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TEXT OCH FOTO: MARGITE FRANSSON

Gå på knäna 
Byggnadsarbetarens
testpanel har korat vinnaren bland 
fabrikanternas knäskydd för golvläggare.  

med rätt skydd
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BRA SKYDD FÖR KNÄN , bekväma 
och lätta att jobba i. Det gav topposi-
tioner hos golvläggarna i knäskydds-
testet. Skydd som känns hårda och 
trycks ihop sågar de direkt. 

Golvläggare tillbringar nästan hela 
sin arbetsdag på knäna. De kryper el-
ler sitter på knäna, ofta i besvärliga 
arbetsställningar. Ett bra knäskydd 
kan därför vara skillnaden mellan en 
hel och en skadad kropp. Därför är de 
extremt noga med sitt skydd.

Det blev en tydlig vinnare, en klar 
tvåa och en lika tydlig förlorare bland 
fem golvläggare när de testade knä-
skydd i Stockholm. Vinnare blev Blå-
kläders knäskydd i ett gelmaterial. 
Det var de knäskydd som fi ck högst 
sammanlagt betyg.  

– Det viktigaste är att de är tjocka 
och hållbara, tål belastning och inte 

trycks ihop under en arbetsdag. Ingen 
var i närheten av Blåkläders, säger Pe-
ter Hall, golvläggare på Golv 2 000. 

– Knäna sjunker ner lite i dem, så de 
känns bekväma. Efter en hel arbets-
dag så vet man att knäskydden har 
gått tillbaka till sin ursprungsform. 
Det är viktigt, säger hans kollega Lars 
Sedell. ”Det känns som de skyddar 
bra”, var ett annat omdöme. 

Men det var inte bara ros. 
– De var för styva för mig – och för 

korta, de åkte runt i brallorna, sa kol-
legan Olle Teljfors. 

HAN FASTNADE  däremot, i likhet 
med fl era andra, för Snickers knä-
skydd som är uppbyggda av polyeten-
kulor. De ser ut som silverglansiga 
kuddar.

– De är förvånande sköna. Knät 

Resultatet på res-
pektive test faktor 
är ett medel värde 
av test piloternas 
betyg. Slut betyget 
är en hel hets-
bedömning som 
sätts av redak-
tionen. Där vägs 
kommentarer och 
pris in. 

BETYG

TESTTest KNÄSKYDD

ligger still, skyddet är på plats, varje 
gång man går ner på knä, säger han. 

– När man kryper runt ligger de 
stadigt. De formar sig bra runt knät, 
säger golvläggaren Joakim Sand-
lund.  

En annan av byggnadsarbetarna 
säger att i hans fall pressades skydden 
ihop under dagen, vilket gjorde att 
betyget sjönk när timmarna gick. 

DET VERKAR SOM OM  individuell 
kroppsform och smak är avgörande 
för vad man gillar bäst.

Men samtliga golvläggare var eniga 
om en sak: de gjorde tummen ner för 
Fristads knäskydd. 

– Varenda gång jag gick ner på 
knäna hamnade skyddet snett. Det 
var otroligt irriterande. Skydden är 
också för tunna, säger Peter Hall. 

  

Pris (inkl.moms)

 Material

Tjocklek

Certifi ering

Montering

 Passform

 Skydd

 Känsla

 Kommentarer

 TOTALBETYG

BLÅKLÄDER (HEAVY WEIGHT)

Slitstarka. Lätta att sätta i byxorna.
Sitter bra på knäna. Det känns som 
att de skyddar bra. Klumpiga.

Gelmaterial, ovansida i cordura

25 millimeter

Ej certifi erade enligt EN14404

4

3,5

4

4

 255 kr

SNICKERS (KNÄSKYDD FÖR GOLVLÄGGARE)

Skönast i testet. Behagligt som att 
ha knäna i två fåtöljer. Skyddar bra. 
Sjönk ihop under dagen. Kändes 
instabilt.

