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Jakten på superstället 
är över. Klassikern Helly 
Hansen fick – nätt och jämnt 
– högsta betyget när en 
testgrupp från JM provade 
underställ. Sämst gick det 
för Craft och lågprismärket 
North Bend, som ansågs 
begränsa rörligheten.

TESTTest underställ

TEXT: TOmmY HArneSK 
FOTO: mAGnUS LIAm KArLSSOn
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så testade vi

n UrVaL: Sex under
ställ av olika fabrikat 
har inköpts på byggva
ruhus och sportaffärer 
i Stockholm. Samtliga 
plagg har rekommende
rats för byggnadsarbete 
utomhus under höst och 
vinter. Vår ambition har 
inte varit att testa alla 
märken som finns på 
marknaden, men vi har 
strävat efter att få en 
bred spridning över olika 
material och prisklasser.
n MetOd: Testgruppen 
– fyra byggnadsarbetare 
från JM – turades om 
att använda de olika un
derställen under en dryg 
vecka i november. De har 
därefter poängsatt un
derställens bekvämlighet 
och svettupptagning.

Bred spridning 
av prisklasser

Fyra byggnadsarbetare 
från JM har testat sex olika under-
ställ under en dryg vecka i no-
vember. Och det blev riktigt jämnt 
– Helly Hansenstället får högst 
totalpoäng, samtidigt som bara en av 
testdeltagarna, betongaren Mauricio 
Ferrada, utsåg märket till sin person-
liga favorit.

– Helly Hansen var bra i fukten, jag 
gick med det utan jacka och frös inte, 
säger han.

Understället från Ice Breaker fick 
något lägre totalpoäng, men blev å an-
dra sidan favorit för både träarbetaren 
Stefan Tördell och betonglärlingen 
Ronnie Lindroth.

– Jag tycker det tog upp svett väl-
digt bra, och satt skönt, säger Ronnie 
Lindroth.

Samtliga underställ testades i stor-
lek L, och enligt butikssäljarna skulle 
varje märke vara flexibelt nog att 

kunna bäras av personer som normalt 
drar M respektive XL. Men detta är 
en sanning med modifikation om du 
frågar snickaren Per Wohlin, som med 
sina 189 centimeter och 105 kilo var 
störst i testgruppen.

– Smartwool och Everest var de 
enda som satt någorlunda okej. De 
andra – det går ju att jobba i dem, men 
det är inte behagligt, säger han.

det biLLigaste Märket North 
Bend bedömer testgruppen som varmt 
och väldigt prisvärt.

– Men byxorna var för lågt skurna. 
Det är det värsta jag vet, när lång-
kalsongerna sitter för lågt så det blir 
en glipa i ryggen när man böjer sig 
framåt, säger Per Wohlin.

Dyrast i testet var Smartwool, som 
kostar mer än fyra gånger så mycket 
som North Bend.

– Det var varmt och satt skönt, men 

är det fyra gånger dyrare ska det 
vara fyra gånger bättre också – och 
så bra var det inte, säger Stefan 
Tördell.

Understället från Craft ansågs  
ha en rolig och udda design – ”man 
ser ut som en superhjälte i det”, enligt 
Stefan Tördell – men Mauricio Fer-
rada tyckte det var i tunnaste laget.

– Nu funkade det ju ändå efter-
som det var så pass milt, men man 
ska kanske inte ha det när det blir 
kallare, säger han.

det bör näMnas att även om 
vädret under testperioden bjöd på 
fukt och dimma, så var det något 
varmt för årstiden och temperatu-
ren kröp knappt under nollstrecket.

Testgruppen ger lägst totalpoäng 
till Craft och North Bend, utan att 
peka ut något av dem som direkt 
dåligt.
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TESTER PÅ 
NÄTET

”Byx-
orna var 
för lågt 
skurna. 
Det är 
det vär-
sta jag 
vet när 
det blir 
en glipa i 
ryggen.”
Per Wohlin

testpanelen med Per Wohlin,  ron-
nie Lindroth (övre raden), Mauricio 

Ferrada och stefan tördell hade 
svårt att skilja underställen åt.
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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. 

  

Pris (inkl.moms) 

Material

 bekvämlighet, tröja

bekvämlighet, byxa

svettupptag, tröja

 svettupptag, byxa

 kommentarer

 TOTALBETYG

  

Pris (inkl.moms) 

Material

 bekvämlighet, tröja

bekvämlighet, byxa

svettupptag, tröja

 svettupptag, byxa

 kommentarer

 TOTALBETYG

”Byxorna var korta och trånga i gre
nen”, ”Varma och sköna”, ”Satt riktigt 
bra på kroppen”.

”Large passade bra även för en som 
drar XL. Skön tröja, kändes lite som 
en collegetröja”, ”Skönt material, 
men höll inte värmen så bra”.

4

4

4,5

4,5

5

5 

3,5

3

799 kr

798 kr

Merinoull, polypropylen

Merinoull

Craft (Warm)

”Lite kallare jämfört med de andra, 
men skönt”, ”Ett riktigt skönt märke, 
har inget negativt att säga om det”.

”Skönt med korta byxor”, ”Lite kall
lare, men bekvämt”, ”Cool design, 
skippa blåbyxorna så understället 
syns”.

4

4

4

4

3,5

4

3,5

3,5

1 260 kr

 1 150 kr

Merinoull

Polyamid, polyester, elastan

North BeNd (Core Baselayer)

”Sitter skönt”, ”Snygga färger om 
man tycker sådant är viktigt, min 
personliga favorit”.

”Tajt men varmt”, ”Tröjan var bra 
men byxorna för lågt skurna”, ”Väl
digt små och tajta”.

4

4

4

4

3,5 

3

4

4

1 034 kr

299 kr

Merinoull

Polyester

Test underställ

helly haNseN (Comfort Wool) smartwool (sPort nts) ICe Breaker (Bodyfit)

everest (UW Wool)


