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NU SKA BYGGBYXOR VARA TRENDIGA
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 K
amouflage på bygget? Knappast 
för att gömma sig, men det kan 
funka när det är som skitigast vid 
armering. 

Det blev många skratt när byx-
orna först kom ut i JM:s bod vid Frösunda 
i Stockholm. Kamouflagefärgat? Det ingår 
liksom inte i byggkonceptet. Men okej då, 
de lovade att prova dem för Byggnadsarbe-
tarens test. Och plötsligt visade det sig att 
Jobmans byxor var populärast. Trots kamou-
flagefärgen. De var sköna, praktiska och hade 
en dragsko nertill på byxorna som man kan 
dra åt för att slippa blåst och snö. Dessutom 
var tyget nertill av syntetfiber som inte drar 
åt sig vatten. 

– Jobman var i en klass för sig. De var också 
lite tjockare i tyget och det är en fördel, säger 
träarbetaren Anders ”Bullen” Johansson. 

Lagbasen och snickaren Fredrik ”Frippe” 
Flink föll också för Jobman,  men hade en 
annan favorit.

– De var mycket sköna, men för mig är 
Fristads kungen, originalet. Det är klas-
siska byxor för byggjobbare, säger han.  
Frippe tyckte dock att det var okej att Fris-
tads nu har ett svart alternativ till de vanliga 
blåbyxorna. 

Faktum är att tillverkarna blivit mer trend-
känsliga. Hetast är kamouflage,  khakifärg 
och svart. Därför lanseras dessa färger i 
hantverkskläder och de börjar synas på allt-
fler byggen. Fast hos Frippe och kollegorna på 
JM:s bygge dröjer det nog innan de blir stan-
dard. JM har sina egna yrkeskläder i blått.  
Frippe kallar kamouflagebyxorna för tunnel-
banebyxor. Alltså lite trendigare byxor man 
kan ha när man åker hem från jobbet. Men 
den företeelsen gillar han egentligen inte. 

– Vi har jobbat i hundra år för att få bra 
bodar för byggjobbarna och nu så byter folk 
inte om i dem, utan sitter svettiga på tunnel-
banan, säger han. 

Fast det är skillnad på kamouflage och ka-
mouflage. Jobmans, som var lite mörkare och 
diskretare  i färgen, tyckte gänget var okey, 
däremot slog de flesta bakut inför utseendet 
på L. Bradors. För ljust, för skrikigt, mer för 
dem som jobbar som målare, eller inom mur 
och puts, tycker de. Flera tyckte också att 
L.Bradors byxor var för stora i storleken. De 
fick mest kritik om storlekar. Att de var stora 
gjorde också att knäskydden hamnade fel. 
Men betongarbetaren Anders Gleisner hade 
dem som favorit. 

– De var bra att jobba med inomhus. Lite 
som jeans. Och där fanns två inställningar 
för knäskydden. 

Frippe tycker det är viktigt att man ser på 
hantverkare vilken yrkeskår man tillhör. Be-
tongarbetaren och testpiloten Anders Gleis-
ner slår till med en idé för tillverkarna. 

– De får väl satsa på blå kamouflage, säger 
han.

Fast viktigast är ändå funktionen.
– Jag tycker inte att det var så stor skillnad 

på byxorna, inte med fickor och sådant. Jag 
kan tänka mig att jobba i alla, säger snickaren 
Thomas Mattson. 

Första dagen testade han Snickers byxor 
när han låg på knä och armerade och han var 
nöjd med de speciella knäskydden för dessa 
byxor. 

Skydden ingår inte utan man måste köpa 
till dem extra. Dels var skydden bra och dels 
hamnade de rätt när han låg på knä. Men 
det går också att använda vanliga knäskydd.  
Flera tyckte att Björnkläder knäskydd ham-
nade för lågt och de fick även kritik för att det 
fanns tåtar och tampar som hängde löst , med 
risk att fastna.

