bild 3,1 sek/bild 3 sek/bild 3 sek/bild 3 sek/bild 3 sek/bild 2,9 sek/bild

Test med Canon Powershot A530 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild

Test med Samsung Digimax S8000 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild

Test med Pentax Optio M10 2,3 sek/bild 2,3 sek/bild 2,3 sek/bild 2,3 sek/bild 2,3 sek/bild 2,2 sek/bild 2,2 sek/bild 2,2 sek/bild 2,2 sek/bild

Test: Läsning (från sd-kort  
till dator)

52 sek
7 692 kB/sek

51 sek
7 843 kB/sek

52 sek
7 692 kB/sek

65 sek
6 154  kB/sek

50 sek
8 000 kB/sek

55 sek
7 273 kB/sek

49 sek
8 163 kB/sek

52 sek
7 692 kB/sek

50 sek
8 000 kB/sek

Test. Skrivning (från dator till  
sd-kort)

3.31 minuter 
1 896 kB/sek

3.11 minuter  
2 094 kB/sek

4.19 minuter
1 544 kB/sek

2.58 minuter
2 247 kB/sek

1.20 minuter
5 000 kB/sek

4.42 minuter
1 418 kB/sek

1.47 minuter
3 738 kB/sek

2.23 minuter
2 797 kB/sek

1.55 minuter
3 478 kB/sek

Läs mer www.apacer.com www.apacer.com www.hp.se www.kingston.com/
seroot

www.kingston.com/
seroot

www.lexar.com www.lexar.com www.maxell.se www.maxell.se

PNY PNY Sandisk Sandisk Twinmos Twinmos Verbatim Viking
Modellnamn SD SD 133x SD Extreme III Ultra X Ultra X 150x SD SD

Typ Standard Snabbt Standard Snabbt Standard Snabbt Standard Standard

Lägsta pris, 512 MB 215 kr 328 kr 290 kr Saknas 179 kr 199 kr 292 kr 235 kr

Lägsta pris, 1 GB 349 kr 553 kr 434 kr 649 kr 341 kr 319 kr 573 kr 402 kr

Test med Nikon Coolpix 3400 * 3,45 sek/bild 2,85 sek/bild 3,1 sek/bild 3,45 sek/bild 2,95 sek/bild 2,95 sek/bild 3,4 sek/bild 3,5 sek/bild

Test med Kodak Easyshare C663 5,5 sek/bild 5,3 sek/bild 5,3 sek/bild 5,3 sek/bild 5,4 sek/bild 5,3 sek/bild 5,5 sek/bild 5,5 sek/bild

Test med Panasonic DMC-LS2 2,9 sek/bild 3 sek/bild 3 sek/bild 2,9 sek/bild 3 sek/bild 3 sek/bild 3 sek/bild 3 sek/bild

Test med Canon Powershot A530 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild

Test med Samsung Digimax S8000 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild

Test med Pentax Optio M10 2,4 sek/bild 2,2 sek/bild 2,3 sek/bild 2,3 sek/bild 2,3 sek/bild 2,2 sek/bild 2,4 sek/bild 2,3 sek/bild

Test: Läsning (från sd-kort  
till dator)

58 sek
6 897 kB/sek

46 sek
8 696  kB/sek

62 sek
6 452  kB/sek

46 sek
8 696  kB/sek

51 sek
7 843 kB/sek

50 sek
8 000 kB/sek

57 sek
7 018 kB/sek

57 sek
7 018  kB/sek

Test. Skrivning (från dator till  
sd-kort)

3.24 minuter
1 961 kB/sek

1.55 minuter
3 478 kB/sek

1.54 minuter
3 509 kB/sek

1.31 minuter
4 395 kB/sek

2.03 minuter
3 252 kB/sek

1.52 minuter
3 571 kB/sek

3.39 minuter
1 826 kB/sek

3.24 minuter
1 961 kB/sek

Läs mer www.pny.com www.pny.com www.sandisk.com www.sandisk.com www.twinmos.com www.twinmos.com www.verbatim.se www. 
vikingcomponents.com

standardkortet, och för konkurrenten Twin
mos var skillnaden en sekund!

– Det beror på att korten ofta är snabbare 
än minneskortsläsaren, förklarar Clive Evans 
på Lexar.

Vårt test gjordes på en splitterny Fujitsu 
Siemensdator med en inbyggd minnes
kortsläsare. Hade vi i stället använt en 

extern, extrasnabb kortläsare hade skillna
den blivit större. Men att tanka över några 
hundra semesterbilder går fortfarande 
snabbt, oavsett vilket kort du väljer.

Korten på väg ut
Än så länge måste du som plåtar digitalt 
välja minneskort, men på sikt kanske du inte 

ens behöver bry dig om att hålla reda på det. 
Kameraexperten Ulrik Södergren tror att de 
är på väg bort. 

– Inom något år tror jag vi får se kompakt
kameror utan minneskort.

