
Rätt fickor och hällor är otroligt 
viktigt, tycker Tommy Wennman.

34  BYGGNADSARBETAREN   NR 10  JUNI  2006

TEST BYGGSHORTS



 F
ristads var bäst. Deras shorts är lagom korta, säger 
träarbetaren Rikard Lindkvist.

Problemet med de andra shortsen, tycker han och 
kollegorna, är att de är för långa så att det skaver i 
knävecken man går eller böjer sig ner. 

– Det är obekvämt, men det är faktiskt också så illa att huden 
kan bli irriterad och spricka eftersom sömmarna är hårda, säger 
lagbasen och skyddsombudet Bosse Johansson.

Han och Rikard är två av testpiloterna i Byggnadsarbetarens 
shortstest. Gruppen arbetar på ett NCC -bygge i Sundbyberg och 
gillar att jobba i shorts under sommarmånaderna. Det är bara 
vid gjutningar, när det är mycket liggande på knäna och när de 
hanterar kemikalier, som dessa plagg inte fungerar. 

Längden på shortsen visar 
sig vara något av det viktigaste 
för att det ska gå bra att jobba i 
dem. 

– Att de är för långa verkar va-
ra en modegrej. Det var bättre 
förr, säger Bosse. 

Men kritiken mot för långa 
shorts delar alla oavsett ålder. 

Förutom Fristads shorts hittar de ett par andra i boden med 
rätt längd. Det är Rikard som plockar fram ett par flera år gam-
la byggshorts i den längd som var modern då. De slutar mitt på 
överbenet, precis som bygglaget vill ha det.

Ett annat problem, tycker de, är att många shorts  är väl slim-
made. Det är ett problem när man måste vara rörlig, som på 
bygget.

– Det värsta är när de sitter för tight runt knäna, säger Bosse 
Johansson.   

Han tycker också att det är otroligt viktigt med hällor. Helst vill 
han ha hällor på både höger och vänster sida för såväl hammare 
som tumstock. 

Det är för att man ska kunna välja vad som är bäst och för att 
det ska finnas alternativ för både vänster- och högerficka.

Men det lever inte ens vinnaren upp till. Där finns bara en hälla 
för hammaren och en ficka för tumstocken.  En kritik mot Snick-
ers plagg var att de saknade hällor. Orsaken är att Snickers har 
ett system, med olika verktygshållare som fästs i kardborrfästen. 
Man kan till exempel köpa till en hammarhållare och fästa där. 
Det var dock inget vi upplystes om när vi köpte byxorna.     

Även snickaren Tommy Wennman talar sig varm för hällor och 
tycker också att det är viktigt med bra fickor.

– Men det ska absolut inte vara några fickor som stängs med 
kardborrband, säger han. 

BYGGKILLAR
VILL VISA BENEN
Fristads stod i en klass för sig med korta och vida ben på shortsen. 
Däremot blir det tummen ner för shorts som är långa och trånga vid 
knäna. 
TEXT MARGITE FRANSSON  FOTO ANDERS LINDH

Alla provade shorts i rätt storlek, ändå var byxbenen för långa. 
Främst : Tommy Wennman. Från vänster: Tommy Jansson,  Juha Vä-
hälä,  Jimmy Tiljander, Samuel Tervanen, Bosse Johansson, Rikard 
Lindkvist, Tommy Karlsson. 

’’Det värsta är 
när de sitter 
för tight runt 
knäna.’’
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Pris 

Material 

Bekvämlighet

Passform

Fickor, hällor

Användbarhet

Kommentarer

Betyg

FRISTADS

426 kronor

Bomull

5

4,5

4,5

4

”Bra rörlighet”, 
”Favoriten”, ”Skönt 
material”, ”Lagom många 
fickor”, ”Bra passform”, 
”Saknar spikficka”,
”Perfekt längd på 
byxbenen”.