Byggnadsarbetarens testpanel bestod av:
Ulf Jonsson, snickare, Thomas Mattsson, be-
tong, Fredrik Flink, snickare, Morgan Borg, 
snickare, Anders Gleisner, betongarbetare 
och Anders Johansson, snickare.  ●

NU SKA BYGGBYXOR VARA TRENDIGA
En kamouflagefärgad och en svart hantverkarbyxa 
var de två solklara favoriterna i Byggnadsarbetarens 
test av trendiga hantverkarbyxor. Fast byggjobbarna 
är egentligen tveksamma. ”Färgen ska visa vilken 
yrkeskår man tillhör”, säger lagbasen Fredrik ”Frippe” 
Flink. 
TEXT MARGITE FRANSSON  FOTO ROGER SCHEDERIN

Det är svårt att kamouflera sig på 
bygget. Anders ”Bullen” Johans-
son i aktion, iförd L.Bradors byxor.
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● Man kan tycka vad man 
vill. Men byggbranschen 
har blivit trendkänslig. 
Det märker tillverkarna av 
hantverkskläder som lanserar 
nya färger och mönster för 
byggnadsarbetare.

Blå hantverkskläder dominerar 
stort. Det är det klassiska plagget 
på bygget, men framför allt bland 
de yngre finns ett intresse för lite 
coolare kläder. 

Störst på hantverkskläder för 
byggnadsarbetare är klassiska 

Fristads. Företaget har numera 
svarta hantverksbyxor i sitt sor-
timent och företaget har dragit 
i gång ett nytt, hemligt projekt 
som har att göra med mer trend-
riktiga kläder, berättar vd:n Ste-
fan Dinér. 

– Trenden rent allmänt bland 
företagen är väl att man är min-
dre bunden till hur det alltid har 
varit förut. Behovet ökar av olika 
färger, färgkombinationer och 
material, säger han.

Detta bekräftas också av 
Björnkläders marknadskoordi-

nator Marie Stojkov, som ser en 
ny färg slå igenom. 

– När det gäller färger vill 
svenska män gärna ha kläder i 
svart eller blått. För de yngre ver-
kar det svarta vara det nya blått. 

Skyddas märke L.Brador  har 
tagit fram hantverkarbyxor i ka-
mouflage och två varianter av 
kritstrecksrandigt. 

Det finns en marknad för det, 
anser  produktchefen Fredrik 
Claesson.

– Det pågår ett generations-
skifte i branschen och någon 

måste ta initiativ och vara först 
med nya produkter, säger han.  

Trendkläderna syns framför 
allt på mindre företag. De flesta 
byggnadsarbetare tycker att blå-
kläder ger en identifikation som 
yrkespersoner. Kläderna är både 
skydd och verktygshållare. En 
vara som bara är cool, men dålig 
att jobba med dör direkt. 

– Kraven är att produkterna 
måste vara attraktiva både de-
signmässigt och finessmässigt, 
säger Fredrik Uhrbom, mark-
nadschef på Snickers. ●

FÖR STORA

SKÖNAST

KUNGEN

KONSTIGA 

Pris inkl. moms

Material

Bekvämlighet

Passform

Bra fickor, hällor

Trendfaktor

Kommentarer

 

Betyg

JOBMAN 

873 kronor 

bomull

4

4

4

3,5

”Sköna, bekväma byxor”, 
”Utseendet är nog för den 
som inte har någon bod 
att byta i, utan måste åka 
tunnelbana i arbetskläder”, 
”Bra att man kan dra åt nere 
vid benen mot snön”, ”Ovant 
med kamouflage, man vill att 
det ska synas att man är en 
riktig byggnadsarbetare”.

FRISTADS

649 kronor 

bomull

4

4

3,5

3

”Originalbyxorna, detta är 
kungen”, ”Klassiska byxor 
för byggnadsarbetare”,  
”Bra storlekar”,  ”Snygga”, 
”Hög gren, inte van vid  att 
man har snedfickorna under 
de utanpåliggande fickorna. 
Det  känns som att saker 
ramlar ur snedfickorna”, 
”Bra fickor för knäskydd”.

SNICKERS

574 kronor (knäskydd extra)

bomull/polyamid

4

3,5

3,5

3

”Tunnast, känns kallast, 
men helt ok om man gillar 
materialet”, ”Knäskydden 
sitter perfekt, när man 
går ner på knä”, ”Stora 
i storleken”, ”Dåligt 
med snedfickor under 
framfickorna”. 

BLÅKLÄDER

719 kronor

polyester/bomull

3

4

3

3

”Bekväma”, ”Rejäla”, ”Stelt 
tyg”,  ”Små hölsterfickor”, 
”Bra att man sätter i 
knäskydden utifrån”, 
”Tyget framför knäskyddet 
känns för tunt”.