I stället för ett löst minneskort räknar han 
med att kamerorna får ett rejält inbyggt 
minne. Bilderna överförs sedan till datorn 

”Jag tror det bara är en tidsfråga innan  
minneskorten försvinner”           Ulrik Södergren
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Så snabba 
är de testade 
minneskorten

Gröna siffror anger det bästa värdet, röda det sämsta. Skillnaden i de flesta fall är så liten att den ligger inom felmarginalen. * Gammal kamera av utgången modell.

Snabbt

Billigast

Snabbt

Snabbt

Dyrast



Så gjorde vi testet
Vi har valt att testa minneskort från de tio största tillverkarna enligt pris-
jämförelsesajten Pricerunner (www.pricerunner.se). I testet har vi bara tagit 
med sd-kort (secure digital).

Från var och en av tillverkarna har vi testat två kort: Det snabbaste och 
det billigaste. Vissa tillverkare har bara en modell, och då har vi givetvis 
testat den. Några tillverkare har fler modeller än två (se artikeln om 
”Snabbt kort gjorde kameran långsam”). Dessa har vi bara tagit med som 
jämförelse, och vi redovisar dem inte i tabellen.

Vi har testat korten genom att använda dem i sju olika, splitternya 
 kameror och en gammal.  Här har vi testat genom att ta 20 bilder i snabb 
följd, och mäta hur lång tid det tog. I möjligaste mån har vi använt funktio-
nen för serietagning, och om den har saknats har vi i stället manuellt 
exponerat så snabbt som möjligt. Vi har även fört över 400 megabyte 
information (600 bilder) mellan kameran och datorn. Här har vi använt den 
inbyggda minneskortsläsaren i en helt ny dator (Fujitsu Siemens Scaleo P). 

Alla tester har upprepats flera gånger, men små variationer får ändå anses 
ligga inom felmarginalen.

De priser vi anger var de lägsta enligt Pricerunner (april 2006). Vi anger 
dem utan frakt. Observera att priserna varierar, och att du gör klokt i att 
kolla i flera butiker innan du köper ditt kort.

Visste du att...
... nästan alla digitalkameratill-
verkare numera utrustar sina 
kameror med minneskortet 
secure digital (sd). Andra populära 
kort är xd, som används av Olympus 
och Fujifilm, och memory stick som är 
Sonys format. Gamla kompaktkameror hade 
ofta compact flash eller multimedia card (mmc), 
men de har nästan helt försvunnit. Compact flash är 
dock fortfarande populärt i systemkameror.
... det finns en variant av secure digital-korten som 
kallas för mini-sd. Den används framför allt i mobil-
telefoner. Det finns också en ännu mindre variant 
som kallas för micro-sd. Den gick tidigare under 
namnet transflash.
... de största sd-korten ligger på 4 gigabyte (GB), 
men de är fortfarande dyra. Mest minne för peng-
arna får du om du köper sd-kort på 512 MB eller 1 
GB. Du får då betala knappt 300 kronor per gigabyte.
... hastigheten för sd-kort ibland mäts i x. Utgångs-
punkten är att 1x är en överföringshastighet på 150 
kB/sek. 133x betyder alltså 133x150 kB/sek, vilket 
ger 19 MB/sek.
... du kan föra över bilderna från din digitalkameras 
minneskort på olika sätt. Antingen kopplar du en 
sladd mellan kameran och datorns usb-kontakt eller 
också kopplar du en så kallad minneskortsläsare till 
datorn. När du stoppar in kortet i minneskortsläsa-
ren dyker innehållet upp som om det hade varit en 
cd-skiva eller en hårddisk. En minneskortsläsare 
kostar från 100 kronor och uppåt.
... vissa nya kameror klarar även att föra över 
 bilderna via ett trådlöst nätverk, så kallat wlan. 

Apacer Apacer HP Kingston Kingston Lexar Lexar Maxell Maxell
Modellnamn SD Hi-Speed SD 150x Photosmart SD SD SD Ultimate 133x SD Card Professional SD Card 133x SD Extra hight speed SD

Typ Standard Snabbt Standard Standard Snabbt Standard Snabbt Standard Snabbt

Lägsta pris, 512 MB 172 kr 264 kr 858 kr 149 kr 345 kr 246 kr Saknas 357 kr 407 kr

Lägsta pris, 1 GB 291 kr 404 kr 1 181 kr 271 kr 375 kr 425 kr 579 kr 653 kr 717 kr

Test med Nikon Coolpix 3400 * 3,05 sek/bild 3,25 sek/bild 3,2 sek/bild 3,5 sek/bild 3,5 sek/bild 2,8 sek/bild 3,1 sek/bild 3,05 sek/bild 2,8 sek/bild

Test med Kodak Easyshare C663 5,5 sek/bild 5,3 sek/bild 5,5 sek/bild 5,5 sek/bild 5,3 sek/bild 5,5 sek/bild 5,3 sek/bild 5,4 sek/bild 5,3 sek/bild

