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TESTTest termos

TexT: margite Fransson   foTo: magnus Liam KarLsson, johan FyrK

Hett och lätt
En termos ska hålla värmen. Vinnaren i Byggnads- 
arbetarens test är dessutom snygg och lätt. Kolla in  
testgängets favorit på nästa uppslag.  
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Mats renholm, stefan 
norberg och Lars nordvall 

har testat termosar.

■ Byggnadsarbetaren har köpt in termosar som testats 
på en byggarbetsplats vid Huddinge sjukhus. Sex  
personer har testat termosarna under sex dagar.  
Parallellt har byggnadsarbetarna gjort egna mätningar 
av temperaturen i termosarna. 
■ Redaktionen har satt slutbetyg. Testet är inget full-
sortimentstest. 

så testade vi



38  byggnadsarbetaren  nr 3  mars  2013

TESTTest termos

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

FLER 
TESTER PÅ 

NÄTET

  

storlek/Vikt/Pris 

 Håller temperatur

att hälla ur

 att hålla i

 Håller tätt

 att dricka ur muggen

Utseende

 Kommentarer

 ToTALBeTYG

  

storlek/Vikt/Pris 

 Håller temperatur

att hälla ur

 att hålla i

 Håller tätt

 att dricka ur muggen

Utseende

 Kommentarer

 ToTALBeTYG

StabilotHerm

Vildmark

Klart bäst av alla. Schyst design. 
Liten och smidig. Enda minus för 
liten mugg.  

Håller ej värmen. Ingen höjdare.  
Bra med två muggar, där en kan 
användas för mikro. 

4

4,5

5

3

4,5

4,5

2 3 3

 4 3 

3,5

3,5  

4

3,5

3

0,7 L/ 436 g/ 249 kr

0,9 L/ 472 g/ 229 kr

tHermoS

ikea

Ett mycket bra val. Bra kork, snabb 
att öppna och sluta. Lätt att hälla 
med. 

Svår att hålla i för oss med små 
händer. Stor. För dem som dricker 
mycket kaffe. Ej okej termos.  

4

4

4,5

 3,5

3,5

3,5

2,5

4

3,5

2,5

0,75 L/ 482 g/ 349 kr

1 L / 572 g/ 69 kr

PrimuS

aSaklitt

Stabil att hålla i. Lagom stor.  
Skvätter när man häller. 

Ej okej. Läckte vid öppning. Svårt få  
upp hällpipen med stora fingrar. Pipen 
känns för klen. Håller värmen dåligt. 

3

3

3,5

4

4,5

3

3

2

3,5

4

0,75 L/ 466 g/ 199 kr

1 L/ 518 g/ 129 kr
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12 – 15 mars 2013  
på Svenska Mässan i Göteborg

Maskiner,  

verktyg och  

utrustning  

soM får bygget  

att fungera

årets mässa för dig 

i byggbranschen!

finns det något bättre än smarta maskiner som gör grov-
jobbet, och verktyg som gör arbetet lättare, snabbare och 
säkrare. som får bygget att fungera. På Byggmaskiner 2013 
i göteborg får du se nyheterna, testa, känna och klämma.

Välkommen till årets byggmaskinfest! 

Proffsmaskiner  
för byggproffs!

fri entré när du registrerar  
dig på www.bygg-maskiner.se

arrangeras av svenska mässan i samarbete med sveriges Byggindustrier, 
Hyrexkedjan och swedish rental association.

12 – 15 mars 2013 på svenska Mässan i göteborg

för mer information gå in på www.bygg-maskiner.se

VinnAren i Byggnadsarbeta-
rens termostest blev den orange 
termosen Stabilotherm.  

– Den håller kaffet varmt och 
är outstanding, säger snickaren 
Stefan Norberg. 

Han får medhåll av kollegan 
Mats Renholm, som också tyckte 
att den hade fler, bra egenskaper. 

– Termosen är också lätt 
att hålla i och snyggast. Enda  
minuset är väl att 
koppen är liten.

Det är kaffet som 
håller bygget i gång. 
Men det måste vara 
varmt. Det är test-
gänget i Byggnads- 
arbetarens termos- 
test vid Huddinge 
sjukhus eniga om.  

– Vi tar det första 
fikat vid kvart i sju 
och sedan dricker vi 
kaffe tre gånger till. 
Men tvåfikat bru-
kar inte vara någon  
höjdare, säger Stefan 
Norberg.  

Därför är jakten 
på en bra termos, en 
jakt på hetta.  

nummer TVå� i tes-
tet, Thermos, höll 
också värmen bra och samtliga 
var eniga om att dessa två var 
bäst. Däremot var gänget miss-
nöjda med Vildmark.

– Kaffet hade kallnat på efter-
middagen, säger Mats Renholm.

Parallellt med byggnads- 
arbetarnas test som bygger på 
deras egen uppskattning och 
känsla, gjorde tidningen ett spe-
ciellt mättest. Termosarna fylldes 

med kokande vatten och vi mätte  
sedan temperaturen under dagen.  
Där klarade sig Vildmark betyd-
ligt bättre och StabiloTherm var 
inte varmast. En förklaring till 
skillnaden kan vara att flera av 
byggnadsarbetarna fyllt termos-
arna med så mycket de behövde 
för dagen. Och långtifrån alla har 
fulla termosar. Å andra sidan har 
det varit lika för alla termosar 

som testats. 

STorLeken hAr  
betydelse. Lätthet 
och smidighet pre-
mierades. De flesta 
går mot att använda 
mindre termosar. 

– Jag dricker cirka 
fyra koppar kaffe om 
dagen. Förr drack jag 
fulla muggar, nu tar 
jag en halv. Det är 
för att skona magen,  
säger Stefan Norberg. 
Lågprisalternativet, 
Ikeas termos, fick 
mycket kritik för att 
den var för stor och 
klumpig. 

PrimuS närmAST 
ilsket rosa skapelse 
ansågs däremot  

häftig i färgen och behändig.  
Men det fanns en hake då man 
häller. 

– Den skvätte och det var någon 
slags efterdroppning, säger golv-
läggaren Lars Nordvall. Också 
Asaklitt hade problem på detta 
område. Termosens betyg drogs 
ner eftersom några av  byggnads-
arbetarna var med om att den 
läckte. 

stefan norberg, 
snickare, Hygien 
bygg telge: 

– Kaffet blir 
kallt på efter-
middagen. Det 
är tråkigt att de 
inte håller värmen, när det blir 
mindre vätska i dem.  

robert Westberg, 
målare, Måleri- 
teknik: 

– De håller inte 
värmen hela  
arbetsdagen.  

Mats renholm, 
snickare, Hygien 
bygg telge: 

– De håller inte 
värmen, det är det 
absolut största 
problemet.   

Lars nordvall, 
mattläggare, 
ekens golv: 

– Att de kan 
läcka och så  
värmen. Men  
kaffet är bäst om man kan koka 
det på stället. 

Vilket är det vanligaste felet med termosen?

varmast
i mätningen

■ STABILoTHERM
timmar:
grader, C:

2,5
90 83

5,5

■ THERMoS
timmar:
grader, C:

2,5
92 87

5,5

■ VILDMARK
timmar:
grader, C:

2,5
91 85

5,5

■ IKEA
timmar:
grader, C:

2,5
89 81

5,5

■ ASAKLITT
timmar:
grader, C:

2,5
92 85

5,5

■ PRIMuS
timmar:
grader, C:

2,5
89 82

5,5