BLÅKLÄDER, SHORTS

431 kronor

Bomull

4

4

4

3,5

”För långa ben”, ”Bra 
material”, ”Lagom med 
fickor”, ”Favorit nummer 
2”, ”Bra rörlighet”, 
”Sköna”, ”Hela framfickor, 
i stället för små fack. Bra”. 
”Mycket okej”.

WENAAS

206 kronor *
 
Bomull

4

4

3,5

3,5

”För långa ben”, ”Saknar 
ficka för telefon”, ”Bra 
material”, ”Lagom med 
fickor”, ”Dåligt att en av 
bakfickorna är trång och 
har kardborrband”, ”Svårt 
att få ner hammare”.

BJÖRNKLÄDER
 

563 kronor

Bomull

3

3,5

4

3,5

”Mjuka”, ”Alldeles för tjocka 
och tunga”,  ”Lite  tunga”, 
”Sköna”, ”Bra rörlighet”, 
”För långa, fel längd och ner 
mot knäna är det en vass 
kant”, ”För mycket fickor, 
men frontfickorna var bra 
med tre stycken ovanpå 
varandra”.

BLÅKLÄDER, KILT

624 kronor

Bomull

4

3,5

1,5

2

”Skön att jobba i”, 
”Tumstocksficka på fel sida”, 
”Jobbig att gå ner på knä med”, 
”Inga hällor för hammare”, 
”Oduglig att jobba med, men 
ett roligt plagg”, ”Trånga 
bakfickor”, ”Det kan bli dragigt 
vid blåst”, ”Helt okej när man 
vant sig vid tanken”. 

SNICKERS, PIRAT

624 kronor

Bomull/polyester

3

3

2

2,5

”Hällor till hammare fattas”, ”Fler 
framfickor behövs”, ”Man kan lika 
gärna ha långbyxor som de här”, 
”Det är mycket svårt att sätta 
dit knäskydden”, ”Knäskydden 
sitter i rätt höjd” när de väl är 
på plats”,”Lite svalare än med 
vanliga långbyxor”,  ”Inget för 
bygget”.

HELLY HANSEN   

433 kronor
      
Bomull

2,5

2,5

2

2,5

”De är för långa och 
smala som stuprör nere 
vid knäna”, ”Obekväma”, 
”Saknar hammarögla och 
tumstocksficka på vänster sida”, 
”Bra material”.

SNICKERS,SHORTS

443 kronor

Bomull/polyester

2,5

2,5

2

2,5
  
”Hällor för hammare saknas”, 
”För långa ben”, ”Skönt 
material”, ”De satt dåligt, var 
inte bekväma”.

*koncernavtal med NCC

I dag är byggshorts allt vanligare på bygget. Och det sker en pro-
duktutveckling. Förr brukade byggnadsarbetarna klippa av van-
liga hängselbyxor efter tumstocken. 

Ett nytillskott på marknaden är Snickers piratbyxor. De anses snyg-
ga,  ”man skulle kunna ha dem på Spy Bar”, men de flesta ser inte 
piratbyxor som ett bra alternativ. 

Det blir varken hackat eller malet, de är varken shorts eller 
byxa. 

Träarbetaren Jimmy Tiljander tycker dock att de har en för-

del genom att de är luftigare om 
benen än vanliga långbyxor. Men i 
likhet med de andra tyckte han att 
det saknas två innerfickor framtill 
på byxorna. Ett annat  störande 
minus var att det var knöligt och 
tog mycket tid att få in de tillhö-
rande knäskydden.

Det är viktigt att shorts är lätta. Tyngden var en allvarlig an-
märkning mot Björnkläders shorts. 

’’Man skul-
le kunna ha 
dem på Spy 
Bar.’’
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Pris 

Material 

Bekvämlighet

Passform

Fickor, hällor

Användbarhet

Kommentarer

Betyg

FRISTADS

426 kronor

Bomull

5

4,5

4,5

4

”Bra rörlighet”, 
”Favoriten”, ”Skönt 
material”, ”Lagom många 
fickor”, ”Bra passform”, 
”Saknar spikficka”,
”Perfekt längd på 
byxbenen”.

