
Ståltermosar håller värmen bra. Dessutom är de ordentligt slagtåliga i höljet. 
Men andra delar kan lätt gå sönder och göra hela termosen oanvändbar.
TEXT MAGNUS BERGSTRÖM  FOTO ANDERS LINDH/ANKI SYDEGÅRD

 K
enta Sjölund beskriver hur det 
gick till när Rustas märkeslösa 
ståltermos blev oanvändbar re-
dan första testdagen: 

– Jag skulle bara skruva upp 
korken. Eller var det skruva till? I vilket fall 
så sa det bara knix och den gick sönder.

Han och fem andra i bygglaget på NCC: s 
bygge i Sollentuna centrum utanför Stock-
holm har under sex dagar testat lika många 
ståltermosar. Varje dag har de haft med sig 
kaffe i termosarna och i samband med en 

slurk har de kollat av bland annat hur bra 
behållarna håller värmen.

– De flesta var faktiskt hyfsat bra. I alla 
fall till att hålla värmen. Sen fanns ju det en 
hel del andra skillnader såklart, säger Lars 
Lundgren.

Alla i testgänget är överens om att Vild-
mark och Thermos är de bästa av termosar-
na. Bägge rymmer 0,75 liter, väger under 500 
gram och är bra att hålla i och hälla ur. En 
skillnad är priset, där Thermos som kostar 
närmare 300 kronor, är testets dyraste. Bäg-

HÅRDA UTANPÅ 
OCH VARMA INUTI

VACUUM HÅLLER VÄRMEN

Termosen håller värmen så bra eftersom 

den är konstruerad med dubbla väggar 

med vacuum emellan. Eftersom vacuum 

varken leder värme eller kyla så håller sig 

temperaturen inuti termosen. 

Hårda termostestare. Jan Nordenberg, Stefan Hofstedt, Kenneth Rosengren, Lars Lundgren och Leif Pålvall med sina testobjekt utanför 
NCC: s centrumombyggnad i Sollentuna. I testteamet saknas Kenta Sjölund på bilden.

ge har autokork, men modellen från Thermos 
har dessutom en finurlig ”hällpip” som fälls 
ut ur korken.

TEST STÅLTERMOSAR
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De två stora 1-liters termosarna från Ikea 
och Rusta upplevdes av samtliga som lite 
klumpiga och svåra att hälla ur. Trots det får 
Ikeas termos klart godkänt. Med tanke på 
det låga priset får den anses som mycket pris-
värd. Dessutom var den anmärkningsvärt 
slagtålig.

– Ja, vi la märke till att den var bra på att 
ta smällar så några bestämde sig för att testa 
lite extra. Därför har den genomgått både 
höghöjdsfall och fotbollsmatch. Ändå funkar 
den, säger Lars Lundgren, och håller upp en 
bucklig och skev Ikeatermos.

Förutom Rustas termos, gick även Ham-
marplasts Sarek sönder. En spricka uppstod 
i korken när den tappades i golvet. När ska-
dan uppstod var termosen tom och några 
menar att den borde klarat fallet i och med 
den lätta vikten. En termos som inte råka-
de ut för några skador men ändå inte blir 
godkänd är McKinleys. Redan från början 
läckte den.

 – Den funkar ju bra när den står upp. Men 
när den ligger ner så läcker den som ett såll. 
Därför är den egentligen oanvändbar, säger 
Stefan Hofstedt, som tillägger att den trots 
allt har en snygg färg.    ●

’’ Den har genomgått 
både höghöjdsfall 
och fotbollsmatch. 
Ändå funkar den.’’

FAKTA SÅ GJORDE VI TESTET

Vi köpte sex olika ståltermosar i olika pris-

klasser och storlekar. Samtliga inhand-

lades från detaljhandeln förutom Ham-

marplast Sarek som beställdes direkt från 

Hammarplast. Urvalet gjordes av redak-

tionen och vi gör inte anspråk på att tes-

ta alla modeller som fi nns på marknaden. 

