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TESTTest murarbyxor

TexT: jenny berggren   foTo: anna simonsson

bekväm byxa
Byxorna som mest påminner om hiphopbrallorna de bar  
på 80-talet lockar inte murarna Fredrik och Daniel. Men 
smaken är som baken. Hiphopbyxan gick hem hos Mats, 
testlagets tredje medlem.

Tre murare  på ett nybygge norr om 
Stockholm har testat midjebyxor som 
tillverkarna själva valt ut som lämp-
liga för yrket. Under testperioden har 
de bland annat färgat och isolerat, 
varje byxa har använts en arbetsdag. 
Överlag får de ganska bra betyg och 
allra högst får Jobmans byxa.

– De var sköna och luftiga, säger 
Daniel Nyberg.

En skillnad som överraskade  
honom lite var hur olika stora byxorna 
var, trots samma siffra på storleks- 
lappen. 

maTs Björklund gav  Projobs 
byxor toppbetyg för bekvämlighet och 
rörlighet. Men samma byxa sågas av 
Daniel och testpatrullens tredje med-
lem Fredrik Ahlström. Modellen väck-
er minnen av säckiga hiphopbyxor 
som båda klädde sig i på 80-talet. Inte  
heller ger de byxan extrapoäng för 
en flexibel lösning med lösa häng-
fickor som träs på bältet om man vill 
använda dem. Fredrik säger att fast-
sydda fickor har en extra funktion då  
sömmen stänger till så att fickan blir 
som ett skyddande lock över andra 
fickor. Och vill man inte ha dem kan 
man klippa bort dem.

Testpatrullen tycker att tillverkarna 
ibland tar i lite väl med fickorna, att de 
verkar hitta på grejer bara för att skilja 
sig från mängden.
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”De var sköna och 
luftiga.” Daniel nyberg, murare

daniel nyberg  
i byxor från Fristads. 

Fredrik ahlström  
i byxor från Jobman.

Mats björklund  
i byxor från L.brador.

”Skönaste 
byxan.”

”Knäskydden  
sitter bra.”

”Byxorna  
är trånga.”

På jakt efter
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Blåkläders byxor har en öppen ficka 
mitt på låret.

– Den kommer att bli full med bruk 
bara, säger Fredrik.

ProBlemaTiska är också  fickor 
med dragkedja. Murarna konstaterar 
att de klibbar ihop av bruk. Det är  
också med dragkedja som L.Brador 
skapar möjlighet till ventilation  
i grenen, man kan öppna upp en bit 
på varje ben. Både Daniel och Mats 

använde och gillade ventilationen, 
men är tveksamma till hur länge den 
funkar.

– Jag tror inte att dragkedjan går 
att öppna igen när man putsat klart, 
säger Mats.

Två av de TesTade  byxorna är 
vita, färgen som murare traditionellt  
jobbar i. Färgen är ingen stor sak för 
testpatrullen, men de föredrar ljusa 
byxor.

TEST

”Jag tror 
inte att 
dragked-
jan går att 
öppna igen 
när man 
putsat 
klart.” 

Murarna Fredrik ahlström och Mats björklund hittade sina favoriter bland de testade byxorna.  

– Svarta brallor blir varma, för vi är 
ute mest, säger Mats.

Knäskyddsfickans placering är det 
testkriterium som ger lägst betyg på 
alla byxmodellerna. En enda femma 
delas ut, den kommer från Mats 
som är nöjd med hur skydden sitter  
i L.Brador-byxan. Fredrik och Daniel 
säger att skydden inte sitter perfekt 
i någon av byxorna och att de aldrig 
haft byxor där det varit så.

– De glider långt ner eller hamnar 
på sidan av knäet, säger Daniel.

I testet har de inte haft knäskydd 
från respektive byxtillverkare, de har 
gjort som de brukar och flyttat sam-
ma skydd mellan byxorna.

så testade vi

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 
cirkapris in. Alla 
priser är inklusive 
moms. 

betyg

www.byggnadsarbetaren.se   l  miniskruvdragare  l  pepparkakor l  snickarbälten  l  gipsknivar  l  deodoranter l  knäskydd l  gersågar
FLER 

TESTER PÅ 
NÄTET

  

Cirkapris inkl moms 

Material *

 bekvämlighet 

rörlighet

 Knäskyddsfickans 
placering

 
Fickor och hylsor

 Kommentarer

 ToTalBeTYg

  

Cirkapris inkl moms 

Material *

 bekvämlighet 

rörlighet

 Knäskyddsfickans 
placering

 
Fickor och hylsor

 Kommentarer

 ToTalBeTYg

Jobman (2176)

blåkläder (150518609499)

”Bäst i test.” ”Skönaste byxan, både i  
material och passform.” ”Mycket sköna, 
men knäskydden hamnar på smalbenen.”

”Blir tight när man har prylar i fick-
orna.” ”Andades dåligt, blev väldigt 
varm.” ”Lite långa i benen.”

5 4 3,5

5 4 4

3,5 3,5 3,5

4,5 4,5 4,5

ca 900 kr

ca 900 kr

100 % bomull

65 % polyester, 35 % bomull

SnickerS (32127404)

FriStadS (2122 CyD)

”Skön, trevlig allt i allobyxa, funkar 
nog till de flesta.” ”Smidigt att mata  
in knäskydden från utsidan.”

”Små och smala för sin storlek.” ”Trånga, 
obekväma.” ”Knäskydd hamnar på halva 
knäna när man sätter sig på knäna.”

ca 900 kr

 ca 900 kr

52 % bomull, 48 % polyamid

60 % bomull, 40 % polyester

l.brador (1042Pb)

ProJob (5509)

”Det negativa är en söm ovanför 
knäskydden som skaver när man 
sitter på knä.”

”Riktigt osköna, känns som hiphop-
byxor från 80-talet.” ”Dålig passform.” 
”Dragkedjor funkar inte i vårt yrke.”

1 202 kr, rek. pris **

ca 750 kr

65 % polyester, 35 % bomull

 100 % bomull

■ Vi har låtit sex stora leverantörer 
välja ut en byxa som de tycker  
passar murare. 
■ Tre murare har testat varje byxa  
i minst en arbetsdag. De har fyllt 
i ett formulär för varje byxa, med 
betyg och kommentarer.

Test murarbyxor

mats björklunD, om 
l.braDor-byxorna

4 3 2,5

3,5 2,5 3

2,5 2 2

3 3,5 2

* Gäller själva byxtyget, 
annat material  
i förstärkningar.  
** Prisuppgifterna på 
övriga byxor bygger på 
ett snitt från butiker. 
Men L.Bradors byxor är 
ännu inte ute i handeln 
när testet görs, därför 
anges tillverkarens re-
kommenderade pris här.

testpatrullen:  
Fredrik ahlström, 
daniel nyberg och 
Mats björklund.