L.BRADOR

525 kronor 

bomull

3

3

3

3

”Nej, de här skulle jag inte 
använda”, ”Sämsta byxorna”, 
”Största i modellen, jag 
tyckte att de hängde”, ”Inte 
byggnadsarbetarbyxor, utan 
tunnelbanebyxor”, ”Bra 
knäfickor där man kan ha 
knäskydd i två steg, beroende på 
längd”, ”Knäskydden hamnade 
fel”.

BJÖRNKLÄDER

694 kronor

bomull/cordura

3

3

3

2,5

”Sköna, men lite konstiga fickor 
med remmar”, ”Gillade inte 
nyckelhållarna, man kan fastna 
i saker”, ”Konstiga remmar som 
hänger”, ”Knäskydden sitter 
för lågt, svårt när man går ner 
på knä”, ”Dåligt med snedfickor 
under framfickorna”.

”SVART ÄR DET NYA BLÅTT PÅ BYGGET”
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SÅ GICK TESTET TILL:

Efter samtal med 
byggföretag och 
klädtillverkare valde vi ut 
ett antal hantverkarbyxor av 
senaste modellerna. Dessa 
har sedan testats under en 
dag per byxa på ett bygge 
i Stockholm.  Samtliga sex 
testpersoner har testat 
alla märken och satt betyg 
mellan 1-5.

FÖR STORA

SKÖNAST

KUNGEN

KONSTIGA 

Pris inkl. moms

Material

Bekvämlighet

Passform

Bra fickor, hällor

Trendfaktor

Kommentarer

 

Betyg

JOBMAN 

873 kronor 

bomull

4

4

4

3,5

”Sköna, bekväma byxor”, 
”Utseendet är nog för den 
som inte har någon bod 
att byta i, utan måste åka 
tunnelbana i arbetskläder”, 
”Bra att man kan dra åt nere 
vid benen mot snön”, ”Ovant 
med kamouflage, man vill att 
det ska synas att man är en 
riktig byggnadsarbetare”.

FRISTADS

649 kronor 

bomull

4

4

3,5

3

”Originalbyxorna, detta är 
kungen”, ”Klassiska byxor 
för byggnadsarbetare”,  
”Bra storlekar”,  ”Snygga”, 
”Hög gren, inte van vid  att 
man har snedfickorna under 
de utanpåliggande fickorna. 
Det  känns som att saker 
ramlar ur snedfickorna”, 
”Bra fickor för knäskydd”.

SNICKERS

574 kronor (knäskydd extra)

bomull/polyamid

4

3,5

3,5

3

”Tunnast, känns kallast, 
men helt ok om man gillar 
materialet”, ”Knäskydden 
sitter perfekt, när man 
går ner på knä”, ”Stora 
i storleken”, ”Dåligt 
med snedfickor under 
framfickorna”. 

BLÅKLÄDER

719 kronor

polyester/bomull

3

4

3

3

”Bekväma”, ”Rejäla”, ”Stelt 
tyg”,  ”Små hölsterfickor”, 
”Bra att man sätter i 
knäskydden utifrån”, 
”Tyget framför knäskyddet 
känns för tunt”.

L.BRADOR

525 kronor 

bomull

3

3

3

3

”Nej, de här skulle jag inte 
använda”, ”Sämsta byxorna”, 
”Största i modellen, jag 
tyckte att de hängde”, ”Inte 
byggnadsarbetarbyxor, utan 
tunnelbanebyxor”, ”Bra 
knäfickor där man kan ha 
knäskydd i två steg, beroende på 
längd”, ”Knäskydden hamnade 
fel”.

BJÖRNKLÄDER

694 kronor

bomull/cordura

3

3

3

2,5

”Sköna, men lite konstiga fickor 
med remmar”, ”Gillade inte 
nyckelhållarna, man kan fastna 
i saker”, ”Konstiga remmar som 
hänger”, ”Knäskydden sitter 
för lågt, svårt när man går ner 
på knä”, ”Dåligt med snedfickor 
under framfickorna”.

annons Skydda

Thomas Mattson på knä 
konstaterar att knäskydden 
hamnar rätt.


