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TexT: björn wendelborn barr   foTo: Christine olsson

ÖGONGODIS
Kvalitet kan mätas med prislappen. Åtminstone i vårt stora test av  

skyddsglasögon. Dyraste glasen vann överlägset.



44  byggnadsarbetaren  nr 8  juni  2012

TESTTest skyddsglasögon

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

  

Pris (inkl.moms) 

 syn 

Utseende 

Passform 

Funktion

 Kommentarer

 ToTALBeTYG

  

Pris (inkl.moms) 

 syn 

Utseende 

Passform 

Funktion

 Kommentarer

 ToTALBeTYG

cat (smoke tread)

SperIaN (Protége Honeywell)

”Solklar vinnare, håller tätt och sitter 
bra. De mörka glasen är bra vid ute
arbete. Dessutom bra sidosyn. Känns 
som om glasen håller hög kvalitet.”

”Inte täta nog. Känns osäkert utan 
kantskydd.”
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4
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2

246 kr

 104 kr

Zekler (sPectacle 55)

3M (2820)

”Fladdriga, sitter inte bra över näsan. 
Glipor vid ögonen. Inställningarna 
gör att de tappar formen snabbt.”

”Konsumkänsla, väldigt plastiga.  
Sitter löst på huvudet, inte täta nog.”
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79 kr

 3M (grönHolm)

claS OhlSON (cocraft)

”Alldeles för tunga. Lite klumpiga i 
arbetet. Skalmarna känns som om 
de kan gå av.”

”Borde inte få säljas. Bara trams, 
går sönder direkt. Funkar kanske för 
Svensson där hemma.”
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59 kr
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I var mans hand 
sedan 1891

ORIGINALET FRÅN MORA

SveTSLoppor,� träflis, betong-
stänk och metallspån. Snickar-
nas och betongarbetarnas ögon 
lever farligt. Då är det viktigt 
med ett par glasögon som håller 
måttet.

På bygget av nya Karolinska i 
Solna har sex par skyddsglasögon 
testats i alla tänkbara miljöer un-
der en dryg vecka och panelen är 
enig.

– Vi har en solklar vinnare och 
det är Cat-glasen, säger Rikard 
Andersson som är huvudskydds-
ombud. 

Betongarbetaren Liam Lindén 
nickar och fortsätter:

– Jag tycker att de är bekväma 
att ha på när man jobbar. De är 
sköna och sitter bra.

formen är A och o.� Ett bra 
par skyddsglas ska sitta tätt – 
står du och arbetar framåtlutad 
ska ingenting kunna leta sig in i 
ögonen. För en olycka kan få di-
gra konsekvenser. 

Träarbetaren Leif Brunn-
ström vet värdet av att ha ordent-
liga skydd. För 20 år sedan fick 
han en spik i ögat.

– Spiken punkterade linsen, 
allt blev helt vitt. I dag har jag 

16–17 procents syn kvar på vän-
sterögat. Hade jag haft glasögon 
hade det aldrig hänt, säger han.

Men det är mer än skyddsför-
måga som spelar in i Cats seger. 
Glaset håller hög kvalitet och 
synförmågan åt sidorna är hög. 
Dessutom är de testets snyggaste 
par – ljusår framför de billigare 
konkurrenterna. Åtminstone om 
man tittar på panelens poäng.

– Man vill ju vara snygg på job-
bet men de här skulle jag också 
kunna ha privat. Till exempel 
när man kör motorcykel, säger 
Liam Lindén bakom sina orange-
svarta bågar.   

ÖverLAG är färGAde glas 
populära. Mörka glas passar bra 
vid utearbete och gult glas ökar 
synskärpan vid krävande preci-
sionsarbete. 

Men allting föll inte panelen 
i smaken. 

Designbågarna Grönholm 
från 3M som finske rallyföra-
ren Marcus Grönholm lånat ut 
sitt namn till, får underkänt på 
grund av sin tyngd. Och model-
lerna från Sperian och Zekler 
har för mycket glipor. I botten 
hamnar lågprisglasögon från 
stora kedjor som Järnia och Clas 
Ohlson. 

De känns osäkra, har dålig 
passform och går sönder snabbt. 
Rikard Andersson är inte nådig 
när han fäller sin dom.

– Glasögonen från Clas Ohlson 
vågade folk knappt testa. De blir 
ju repiga bara man rör vid dem, 
säger han. 

rikard andersson kapar armeringsjärn. glasögonen skyddar mot 
hoppande metallflis.

testpatrullen.


