
36  byggnadsarbetaren  nr 9  augusti  2013

TESTTest knäskydd

36  byggnadsarbetaren  nr 9  augusti  2013

andreas Löfmarck och daniel 
Holmlander har utsett bästa 
knäskydden. I testpanelen 
ingick också tord strömkvist 
och Mikael Hansson. 
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TexT: nina christensen   foTo: magnus liam karlsson

Bästa given  
för dina knän
Ett värdefullt skydd på hand. Snickers knäskydd för golv
läggare är en tydlig vinnare i Byggnadsarbetarens test av 
fem olika knäskydd.

Skillnaden mellan att vara 
en rörlig golvläggare vid 50 eller en  
arbetsskadad, handlar mycket om hur 
man skyddar sina knän. 

Vi lät fyra mattläggare testa fem 
olika knäskydd under ett par veckor  
i juni, och resultatet är tydligt. Snickers  
knäskydd blev snabbt en favorit, både 
vad det gäller stabilitet, montering, 
skydd och känsla.

– De såg lite lattjo ut, som ihopsyd-
da korvar ungefär, men de sitter som 
en baseballhandske runt knät, säger 
Andreas Löfmarck, mattläggare på 
Olle Lind Golv i Stockholm.

Daniel Holmlander håller med. 
Han blev positivt överraskad över att 
Snickers knäskydd var så sköna och 
skyddade knäna så bra.

– Jag trodde att knäna skulle sjunka 
igenom här mellan ”korvarna”, säger 
han och stryker med handen över ena 
knäet. Men det gjorde de inte!

friSTadS knäSkydd kom på  
andra plats. Fristads var lagom  
mjuka, sköna att krypa med, däm-
pade bra och fjädrade tillbaka. Det 
som sänkte betyget var att testpanelen 
tyckte att skydden var svåra att få in  
i knäfickan. Fickan var helt enkelt 
för trång, trots att mattläggarna  
använde Fristads egna byxor. Alla  
skydd testades med tillhörande  

”De såg lite lattjo 
ut, som ihopsydda 
korvar ungefär.”

AndreAs LöfmArck
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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. 

betyg

  

 Material 

 

Cirkapris inkl moms

stabilitet/passform

 Montering

 skydd

 Känsla

 Kommentarer

 ToTalBeTyG

  

Material 

 

Cirkapris inkl moms

stabilitet/passform

 Montering

 skydd

 Känsla

 Kommentarer

 ToTalBeTyG

snickers (9118)

Björnkläder/grolls (972294)

Bäst. De formade sig runt knäna. De 
verkar inte heller tryckas ihop. Man  
kan krypa långt med de här skydden.

Lite för smala, de glider åt sidan så man 
måste rätta till dem hela tiden. Lite för 
långa, det blir varmt på smalbenen.

5

4,5

4,5

4,5

2

3

3,5

3

gummi/Polyuretan

Polyetenkulor

Cellgummi/Cellpolyeten Polyeten/skumplast

neopren skummaterial/Cordura

290 x 147 x 30/Ja

270 x 180 x 35/Ja

240 x 145 x 23/neJ 410 x 125 x (35–105)/neJ

240 x 150 x 25/neJ 205 x 175 x 25/Ja

365 kr

 373 kr

246 kr 1 250 kr

330 kr 336 kr

fristads (kT-957)

joBman (9935) kneefree

Skyddar jättebra. Perfekta att krypa  
med. Svåra att få på plats, för liten ficka, 
men toppenbra när man väl fick in dem.

De sitter på snedden i byxan. De är 
hårda och stela. 

4

3

4,5

4

2,5

2,5

3

2,5

Blåkläder (heAvy weighT)

Skydden satt där de skulle. Funge 
rade prickfritt, tjocka och skyddar 
bra. Glider åt sidan emellanåt.

3,5

4

4

4

Mått mm/Certifiering 
enligt en 14404

Mått mm/Certifiering 
enligt en 14404

Testpanelen provade även en ny 
uppfinning, ”Kneefree”. Tanken med 
skyddet, som sätts utanpå byxan 
med kardborrband, är att kroppstyng
den ska belasta hela underbenet vid 
knästående arbete. Vi avstod från att 
låta testpatrullen betygsätta skyddet 
för att inte riskera att jämföra ”äpplen 
och päron”. 

– Detta skydd borde testas av 
vvsare, som jobbar knästående på 
samma ställe under flera timmar,  
säger mattläggaren Tord Strömkvist.
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byxor direkt från tillverkaren. 
– Man behövde ha mycket  

tålamod. Men när man väl hade 
fått i dem i fickan var Fristads 
kanon, säger Andreas Löfmarck.

BlåkläderS knäSkydd 
kom på tredje plats. Blåkläders 
skydd var bra enligt flera i pane-
len, men fick även lite blandad 
negativ kritik från några matt-
läggare: ”de gled åt sidan”, ”de 
var något för tunna”, eller ”för 
smala”.

Sämst skyddade Jobmans.  
De var också svåra att få in i Job-
man-byxan, ”hårda och stela”,  
”gled åt sidan”. De fyra matt- 
läggarna gjorde tummen ner 
över hela linjen. 

– De var på tok för hårda.  

Man kunde lika gärna sitta  
direkt på golvet, säger Andreas 
Löfmarck.

knäSkydd har sedan 2005 
en särskild EU-certifiering, men 
EU-certifieringen är inget som 
mattläggarna lägger särskilt stor 
vikt vid.

– Man känner ju själv hur de 
skyddar. Jag har provat massor 
av olika skydd genom åren, säger 
Tord Strömkvist, som arbetat  
i 34 år som mattläggare.

Förutom att välja knäskydd 
med omsorg, ska man byta ut 
skydden ofta, menar testpane-
len. 2–4 gånger per år kan de 
behöva bytas ut mot nya och 
fräscha, för att man ska få ett 
fullgott skydd.

andreas Löfmarck 
hade inte svårt att 
hitta en favorit. 

så testade vi

FLER 
TESTER PÅ 

NÄTET
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Lite billigare
Kryssar du Folksam Lo Pension får du låga 

avgifter som blir lägre ju äldre du blir.

Lite enklare
Dina pengar placeras individuellt efter din 

ålder. när du är ung ligger fokus på aktiefon-

der. Därefter ökar andelen räntefonder och 

du får en lägre risknivå för de pengar du ska 

leva på som pensionär.

Lite smartare
Vårt mål är att ditt sparande placeras i före-

tag som respekterar fackliga rättigheter och 

tar ansvar för miljö och klimat.

Ett riktigt bra val!

Kolla mer här.

Ta hand om dig 
och din pension

Ring eller  
bli uppringd

Besök vår 
hemsida

Ladda 
hem app

folksamlopension.se | 020-414 414

■ Sex olika tillverkare fick välja ut sitt ”bästa knäskydd för golv
läggare”. Knäskydden levererades med tillhörande byxa, med 
undantag för Kneefree, som sattes utanpå byxorna. Sedan fick fyra 
golvläggare testa knäskydden i sitt vanliga arbete. Knäskydden 
användes i en till två dagar. De bästa skydden dubbeltestades en 
extra arbetsdag, för att få fram en tydlig testvinnare. Ett skydd föll 
under testperioden bort då det inte gick att jämföra med de andra. 
Se rutan intill om Kneefree. 


