
Vintern står för dörren och då gäller det att vara varm 
om hjässan. Rånarluva och fodrad hjälmhuva är vinnare 
när byggnads arbetare fi ck testa mössmodeller.
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 Det är en varm höst och JM-laget 
som bygger bostäder i södra 
Stockholm är mest inomhus. 
Men de är ändå angelägna om 
att testa olika mössmodeller så 

noga som möjligt.
– Vi ska snart ut till ett bygge i Hammarby 

sjöstad. Där är det blåsigt, säger Stefan Kin-
nestam, betongarbetare och lagbas.

På JM i Stockholm får de anställda 1 600 
kronor per år att köpa arbetskläder för. 
Skyddshandskar och skor är undantagna.

– Det är för lite, säger Stefan Kinnestam.
– Bara ett underställ kostar ju 600 kronor 

minst.
Så mössor försöker de hitta gratis. Och 

de lyckas oftast. Så det är inte tack vare 
priset som den billigaste mössan vinner 
testet. Däremot spelar det ingen roll att 
testvinnaren är ful. Det kanske beror på att 
testpatrullen är ett erfaret gäng. Ingen är  
under 30 år. Det är mer passform och funktion 
än utseende som avgör. Utom i ett fall då.

Jan Boberg vägrar ta på sig den neongula, 
fodrade öronlappsmodellen från Fristads.

– Den är ju ful som stryk, säger han och 
skriver för säkerhets skull in det i testpro-

tokollet så att det ska komma med i test-
resultatet.

Öronlappsmodell är ingen vinnare oavsett 
utseende. Den är svår att kombinera med 
hjälm, konstaterar Stefan Kinnestam.

Han, och flera i testpatrullen, håller den 
fodrade klassiska hjälmhuvan som klar etta. 
Kanske på grund av att de är vana vid den. 
Den känns bekant.

Men också för att den Jobman-modell de 
testar går ner långt bak i nacken och skyddar 
när iskall nordöstan så småningom viner in 
över grunden vid Stockholms hamninlopp.

Nästan lika bra betyg får rånarluvan. Det 
enda som oroar med den är hur den klarar att 

leda bort fuktig utandningsluft i tio minus-
grader utan att det blir istappar.

Rånarluvan från Helly Hansen verkar  
lovande, tycker de, men de kan inte veta det 
säkert i tio plusgrader i slutet av oktober. 

Stickade toppluvor får varierande betyg. 
Lasse Persson har en egen av den modell som 
går ner i nacken, Flinks hjälmluva. Lasse 
och Jan Boberg får ett nostalgiskt skimmer 
i ögonen av den mössan. Den väcker minnen 
om OS-guld på skridskor (Jonny Nilsson) 
och klassiska femmilslopp på skidor (Assar 
Rönnlund med flera).

Men den klarar inte att skydda mot vind. 
Detsamma gäller Fristads modell av Sten-
markluva. Modellen är för liten, tycker flera. 
Och så är den svår att ha under hjälmen.

Sämst i testet klarar sig hårnätsmodellen 
från Huskey. Ingen i testpatrullen gillar den. 
Den finns bara i en storlek som är för liten. 
Det enda den duger till är att skydda håret 
från smuts från hjälmen.

– Den sluter åt som en kondom, säger 
Jan Boberg. Det är inte avsett som ett bra 
betyg. l

’’ Den sluter åt som en 
kondom. Det är inte 
avsett som ett bra  
betyg ’’

Pris (inkl. moms)

Passform

Köldskydd 

Vindskydd

Utseende

Trivsel

Kommentarer

Betyg

Fodrad hjälmhuva (Jobman)

52,50 kr

4

4,5

4

3,5

3,5

Lika säker som missionärs

ställningen. 

Bra att den går ner i nacken.

Toppluva (Fristads)

75,00 kr

3,5

3,5

2

3,5

3

Skön men för liten.

Ring Stenmark.

Rånarluva (Helly Hansen)

191,25 kr

4

4

3,5

3,5

4

Kanonbra favoritmodell.

– JAN BOBERG OM HJÄLMHÄTTAN 

FRÅN HUSKY SWISSPILE
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Urval
● vi valde att testa vilka modeller av 
mössor som passar bäst på byggen.
● vi köpte mössor i fackhandeln till 
ordinarie pris.
● vi valde sex mössmodeller som skiljer 
sig kraftigt åt. En del av dem finns i olika 

utförande, som till exempel Jobmans 
hjälmhuva som flera fabrikat erbjuder 
också utan foder.

MEtod
● Fyra byggnadsarbetare använde de 
olika mössorna under en vecka.

BEtyg
● Betygen på respektive testfaktor är 
ett medelvärde av testpiloternas betyg. 
Slutbetyget är en helhetsbedömning 
som sätts av redaktionen. där vägs 
kommentarer och pris in. 

Pris (inkl. moms)

Passform

Köldskydd 

Vindskydd

Utseende

Trivsel

Kommentarer

Betyg

Stickad hjälmhuva (Flinks)

53,75 kr

3,5

2,5

2,5

2,5

3,5

Sådan alla gamla skidåkare 

hade.

Passar bra under hjälm.

Fodrad öronlappsmössa  
(Fristads airtech)

223,75 kr

3

3,5

3,5

2,5

2

Ful som stryk.

Svår att ha ihop med hjälm.

Hjälmhätta typ hårnät  
(Husky Swisspile)

148,75 kr

2

1,5

1,5

1,5

1

Sluter åt som en kondom.

Alldeles för liten modell.

FAKTA Så gJordE vi tEStEt

lasse Persson, Jan Boberg, rolf åkerström, Kjelle Hansson, Stefan Kinnestam och Peter axelsson.
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