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PINEWOOD STOLRYGGSÄCK 35 L/9613 HAGLÖFS COMBI 42L SWEDTEAM HIKER VEIL METSO STOLRYGGSÄCK STUBBEN FAUNA F35 PRO ÄLGEN EVO

Leverantör Pinewood. Haglöfs. Swedteam. Leverantör Härkila. Fjällräven. Fauna of Scandinavia.

Cirkapris 799 kronor. 1 700 kronor. 1 395 kronor. Cirkapris 2 795 kronor. 2 998 kronor (2 599 utan sidofickor). 2 099 kronor.

Volym 35 liter. 42 liter. 38 liter. Volym 25 liter. 27 liter + 4 liter (sidofickor). 35 liter.

Vikt 2,2 kilo. 1,9 kilo. 3,2 kilo. Vikt 2,6 kilo (utan vapenhållare). 2,6 kilo. 2,2 kilo.

Sitthöjd 50 centimeter. 45 centimeter. 55 centimeter. Sitthöjd 50 centimeter. 50 centimeter. 47 centimeter.

Kvalitet
och material

Tyg i mockaimitation, polyester.
Tyst och följsamt material. 2

600D Oxford Polyester.
Prassligt men slitstarkt material. 2

Polyester och botten i polyuretan.
Tyst och bra material med vattentålig botten. 2

Kvalitet
och material

50 procent ull, 50 procent polyester.
Tyst och slitstarkt material. 3

Fjällrävens G 1000-tyg, Heavyduty, ger ett 
slitstarkt intryck. 3

Polyester, samt mollskinnsliknande tyg.
Tyst och slitstarkt yttermaterial. 3

Fickor och 
förvaring

En ficka med dragkedja på lockets utsida och 
en ficka med dragkedja på lockets insida, fick-
an är försedd med en nyckelhållare. En mindre 
frontficka samt två sidofickor utan lock, de 
täcks i stället av säckens stora lock, en mindre 
bra lösning. 2

Rymlig ficka på utsidan av locket. Mindre 
frontficka och två sidofickor med lock och 
enklare plastspänne. Rymligt huvudfack 
med dragskolåsning och ett väl tilltaget och 
täckande lock. Stängning och förslutning av 
sidofickor kunde vara bättre. 2

En meshficka med dragkedja på insidan av 
ryggsäckslocket, en mindre ficka med dragkedja 
på insidan av ryggsäcken med två stora fack, 
samt hållare för patroner. En sidoficka med 
enkelt lock, en sidoficka i mesh samt invändig 
termosficka. Yttre ficka med ett dräneringshål. 3

Fickor och 
förvaring

Två mindre frontfickor, två inbyggda sido-
fickor med utanpåliggande meshfickor. Ficka/
förvaringsutrymme under sitsen. Stora huvud-
facket öppnas via fronten på säcken. Rejäla 
öglor till fickornas dragkedjor.
 3

En mindre ficka framsida lock, en frontficka 
och två sidofickor med draglås och lock. Sido-
fickorna köps separat.

 2

Rymlig ficka på utsidan av locket, som innehåll-
er ett regnskydd. Mindre ficka på insidan av 
locket. Frontficka, som har flera invändiga fack 
och inbyggd karbinhake i plast. Frontfickan har 
två meshfickor, varav en utanpåliggande. Två 
sidofickor med öppna meshfickor. 3

Att bära Bra bärkomfort. Sköna figursydda bärremmar 
som inte försvårar skyttet. Säcken har ett smal-
are, enklare midjebälte och bröstrem. Risk för 
skrammel mot vapnet om det bärs i remmen 
över axeln, trots tygskydd på stolsramen. Tack 
vare att stolsramen är smal så funkar det ändå 
rätt bra. Midjebältet är i kortaste laget. 2

Rejält stoppade axelremmar, sköna mot axel-
partiet, kan vara lite i vägen när kolven läggs 
an mot axeln. Bröstspänne som ej är reglerbart 
i höjdled. Skrammel mot stolsram när vapnet 
bärs i rem över axeln. Ramen är skyddad med 
plastslang, men det hjälper inte då pipan slår 
mot övre delen av den ganska breda ramen. 2

Mycket bra avlastande midjebälte, sköna figur-
sydda bärremmar som inte försvårar  skyttet, 
reglerbart bröstspänne och ventilerande rygg-
parti. Stolsramen trycker dock en aning mot 
skulderpartiet.