BLÅKLÄDER, SHORTS

431 kronor

Bomull

4

4

4

3,5

”För långa ben”, ”Bra 
material”, ”Lagom med 
fickor”, ”Favorit nummer 
2”, ”Bra rörlighet”, 
”Sköna”, ”Hela framfickor, 
i stället för små fack. Bra”. 
”Mycket okej”.

WENAAS

206 kronor *
 
Bomull

4

4

3,5

3,5

”För långa ben”, ”Saknar 
ficka för telefon”, ”Bra 
material”, ”Lagom med 
fickor”, ”Dåligt att en av 
bakfickorna är trång och 
har kardborrband”, ”Svårt 
att få ner hammare”.

BJÖRNKLÄDER
 

563 kronor

Bomull

3

3,5

4

3,5

”Mjuka”, ”Alldeles för tjocka 
och tunga”,  ”Lite  tunga”, 
”Sköna”, ”Bra rörlighet”, 
”För långa, fel längd och ner 
mot knäna är det en vass 
kant”, ”För mycket fickor, 
men frontfickorna var bra 
med tre stycken ovanpå 
varandra”.

BLÅKLÄDER, KILT

624 kronor

Bomull

4

3,5

1,5

2

”Skön att jobba i”, 
”Tumstocksficka på fel sida”, 
”Jobbig att gå ner på knä med”, 
”Inga hällor för hammare”, 
”Oduglig att jobba med, men 
ett roligt plagg”, ”Trånga 
bakfickor”, ”Det kan bli dragigt 
vid blåst”, ”Helt okej när man 
vant sig vid tanken”. 

SNICKERS, PIRAT

624 kronor

Bomull/polyester

3

3

2

2,5

”Hällor till hammare fattas”, ”Fler 
framfickor behövs”, ”Man kan lika 
gärna ha långbyxor som de här”, 
”Det är mycket svårt att sätta 
dit knäskydden”, ”Knäskydden 
sitter i rätt höjd” när de väl är 
på plats”,”Lite svalare än med 
vanliga långbyxor”,  ”Inget för 
bygget”.

HELLY HANSEN   

433 kronor
      
Bomull

2,5

2,5

2

2,5

”De är för långa och 
smala som stuprör nere 
vid knäna”, ”Obekväma”, 
”Saknar hammarögla och 
tumstocksficka på vänster sida”, 
”Bra material”.

SNICKERS,SHORTS

443 kronor

Bomull/polyester

2,5

2,5

2

2,5
  
”Hällor för hammare saknas”, 
”För långa ben”, ”Skönt 
material”, ”De satt dåligt, var 
inte bekväma”.

*koncernavtal med NCC

SÅ GJORDE VI TESTET:

Vi valde åtta olika plagg efter råd från byggnadsarbetare, byggföre-

tag och tillverkare. De köptes i fackhandel och i något fall direkt av 

grossisten. Byggnadsarbetare på ett NCC-bygge i Sundbyberg tes-

tade dem. Alla har testat byxor i sin storlek. De har satt betyg på olika 

funktioner och betygsskalan går mellan ett 1 (botten)- 5 (suveräna). 

Redaktionen har sedan satt slutbetyget och vägt in priser, byggnads-

arbetarnas betyg och deras kommentarer. Priserna i testet är inklusi-

ve moms. Wenaas är ett märke som inte kan köpas i fackhandeln. Det 

används koncernövergripande av NCC.  

Ett nytillskott på marknaden är också kilten, som fick varie-
rande omdömen. Men den hade hög uppmärksamhetsfaktor, 
bland folk som passerade utanför på gatan. 

– Den är som ett par shorts. Det är inget fel att bära den. Det 
är bara det att man inte har kilt i det här landet, säger Bosse.

Den fick relativt bra  betyg i bekvämlighet och passform, 
men mindre bra i användbarhet och funktionen på fickor och 
hällor.  Rikard, till exempel,  tycker att den är rolig, men inget 
att jobba i. ●
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ROLIG

OBEKVÄMA