Syftet var att hitta ett brett urval. Priserna 

är inklusive moms.

Sex NCC-byggare på en arbetsplats i 

Sollentuna har testat alla termosarna un-

der sex dagar. De har tittat på aspekter 

som temperaturhållning, slagtålighet, 

samt hur praktiska och smidiga termosar-

na är att använda. Testgruppen har sedan 

betygsatt termosarna där 1 är sämst och 

5 är bäst. Slutligen har redaktionen sam-

manställt testet efter testgruppens betyg 

och kommentarer och satt slutbetyg.

Storlek

Vikt, utan innehåll

Typ av kork

Cirkapris

Håller temperatur

Praktisk

Tålighet

Att hålla i

Utseende

Kommentarer

Slutbetyg

VILDMARK
Åhlens

0,75 liter

490 gram

Auto

165:-

4,5

4

4

4,5

4

Den här vill jag ha, riktigt bra, 
mycket bra.

VOLYM  
Ikea

1 liter

585 gram

Hel

59:-

4

2,5

4,5

2

3

Svår att hälla ur, lätt att spilla, 
klumpig, mycket slagtålig.

THERMOS LIGHT AND COMPACT
Naturkompaniet

0,75 liter

470 gram

Pip

279:-

4

4

4

4

4

Egentligen inget att anmärka på, 
bästa termosen, bara bra.

100-ÅRIG PRODUKT

Termosen är en relativt modern sak som 

bara funnits i cirka 100 år. Namnet kommer 

från tillverkaren Thermos som länge var så 

dominant på marknaden att namnet blev 

synonymt med produkten.
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● Typ av kork: Hel = vanlig kork som man 

måste skruva ur för att kunna hälla, auto = en 

tryckfunktion på korken öppnar en ventil så 

att man kan hälla utan att skruva av korken, 

pip = som auto, men i stället för en ventil 

öppnas en hällvänlig ”pip”.

● Håller temperatur: Testteamet har 

haft med sig varmt kaffe på jobbet och 

kontrollerat temperaturen på förmiddagen, 

lunchen och eftermiddagen.

● Praktisk: Locket och korken har betygsatts 

efter följsamhet och kvalitet. Andra aspekter 

som tagits hänsyn till är hur bra termosen är 

att hälla ur samt hur locket är att använda som 

mugg. 

● Tålighet: Termosarna har utsatts för 

hårdhänt hantering och blivit släppta från 

olika höjder i golv och grus. Bucklor har 

bedömts lindrigt medan andra skador, på 

kork och lock, dragit ned betyget. Termosens 

kvalitet och eventuella defekter har också 

värderats.

● Att hålla i: Hur termosen ligger i handen 

och hur varm den är att hålla i (med varm 

dryck i). Het termos ger lågt betyg.

● Utseende: Testteamet har bedömt stil och 

form.

● Slutbetyg: Betyg har viktats efter följande: 

Håller temperatur 25%, Praktisk 25%, Tålighet 

25%, Att hålla i 25% samt utseende 0%. 

Dessutom har testteamets kommentarer och 

redaktionens bedömning vägts in. 

VAD SÄGER TABELLEN?

HAMMARPLAST SAREK
Hammarplast

0,7 liter

580 gram

Hel

219:-

4

2,5

2,5

3

4

Höll värmen bra, korken gick sönder, 
locket bra som mugg.

MCKINLEY 
Intersport

0,7 liter

540 gram

Auto

150:-

3

2

1,5

4

4

Läcker som ett såll, bra att hålla i, kan 
inte ligga ned för då läcker den.

MÄRKESLÖS
Rusta

1 liter

610 gram

Auto

79:-

–

–

–

–

–

Korken gick sönder första testdagen, 
skräp, inte ens locket är bra att dricka 
ur.

Jan Nordenberg konstaterar att kaffet fortfa-
rande är varmt.
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DÅLIG KVALITET