 2

Att bära Tunna axelremmar i ett slags gummerat 
nätmaterial som inte är i vägen vid skytte, 
bröstrem reglerbar i höjdled samt enklare 
midjebälte. Nedre del på stolsramen trycker 
mot övre delen av skinkorna. Höftbältet gör 
ingen större nytta.
 2

Figursydda, breda och sköna bärremmar som 
inte försvårar skyttet, reglerbart bröstspänne 
med visselpipa. Bra att bära. Kan bli varm på 
ryggen.

 3

Skön att bära. Axelremmarna är lagom tjocka 
för att inte vara till besvär när kolven läggs 
an mot axeln. Reglerbart bröstspänne, rejält 
avtagbart midjebälte. Risk för skrammel när du 
bär vapnet i rem över axeln. Det funkar dock 
rätt bra ändå, detta på grund av att ramen är 
tämligen smal. 3

Sittkomfort Hyfsad sittkomfort. Smal sittyta och ganska 
stum sits.

 2

Testets skönaste stol med inbyggd isolering. 
Bred sits, bra sitthöjd och bra svikt i sitsen.

 3

Dålig sittkomfort eftersom stolen är hög och 
vinglig. Dessutom trycker stolsramen mot 
baksida och innersida av låren. Smal sittyta 
och ganska stum sits.
 1

Sittkomfort Stum och lite för hård. Ingen stol du vill sitta 
lång tid på. Men gör jobbet under raster och 
som passtol i små såtar.

 2

Sittkomforten är inte den bästa, där gör den 
skäl för namnet: det är som att sitta på en hård 
stubbe. Stum sits. Den funkar dock under 
kortare raster och liknande, men inte att sitta 
på pass under flera timmar. 2

Skön att sitta på med något smal sittyta. Bra 
svikt i sitsen vilket dock kan medföra att du 
sjunker lite för långt ner med följden att ramen 
tar lite på baksidan av låren.
 2

Vatten-
tålighet  1  2  4

Vatten-
tålighet  2  4  3

Omdöme/
totalbetyg

Plus Komfortabel och smidig att bära, tyst i 
övrigt. Bra sitthöjd på stolen, som upplevs som 
stabil och robust. Prisvärd.
Minus Mindre bra lösning på säckens lock som 
är väl snålt tilltaget, vilket gör att det ramlar 
igen om man inte aktivt håller upp det med ena 
handen. Kunde ha en mer vattentålig botten.

Prisvärd och enkel. En relativt smal och smidig 
stolryggsäck med tyst yttertyg. Testets billigaste 
stolryggsäck som ändå gör jobbet hyfsat. Tyst, 
följsamt och i övrigt ändamålsenligt material. En 
nackdel är att locket ramlar ner igen om man inte 
håller upp det med en hand. Kardborrelösningen 
för att hålla sitsen dikt an mot baksidan av säck-
en när du bär den fungerar inte optimalt. Lite 
oljud när du lossar sitsen från kardborre fästet. 
Går dock att använda utan kardborrelösningen. 
Bärhand taget är lite klent tilltaget. Säcken tog 
in vatten underifrån. Ska dock inte vara vatten-
tät – endast förstärkt och vatten avvisande.
 2

 11

Plus Lätt ryggsäck med testets bekvämaste 
stol.
Minus Lite väl enkel konstruktion, prasslig 
och för högt pris med tanke på vad du får för 
pengarna. 

Bästa sittkomforten, enkel, men prasslig. En 
lätt, klassisk stolryggsäck med bra sittkomfort 
och en konstruktion som hängt med i många 
år. Materialet ska vara vattentåligt, men prasslar 
en hel del och vapnet riskerar att skramla mot 
stolsramen. Sidofickorna borde även ha drag-
sko låsning, utöver locket. Huvudfacket är stort 
och borde ha haft ett eller två innerfack, nu 
riskerar grejerna att hamna lite huller om buller i 
säcken. En säck att använda under långa timmar 
på pass.

 2

 13

Plus Tyst och bra material. Gediget höftbälte. 
Gott om fickor och integrerad patronhållare. 
Vattentät botten.
Minus Dålig sittkomfort. Ramen trycker mot 
skulderpartiet. Risk för skrammel med vapnet 
mot stolsramen, som bara är vadderad på ena 
sidan. Testets tyngsta säck.