Polyeten

35 millimeter

Ej certifi erade enligt EN14404

2

4

4

3,5

296 kr

JOBMAN (KNÄSKYDD FÖR GOLVLÄGGARE)

Skyddet la sig på rätt plats. Sitter 
bra på knäna. Skönt skydd, men för 
tunna. Knäskydden sitter för högt 
upp.

Gummiskum

17 millimeter

Certifi erade enligt EN14404

4

3

3

3

 236 kr

Resultatet på res-
pektive test faktor 
är ett medel värde 
av test piloternas 
betyg. Slut betyget 

bedömning som 
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”När man kryper 
runt ligger de stadigt. 
De formar sig bra 
runt knät.” 
JOAKIM SANDLUND OM SNICKERS KNÄSKYDD

URVAL: 
Vi bad tillverkare att tipsa om det bästa skydd de 
har just nu för golvläggare. Knäskydden har testats 
med tillhörande byxor, enligt en ny standard.
METOD: 
Fem golvläggare fi ck testa skydden i sitt vanliga 
arbete. De fi ck bedöma och sätta betyg på hur en-
kelt det var att sätta skyddet på plats, hur bra det 
satt fast, hur bra knäna skyddades och hur sköna/
bra de var att arbeta med.  

Knäskydd och byxa ihop

SÅ TESTADE VI

FLER
TESTER PÅ

NÄTET

BJÖRNKLÄDER

Sköna. Man blir inte för varm. De 
längsta knäskydd jag sett. Väldigt 
tunna, efter en dag känns det som 
att man har fått skavsår på knäna.

Gummi

16 millimeter

Certifi erade enligt EN14404

2

3,5

3

2,5

 274 kr

FRISTADS (KP 953)

Hamnade snett hela tiden. Lite för 
hårda och smala. Skyddet är för då-
ligt, för tunna, för oss som jobbar på 
knä. Oföljsamma och fl addriga. 

Polyetylen

23 millimeter

Certifi erade enligt EN14404

2

2

2,5 

2

109 kr

– De såg ut som ett par frigolitbitar 
och man trycker ihop dem snabbt och 
de blir hårda. De ger för dåligt skydd 
och sitter inte på plats. De ser ut som 
skydden jag hade när jag började i 
branschen för över 25 år sedan, säger 
Olle Teljfors. 

Fristads har andra, tjockare skydd, 
som används av golvläggare, det har 
också fl era andra tillverkare. Inför det 
här testet, kontaktade vi företagen och 
bad dem bidra med det bästa de hade 
för golvläggare. Då rekommenderade 
företaget just detta skydd, bland annat 
för att det är certifi erat enligt en ny 
EU-standard som gäller sedan 2005. 

ENLIGT DEN SKA ALLA  nya produk-
ter som släpps efter detta datum cer-
tifi eras för att få säljas. För att få god-
känt enligt standarden måste skyddet 

uppfylla vissa minimikrav.  Skyddet 
ska bland annat klara spikskyddstest, 
ergonomitest, vara tillräckligt stort 
och klara vikt från de tyngsta bärarna. 
Jobmans, Björnkläders och Fristads 
skydd i testet är certifi erade enligt nor-
men. Snickers säger att deras skydd är 
under certifi ering. Blåkläders skydd 
har enligt tillverkaren klarat skyddet 
avseende spikskyddstest och kompres-
sion, men var då för kort för att kunna 
certifi eras. En svårighet för många 
tillverkare är att när knäskyddet får 
ett nytt mått måste mängder med nya 
byxor produceras. Enligt standarden 
ska knäskydd och byxa testas tillsam-
mans. På grund av den nya standarden 
har byggnadsarbetarna i vårt test bu-
rit byxor avsedda för respektive knä-
skydd. Blåkläders och Jobmans skydd 
träs i utifrån, övriga inifrån. 
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