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Test arbetshandskar

Flest ställningsbyg-
gare gillade handsken 
guide, till höger, bäst. 
swehand Kung, till 
vänster, kom sist. 
Håkan Lidström och 
tommy steen testade 
i värsta vinterkylan.
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TEST

HANDSLAGET
De är inte dyrast och inte allra varmast, men de har något annat: 
Greppet. Handskarna Guide från Skydda bärgade segern
i Byggnads arbetarens test av handskar för ställningsbyggare.  
TEXT OCH FOTO: MARGITE FRANSSON
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TESTTest ARBETSHANDSKAR

Betygen 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

– DET VAR ABSOLUT  överlägsna. 
De har det bästa greppet oavsett vil-
ket väder det är, också när det är blött 
och halkigt, säger ställningsmontören 
Håkan Lidström. Tillsammans med 
sju kolleger har han testat handskar 
för ställningsbyggare.  Att hitta bra 
handskar är ett enormt problem för 
dem. Ofta är detaljerna viktiga. På 
handsken Soft Touch gillade många 
kardborrbandet som gjorde att hand-
sken slöt åt om handleden.

Hemligheten bakom vinnaren 
Guide stavas minisugproppar. Hand-
sken består av ett tätstickat material 
och innerhanden och fi ngertopparna 
är sedan doppade i naturgummi i två 
omgångar. I det yttersta skiktet har 
porer gjorts på ytan, som fungerar 
som just sugproppar.   

– Tack vare beläggningen blir du 
heller aldrig blöt när du tar i blöta gre-
jer, även om handsken som helhet inte 
är vattentät. Den har en bra passform 
och saknar sömmar, där handskarna 
annars lätt spricker, säger Håkan Lid-
ström. 

Han och kollegerna på Plusmontage 
och Thyssen Krupp Xervon har tes-
tat mitt i vinterns köldrekord. Tem-
peraturerna har varit under minus 
20 som värst. Men då fungerar inte 
Guide-handskarna, menar han. Han 
har dem helst inte i lägre temperaturer 
än max minus fem och då med en in-
nerhandske. 

Under de kallaste dagarna kan det 
krävas en ordentligt fodrad handske. 

Men samtidigt kom Swehand Kung, 
med varmt teddyfoder, sist i testet. 

Den fungerade i torrt väder, men var 
mycket svårjobbad när det blev blött. 
Ytan av nitril, ett syntetiskt gummi, 
blev mycket hal.

– Handsken fungerar inte att arbeta 
med. Grejerna bara halkar iväg, säger 
Håkan Lidström.   

EN FODRAD HANDSKE  som klarade 
testet bättre var Gasa från Protec, 
som kom tvåa. Och det trots att fl era 
av handskarna sprack i sömmen mel-
lan tummen och pekfi ngret och trots 
att ställningsbyggarna säger att alla 
skinnhandskar blir lite hala om det 
är blött. 

– De var en klar favorit för mig, 
grymt varma, säger ställningsbygga-
ren Daniel Kuusk. Samma uppfatt-
ning hade Andreas Blomdin.

– De var de enda som funkade när 
det var riktigt kallt, säger han.

Ställningsbyggare förbrukar hand-
skar på löpande band. Vid rivning kan 
det gå ett par per dag, vid andra ar-
betsmoment kan de hålla i en vecka. 
Därför köper arbetsgivarna ofta in 
stora partier av billiga handskar. Sam-
tidigt som yrkeskåren skulle behöva 
slitstarka handskar med bra grepp, 
som tål väta, är smidiga och lätta att 
jobba med, samt är varma på vintern.  

– Ofta köper företagen in det billi-
gaste, men man får trycka på lite själv 
också för att få bättre grejer, säger Hå-
kan Lidström. 

URVAL: 
En grupp om åtta 
ställningsbyggare 
testade handskarna, 
som redaktionen 
köpt in. 
METOD: 
Ställningsbyggarna 
använde dem under 
sitt vanliga arbete 
och satte sedan 
betyg. Slutbetyget 
sätts av redaktio-
nen. 

SÅ TESTADE VI

  

Ca-pris (inkl.moms)

 Skyddar

Passform

 Hållbarhet

 Grepp

 Kommentarer

 TOTALBETYG

  

Ca-pris (inkl.moms)

 Skyddar

Passform

 Hållbarhet

 Grepp

 Kommentarer

 TOTALBETYG

Handsken Gasa fi ck bra 
betyg, trots att fl era 
av dem sprack under 
testet.

”Det är alltid problem med att hitta bra handskar”, säger Håkan Lidström, längst till höger. De 
övriga i testpanelen från Plusmontage är Andreas Blomdin, Joakim Svennberg och Tommy Steen.
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FLER

TESTER PÅ
NÄTET

HESTRA JOB (FERMIUM CZONE)

3,5

3,5 

3

3

367 kr

TEGERA 295

Smidig. Minus för löst sittande 
foder. Skyddar bra mot väta. 
Passform mycket bra. Bra grepp 
men inte när de blir blöta och man 
tog i stål, de fastnade då.

3,5

3,5

3

3

144 kr

PROFA

Kalla vid minusgrader. Dåligt 
grepp vid väta, kyla  och snö. Grus 
kommer in. Ganska slitstarka. 
Speciellt när de är nya eller när de 
torkat är de mycket stela.

3

3

3,5

3

40 kr

SWEHAND KUNG

Väldigt hala när man får snö på 
handskarna. De glider hela tiden 
när det är blött. Varma.  Ganska 
otympliga. Gick sönder i fogning-
en ganska omgående.

4

3

3

2,5

69 kr

GASA

Grymt varma, plus i kanten för 
höga muddar, klar favorit. Bra 
grepp, aningen hala när de blir 
blöta. Minus för att de sprack. 

4

4

3

4

54 kr

SOFT TOUCH

3,5

3,5

3

3,5

119 kr

TEGERA PRO

Mycket bra handskar, man får bra 
grepp även om det är kallt. Man 
håller sig torr. Passform okej, men 
innerfoder följer med när man tar 
av dem. Hala när de blir blöta.

3,5

3

3

4

306 kr

GUIDE

Klart bästa handsken. Bra grepp 
och väldigt sköna. Håller tätt vid 
handleden. Ger bra grepp även 
när materialet är kallt. Behövs en 
innervante på vintern. 

4

4,5

3,5

5

72 kr

Smidiga. Mycket bra grepp, man 
kan skruva muttrar med handsken 
på. Bra att man kan stänga med 
kardborr vid handleden. Skyddar 
dåligt mot väta, kan då bli hala. 

Blir snabbt kalla då man arbetar 
med kallt stål. Tunt foder mot 
handfl atan ger bra grepp. Bra mot 
väta. Minus att fodret åker med 
när man tar av sig handsken.

SWEHAND KUNG
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