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TEST MOBILTELEFONER

NALLARNA SOM 
GILLAR TUFFA TAG
Fulast vinner när tåligheten räknas
Den är inte vacker, men den gör sitt jobb. När JM:s betonglag väljer 
mobiltelefon, väger tåligheten tyngre än pråligheten. Sonim XP heter 
deras favoritnalle. TEXT OCH FOTO: JOHAN SJÖHOLM

Att använda hand-
klippen kanske var 
att gå till överdrift, 
men Patrik Richt och 
övriga i Byggnads-
arbetarens testpa-
nel har verkligen 
satt världens ledan-
de mobiltillverkare 
på prov.
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 F
ör många år sedan kom hajfe-
nan, eller Ericsson r310, som den 
hette. Den första mobilen som på 
allvar slog igenom som tålig nog 
för byggjobb. Klädd i gummi och 

med en antenn som förde tankarna till gamla 
tiders bajonettkrig. Och Nokia svarade 

med någon enstaka liknande modell. 
Sedan hände inte så mycket mer.
Landets byggnadsarbetare har fått 

vänja sig vid att se sina mobiltelefoner 
spricka och få menyfönstren repiga 

intill oläslighet. Om de inte bara lagt 
av efter en överdos damm under batteri-

luckan.
Men nu lanseras åter en del modeller 

som på olika sätt ska stå emot påfrestning-
arna i schakt, på valv och i dammiga våtut-
rymmen. 

Vi bad fyra tillverkare att  skicka fram det 
tåligaste de hade i sina sortiment. Telefoner-
na testades sedan i två veckor av ett betonglag 
på JM.

Resultat: Vinnaren är en stor svart gum-
miklump vid namn Sonim XP. Den är verkli-
gen ingen skönhet men den gör vad den ska. 
Innefattad i ett stötdämpande gummihölje 
verkar den klara både stötar från vibrostavar 
och fall ner i betongvalven.

– Jag testade att släppa den från två meter 
några gånger. Det klarade den, berättar Pat-
rik Richt, 21 år och yngst i testgruppen.

Hans 40 år äldre kollega, Jonny Ceder-
kvist, erkänner att han gjort likadant.

– Den höll för mig också, säger han.
Även Samsung SGH-M110 marknadsförs 

som stöttålig och i det avseendet får den god-
känt av testpanelen. Däremot gör det snålt 
tilltagna menyfönstret att mobilen blir irri-
terande att använda.

– Det är skitjobbigt när man får SMS och 
måste trycka hundra gånger på pilknappen 
för att kunna läsa, säger Patrik Richt.

Däremot gillar han knappsatsen gjord 
av en helgjuten gummiplatta, som hindrar 
byggtelefonens värsta fi ende, dammet, att ta 
sig in till elektroniken.

När det gäller nöjesfaktorn får båda telefo-
nerna låga betyg. Samsungnallen har visser-
ligen kamera och radio, men trots allt saknas 
många av de fi nesser som numera är standard 
på de fl esta mobiltelefoner.

Finessrik är däremot testets  dyraste tele-
fon: Nokias 6220 classic. Den är också den 
telefon som får sämst betyg av testgruppen.

– Jag ifrågasätter om det där är en arbets-
telefon, säger Thomas Matsson, som jobbat 
mycket med golvjusteringar i våtutrymmen 
under testperioden. En extremt dammig mil-
jö som han är tveksam till om Nokian skulle 
klara på sikt. Och på två veckor har displayen 
redan fått en del repor.

– Och då har jag ändå alltid telefonen i en 
strumpa, säger Thomas Matsson.

Nokian är den av telefonerna som mest 
liknar en ”kontorstelefon”, som testpanelen 
säger. Och den marknadsförs inte heller som 
stöttålig eller dammsäker. Panelen konstate-
rar att om 6220 Classic är det tåligaste Nokia 
kan erbjuda, är det ingen idé för byggnadsar-
betarna att leta bland deras produkter.

SonyEricssons C702 kan beskrivas som ett 
mellanting mellan bygg- och kontorstelefon. 
Den har ett modernt, tilltalande utseende 
men marknadsförs samtidigt som stänk- och 
dammsäker. Trots repor på menyfönstret är 
Thomas Mattson försiktigt positiv:

– Jag skulle nog kunna tänka mig att köpa 
den på grund av musikspelaren. Fast mest 
som privattelefon. Som arbetstelefon skulle 
jag nog ändå välja någon av de där två, säger 
han och pekar på Sonim- och Samsungtele-
fonerna. ●

’’ Jag testade att släppa den 
från två meter några gånger 
och det klarade den.’’

TEST MOBILTELEFONER

BETYG
■ Delbetygen är ett snitt av test-

personernas betyg. Slutbetyget är 

en helhets bedömning som sätts av 

redaktionen. Där vägs kommentarer 

och allmänna omdömen in.

tiders bajonettkrig. Och Nokia svarade 
med någon enstaka liknande modell. 

Sedan hände inte så mycket mer.
Landets byggnadsarbetare har fått 

vänja sig vid att se sina mobiltelefoner 
spricka och få menyfönstren repiga 

intill oläslighet. Om de inte bara lagt 
av efter en överdos damm under batteri-

luckan.
Men nu lanseras åter en del modeller 

som på olika sätt ska stå emot påfrestning-
arna i schakt, på valv och i dammiga våtut-

Patrik Richt håller upp testets vinnare, 
Sonim XP.

– PATRIK RICHT OM SONIM XP

FAKTA SÅ GJORDE VI TESTET

URVAL
■ Fyra tillverkare fi ck chansen att delta i testet med vad de själva ansåg 

vara den tåligaste telefonmodellen i sina sortiment. 

■ Syftet med att tillverkarna själva fi ck välja modell var att skapa 

jämförbarhet mellan dem. Detta eftersom det är skillnad på hur 

telefonerna marknadsförs. 

■ Två av modellerna lanseras som stöt- och dammtåliga, en av dem som 

dammtålig och en mer eller mindre som en vanlig telefon. 

METOD
■ Telefonerna testades 

under två veckors tid 

av fyra betongarbetare 

under verkligt 

byggnadsarbete.

Hajfenan.
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VINNAREN!

SÄMST!

BILLIGAST!

MODELL

Cirkapris (utan abonnemang)

Tålighet

Användarvänlighet

Signalvolym

Talljud

Nöjesfaktor

Utseende

Kommentar

Betyg

MODELL

Cirkapris (utan abonnemang)

Tålighet

Användarvänlighet

Signalvolym

Talljud

Nöjesfaktor

Utseende

Kommentar

Betyg

Sonim XP

2 800 kronor

4

3

3

5

1

3

”Funkar att tappa i golvet från två meter.”

”Den är en telefon. De andra är små handdatorer 

man släpar runt på.”

Sony Ericsson C702

3 100 kronor

3

3

3

3

4

4

”Godkänd, men den behöver ett glas som inte 

repas så lätt.”

”Bra knappsats.”

VINNAREN!

Samsung SGH M-110

1 200 kronor

4

3

3

4

2

3

”Visst är den hållbar, men displayen är minimal.”

Nokia 6220 Classic

3 500 kronor

1

1

3

4

4

2

”Ingen arbetartelefon.”

”Krångliga menyer och små knappar.”

BILLIGAST!

SÄMST!
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