Test med Panasonic DMC-LS2 3 sek/bild 3 sek/bild 3,1 sek/bild 3,1 sek/bild 3 sek/bild 3 sek/bild 3 sek/bild 3 sek/bild 2,9 sek/bild

Test med Canon Powershot A530 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild

Test med Samsung Digimax S8000 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild

Test med Pentax Optio M10 2,3 sek/bild 2,3 sek/bild 2,3 sek/bild 2,3 sek/bild 2,3 sek/bild 2,2 sek/bild 2,2 sek/bild 2,2 sek/bild 2,2 sek/bild

Test: Läsning (från sd-kort  
till dator)

52 sek
7 692 kB/sek

51 sek
7 843 kB/sek

52 sek
7 692 kB/sek

65 sek
6 154  kB/sek

50 sek
8 000 kB/sek

55 sek
7 273 kB/sek

49 sek
8 163 kB/sek

52 sek
7 692 kB/sek

50 sek
8 000 kB/sek

Test. Skrivning (från dator till  
sd-kort)

3.31 minuter 
1 896 kB/sek

3.11 minuter  
2 094 kB/sek

4.19 minuter
1 544 kB/sek

2.58 minuter
2 247 kB/sek

1.20 minuter
5 000 kB/sek

4.42 minuter
1 418 kB/sek

1.47 minuter
3 738 kB/sek

2.23 minuter
2 797 kB/sek

1.55 minuter
3 478 kB/sek

Läs mer www.apacer.com www.apacer.com www.hp.se www.kingston.com/
seroot

www.kingston.com/
seroot

www.lexar.com www.lexar.com www.maxell.se www.maxell.se

PNY PNY Sandisk Sandisk Twinmos Twinmos Verbatim Viking
Modellnamn SD SD 133x SD Extreme III Ultra X Ultra X 150x SD SD

Typ Standard Snabbt Standard Snabbt Standard Snabbt Standard Standard

Lägsta pris, 512 MB 215 kr 328 kr 290 kr Saknas 179 kr 199 kr 292 kr 235 kr

Lägsta pris, 1 GB 349 kr 553 kr 434 kr 649 kr 341 kr 319 kr 573 kr 402 kr

Test med Nikon Coolpix 3400 * 3,45 sek/bild 2,85 sek/bild 3,1 sek/bild 3,45 sek/bild 2,95 sek/bild 2,95 sek/bild 3,4 sek/bild 3,5 sek/bild

Test med Kodak Easyshare C663 5,5 sek/bild 5,3 sek/bild 5,3 sek/bild 5,3 sek/bild 5,4 sek/bild 5,3 sek/bild 5,5 sek/bild 5,5 sek/bild

Test med Panasonic DMC-LS2 2,9 sek/bild 3 sek/bild 3 sek/bild 2,9 sek/bild 3 sek/bild 3 sek/bild 3 sek/bild 3 sek/bild

Test med Canon Powershot A530 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild 2 sek/bild

Test med Samsung Digimax S8000 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild 1,4 sek/bild

Test med Pentax Optio M10 2,4 sek/bild 2,2 sek/bild 2,3 sek/bild 2,3 sek/bild 2,3 sek/bild 2,2 sek/bild 2,4 sek/bild 2,3 sek/bild

Test: Läsning (från sd-kort  
till dator)

58 sek
6 897 kB/sek

46 sek
8 696  kB/sek

62 sek
6 452  kB/sek

46 sek
8 696  kB/sek

51 sek
7 843 kB/sek

50 sek
8 000 kB/sek

57 sek
7 018 kB/sek

57 sek
7 018  kB/sek

Test. Skrivning (från dator till  
sd-kort)

3.24 minuter
1 961 kB/sek

1.55 minuter
3 478 kB/sek

1.54 minuter
3 509 kB/sek

1.31 minuter
4 395 kB/sek

2.03 minuter
3 252 kB/sek

1.52 minuter
3 571 kB/sek

3.39 minuter
1 826 kB/sek

3.24 minuter
1 961 kB/sek

Läs mer www.pny.com www.pny.com www.sandisk.com www.sandisk.com www.twinmos.com www.twinmos.com www.verbatim.se www. 
vikingcomponents.com

med hjälp av en usbsladd eller via någon 
form av trådlös teknik, till exempel wlan.

– Mekaniken runt minneskortet är det 
bräckligaste i hela kameran. Kamerorna 
skulle bli smidigare och billigare att till
verka utan lösa minneskort.

På systemkameror och specialkameror 
som vänder sig till proffsen kommer 

minneskorten fortfarande att ha sin givna 
plats, men på kompaktkameror som vänder 
sig till amatörer är de onödiga, tycker 
Ulrik Södergren:

– För konsumenter är det inte intressant 
att byta kort om kameran har ett stort 
inbyggt minne. Jag tror det bara är en tids
fråga innan minneskorten försvinner.  n

PC FÖR ALLA   .�   2006         99

VÄLJ RÄTT MINNESKORT 


