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Test skyddsskor

TexT: katarina connheim   foTo: anders g warne

Sko dig rätt 
Byggnadsarbetarens testgrupp är inte bortskämda 
med bekväma skor. Alla testskorna är skönare än 
dem som de vanligtvis använder på jobbet. Vänd för 
att se testets vinnare!

De fyra byggnaDsarbeTarna,  
som bygger den nya Musikhögskolan  
i Stockholm, kastar sig över testskorna  
som Byggnadsarbetaren kommer 
med. De  är utsvultna på bra skydds-
skor. De skor som de använder på  
arbetsplatsen kommer från Blåkläder 
och dessa gillar de inte.

– De är trånga och klumpiga. Vi får 
aldrig prova dem utan bara beställa 
efter katalogen. Alla testskorna är 
jättesköna. Det är en jäkla skillnad 

Hampus Mattsson, rolle Persson, 
Kari ”Pekka” Pekkanen och tommy 
Wahlberg hittade sköna skor bland 

dem som testades.  
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TESTTest skyddsskor

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

ArbeSko 382  (Arbesko)

Väldigt bra dämpning.  Sitter perfekt 
på foten. Sköna att gå med när man 
är plattfot.

4,5

4,5

5

3,5

1 750 kr

ca 700 g

Uvex 1, 8516.2 (Uvex)

En bra och skön sko. Dämpar bra för 
knäna när de är slitna. Bra luft i dem.

4,5

4

4,5

4

1 612 kr

ca 540 g

JAlAS 9548 exAlter eASyroll  (ejendAls)

Perfekt sko, sitter perfekt om foten. 
Hyfsat bra och snabb knytning. Enda 
felet var att den var för kort där bak. 

 4

4

4,5

3,5

1 850 kr

ca 600 g

  

Cirkapris inkl moms 

Vikt (strl 43)

 bekvämlighet

ergonomi

 smidig & lätt

 Luftighet

 Kommentarer

ToTaLbeTyg

jämfört med Blåkläders skor, säger  
betongarbetaren Tommy Wahlberg.

De fyra nCC-ansTäLLDa  bygg-
nadsarbetarna har testat fem par 
skyddsskor, klass S3, från olika 

skotillverkare. Flera i testgruppen  
har problem med fötterna, men ock-
så med knäna. Skorna är livsviktiga  
för byggnadsarbetare som går  
mycket på hårda betonggolv under en 
dag.

snickaren Hampus 
Mattsson tycker att 
skorna från Uvex  
är bekväma och  
luftiga. Men favori-
ten är ändå Jalas. 

– Arbeskos skor är sköna att gå med  
när man är plattfotad. Det är bra  
dämpning för slitna knän, säger för-
rådsarbetaren Kari ”Pekka” Pekka-
nen.

arbeskos popuLärasTe  modell,  
Arbesko 382, blir också testets  
vinnare och får betyg fem i testet, men 
tätt följd av skyddsskor från Uvex och 
Ejendals. Arbesko får genomgående 
högt betyg för bekvämlighet, dämp-
ning i hälen och att den är smidig 
och lätt. Men alla fötter ser olika ut  
och Tommy Wahlberg är inte lika 
imponerad. Han tycker att den är för 
trång. 

– Jag har problem med skor som 
inte har bred läst.

Testgruppen tycker  genom- 
gående att skyddsskorna är för var-
ma. Det blir varmt inomhus där de  
arbetar, men byggnadsarbetarna tror 
att det är svårt för tillverkarna att göra 
något åt det.

Men snickaren Hampus Matts-
son har hittat en sko som är luftig  
och som han gillar skarpt, Jalas  
9548 Exalter Easyroll. I stället för  
snörning har den en rund ratt  

”Det är 
lätt att 
ta på sig 
och sitter 
perfekt på 
foten. Den 
får topp-
betyg.”

HAmpUs mAttsson  
om jAlAs
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urvaL: 
Vi har testat skyddsskor från 
fem olika skotillverkare. I de 
flesta fall är det de senaste 
modellerna, men det kan också 
som i Arbeskos fall handla om 
en sko som har några år på 
nacken, men är populär. 
Alla håller den högsta skydds
klassen S3. Det betyder bland 
annat att de har skyddshätta, 
spiktrampsskydd, är vattenav 

stötande och ska ha en stötupp
tagande sula. 
 

så testade vi

FLER 
TESTER PÅ 

NÄTET

viper 2 (sievi)

Passade inte mina fötter. Lite stora 
i storleken. Sköna att gå med hela 
dagarna på betonggolv.

3

3,5

4

3,5

1 662 kr

ca 650 g 

power Hd Monitor  (bÅstAdgrUppen)

Hård och klumpig. För varm för 
inomhusjobb. Bra sko för att 
hålla på med betong och spackel.

3

3

2,5

2

 1 619 kr

ca 750 g  

som man justerar för att spänna  
skon.

– Det är lätt att ta på sig och  
sitter perfekt på foten. Den får 
toppbetyg, säger Hampus.

Tommy WahLberg arbeTar  
 som betongarbetare och i hans 
vardag blir skorna lätt smutsiga 
av betong och vatten. Därför  
gillar han Båstadgruppens  
senaste modell Power HD Moni-
tor i läder som stöter bort smut-
sen. På de andra skorna, där 

ovandelen bland annat består 
av mikrofiber och textil, fastnar 
smutsen lättare.  De andra test-
deltagarna gillar inte Power HD 
Monitor.  För stor och för klum-
pig, tycker snickaren Rolle Pers-
son.

Skyddsskon från Uvex ham-
nade sist i testet från 2011.  
I årets test har Uvex senaste  
modell spurtat upp sig till en  
andra plats.

– De är bekväma; sköna och 
lätta, säger Rolle Persson.

meToD: 
Fyra byggnadsarbetare, två 
snickare, en betongarbetare och 
en förrådsarbetare, har sedan 
testat skyddsskorna, cirka två 
dagar på en byggarbetsplats.  
De har för det mesta arbetat 
inomhus, men några av betong
jobben har gjorts utomhus.

Vilket liv önskar du dig i framtiden? 
Vårt uppdrag är att se till att du som är  
medlem i LO:s fackförbund får en så bra  
tjänstepension som möjligt. Vi har alltid  
haft låga avgifter och har en hög avkastning  
som i flera år legat i topp. Dessutom invest- 
erar vi dina pengar i schyssta företag som  
tar hänsyn till människor och miljö.

En halv miljon medlemmar har redan valt 
oss som förvaltare till deras tjänstepension.  
Ett naturligt val – välj oss du med!

NYCKELN  
TILL EN 
SCHYSST  
PENSION

folksamlopension.se  020-141 414


