
 B
yggnadsarbetaren har tillsam-
mans med fem byggnadsarbetare 
från Peab testat lika många under-
ställ under en vecka i december. 

Efter testveckan har teamet 
många synpunkter. De fl esta tycker att byx-
orna till Fristads funktionsunderställ är obe-
kväma och svettiga. 

Långkalsongerna till stället saknar mud-
dar nertill, är lösa till formen och får därför 

det mindre smickrande smeknamnet ”mju-
kisbyxor”. 

Anläggaren Håkan Hedlund är bestämd 
i sin kritik:  

– Fristadsstället funkar inte som under-
plagg. Resåren är usla och svettupptagningen 
dålig. Man kan undra över varför de inte satt 
muddar nertill i benen.

Ändå är de fl esta överens om att inget av 
underställen är rent dåligt. Och vilket ställ 

som passar beror bland annat på väder och 
person.

– Alla är vi ju olika som människor och 
har olika krav. Det jag trivs med kanske inte 
alls passar någon annans kroppstyp, säger 
betongaren Peter Åkesson.

De fl esta på Peab-bygget, vid Finnboda-
varv i Nacka utanför Stockholm, använder 
underställ varje dag under vinterhalvåret, 

Mysdressbyxor av microfl eece är inte någon höjdare som långkalsonger. Det 
tycker testteamet från Peab som provat fem olika underställ för byggjobbare. 

SLADDRIGA BEN 
SÄMST PÅ BYGGET
TEXT MAGNUS BERGSTRÖM  FOTO ANDERS LINDH

Peter Åkesson, Evert Stjernfelt och Dan Persson tycker det är viktigt att underställ sitter skönt och suger upp svett bra. 
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’’ Resåren är usla och 
svettupptagning-
en dålig. Man kan 
undra över varför 
de inte satt muddar 
nertill i benen.’’

även om det är milt väder ute. För oavsett 
vad man har för arbetsuppgift på bygget så 
kan det plötsligt börja blåsa och snabbt bli 
kallare.  

Blåkläders underställ klarar betyget fyra 
nätt och jämnt medan underställen från 
Craft och PX Performatex är genomgående 
bäst. Båda ställen får rakt igenom fyror i be-
tyg för bekvämlighet och svettupptagning. 

PX Performatex är ett så kallat superunder-
ställ, som av tillverkaren i första hand rekom-
menderas som svettupptagningsplagg. Men 
testteamet uppskattar det, kanske beroende 
på den milda vintern, som ett renodlat un-
derställ. 

Håkan Hedlund är en av dem som gillar 
PX Performatex-stället. 

– Ett skönt plagg som andas bra. Efter ar-
betsdagen var man varken varm eller kall och 
man kände sig torr på kroppen, säger han.

Red Canyons funktionsunderställ testades 
under den varmaste dagen, men fi ck ändå bra 
betyg. Dessvärre var detta det enda under-
stället som inte klarade Textil- och läderla-
boratoriets krymptest. 

Efter fem tvättar, och lika många tork-
ningar, blev Red Canyons underställ nästan 
tio procent kortare. De andra ställen klarade 
krymptestet bra. ● 

     Craft, funktionsunderställ    PX Performatex, superunderställ        Blåkläder, funktionsunderställ   

Cirkapris

Material

Bekvämlighet tröja

Bekvämlighet byxa

Svettupptagning tröja

Svettupptagning byxa

Ställets värmehållning 
vid olika temperaturer

Dimensionsändring 
efter fem tvättar

Övriga kommentarer

Betyg

Tröja 250 kr, byxa 250 kr.

100% polyester

4

4

4

4

Lagom varmt vid fyra plusgrader.

Godkänt

”Sitter bra.” ”Måste ha en tröja som 

suger upp svetten utanpå.” ”Troli-

gen det bästa stället vid hårt arbete”

Tröja 480 kr, byxa 360 kr.

50% polypropylen 50% merinoull

4

4

4

3,5

Något för varmt vid 
fyra plusgrader.

Godkänt

”Skönt ställ.” ”Smidiga att ha på 

sig, men byxorna blev lite för var-

ma.” ”Fuktig på ryggen.”

Helt set 145 kronor.

100% polyester

4

4

4

4

Lagom varmt vid fem plusgrader.

Godkänt

”Lite väl små storlekar.” ”Man vart 

varken varm eller kall.” ”Helt okej.” 

”Sköna plagg.”

● Fem underställ av olika fabrikat har 

inhandlats på byggvaruhus i Stockholms-

området. Butikspersonal har, vid inköps-

tillfällena, rekommenderat samtliga plagg 

för byggnadsarbetare vintertid. Vi avser 

inte att testa samtliga fabrikat som fi nns på 

marknaden. 

● Ett testteam med fem byggnads-

arbetare, två XL och tre L, från Peab 

använde underställen under en vecka i 

december. De har betygsatt bekvämlighet, 

svettupptagning och värmehållning. Var 

och en har haft varje typ av underställ under 

en arbetsdag. 

● Textil- och läderlaboratoriet har testat 

plaggens dimensionsändring genom att 

tvätta och torka dem fem gånger och sedan 

mäta hur mycket de krympt. 

FAKTA SÅ GJORDE VI TESTET
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DET SÄGER TABELLEN     Red Canyon, funktionsunderställ     Fristads, funktionsunderställ

Tröja 265 kr, byxa 215 kr.

100% polyester (microfl eece)

4

2,5

2,5

2

Något för varmt vid 
fyra plusgrader.

Godkänt

”Mysdressbyxor.” ”Inga muddar 

nertill.” ”Blir svettiga.” ”Dålig 

svettupptagning.”

Tröja 185 kr, byxa 140 kr.

45% bomull, 55% polyester.

4,5

4

3

3

Något för varmt vid 
åtta plusgrader.

Icke godkänt – krymper.

”Funkar nog bättre vid lägre ute-

temperatur.” ”Ingen nackkrage.” 

”Fukten stannar i plaggen.”

Funktionsunderställ. De fl esta underställ i byggvaruhus kallas funk-

tionsunderställ. Enligt tillverkarna ska plaggen andas, transportera 

bort fukt och hålla värmen. 

Superunderställ. En typ av underställ som av tillverkarna i första 

hand rekommenderas som svettupptagningsplagg med ett varmare 

underställ över.  

Bekvämlighet. Hur sköna plaggen är att ha på sig och hur de sitter.

Svettupptagning. Hur bra plaggen andas och transporterar bort 

svett. De plagg som upplevts som fuktiga under arbetsdagen har 

fått lågt betyg.

Värmehållning. Att plaggen fyller sin funktion och håller kroppen 

varm. De plagg som bedömts ”något för varma” har fått 0,5 poäng-

avdrag från slutbetyget. * Undantaget är Red Canyons underställ 

som slipper poängavdrag med tanke på den höga dagstemperatu-

ren.

Dimensionsändring. Plaggen har tvättats och torkats fem gånger 

var efter tvättanvisningarna. De plagg som inte blivit godkända har 

krympt mer än 8 procent på längden och fått 0,5 poängs avdrag 

från slutbetyget. 

Slutbetyg. Delbetygen för bekvämlighet tröja/byxor samt svettupp-

tagning tröja/byxor har viktats lika mycket och vägts samman till ett 

betyg. Sedan har eventuella poängavdrag för värmehållning eller di-

mensionsändring justerat slutbetyget.

Håkan Hedlund, 
till vänster, gil-
lar inte Fristads 
myspysbyxor 
av microfleece. 
Peter Åkesson 
och Dan Pers-
son håller med, 
men tillägger 
att mycket 
hänger på väder 
och smak.  
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