Bra med förvaring, vattentålig och okej att 
bära, men sämst sittkomfort. Tyst yttertyg 
och i övrigt ändamålsenligt material samt flera 
smarta fickor. Bra förslutning av huvudfacket, 
står väl emot väta. Bra att bära med vapen, inga 
krockar med ramen. Väl tilltaget lock som gör 
det lätt att komma åt sakerna i huvudfacket. Bra 
med fickor och en fiffig lösning är att du kom-
mer även åt huvudfacket via en sidoöppning 
utan att öppna locket. Innanför den öppningen 
finns även hållare för termosen. Extra plus för 
patronhållare och vattentät botten.

 2

 14

Omdöme/
totalbetyg

Plus Tyst, praktisk och stor ryggsäck som 
dessutom har ett avtagbart vapenfodral.
Minus  Ingen säck att bära längre sträckor eller 
sitta någon längre tid på.

Tyst material och enda säcken med vapen-
hållare. En tyst ryggsäck med inbyggd stolsram. 
Metso har ett mycket tyst och trevligt ytter-
material i ull och polyester. Bra att regnskydd 
följer med. Ett fodral där vapnet kan fraktas 
 följer också med. Dock är det inte särskilt 
bekvämt att bära ryggsäcken med vapen någon 
längre sträcka, men tanken är god. Vapen-
hållaren kan dessutom antingen monteras på 
stolens rygg eller på sidan av stolen.

 2

 14

Plus Praktisk och snygg, medföljer regnskydd, 
kvalitetskänsla. Orangefärgad insida som gör 
det lättare att hitta grejerna.
Minus Sidofickor borde ingå. Ingen höjdare 
att sitta länge på säcken. Saknar midjebälte. 
Testets dyraste säck.

Rejäl kvalitetsryggsäck, men dyr. En ryggsäck 
med inbyggd ram som kan byggas på med sido-
fickor. Bra med fickor. Stolsramen är inbyggd, på 
gott och ont. En fördel är att innehållet är mer 
skyddat vid transport om säcken står upp. Ingen 
utanpåliggande metall, vilket gör den tyst. Plus 
för det dolda sitsskyddet som kan knäppas fast 
ovanpå vid våt väderlek. Regnskydd som dras 
utanpå ryggsäcken medföljer. Man kommer åt 
innehållet på ett bra sätt och det är en ryggsäck 
att trivas med. Fjäll räven lanserar i höst en 
uppdaterad version av Stubben.

 3

 17

Plus Bekväm att bära och sitta på. Många 
fickor och integrerat regnskydd som kan dras 
utanpå säcken. Andas kvalitet i material och 
utformning.
Minus Vapnet, när det bärs i remmen över 
axeln, kan slå mot den oskyddade stolsramen 
samt metallöglorna på midjebältet. Litet lock 
som hela tiden faller ner över säcken. Priset.

Bäst i test. En praktisk stolryggsäck med smarta 
lösningar. Den stolryggsäck som väckte mest 
positiva omdömen i testgruppen. Yttertyget är 
tyst, dock kan det invändiga snölåset prassla 
lite. En väl genomtänkt och mycket bekväm 
stolryggsäck. Bra att blixtlåsen har rejäla öglor. 
Det gör att du kan öppna och stänga fickorna 
med handskar eller vantar på händerna. Litet 
minus på grund av det smala topplocket som är 
i vägen när du ska ner och leta prylar i huvud-
facket.

 4

 18
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PINEWOOD STOLRYGGSÄCK 35 L/9613 HAGLÖFS COMBI 42L SWEDTEAM HIKER VEIL METSO STOLRYGGSÄCK STUBBEN FAUNA F35 PRO ÄLGEN EVO

Leverantör Pinewood. Haglöfs. Swedteam. Leverantör Härkila. Fjällräven. Fauna of Scandinavia.

Cirkapris 799 kronor. 1 700 kronor. 1 395 kronor. Cirkapris 2 795 kronor. 2 998 kronor (2 599 utan sidofickor). 2 099 kronor.

Volym 35 liter. 42 liter. 38 liter. Volym 25 liter. 27 liter + 4 liter (sidofickor). 35 liter.

Vikt 2,2 kilo. 1,9 kilo. 3,2 kilo. Vikt 2,6 kilo (utan vapenhållare). 2,6 kilo. 2,2 kilo.

Sitthöjd 50 centimeter. 45 centimeter. 55 centimeter. Sitthöjd 50 centimeter. 50 centimeter. 47 centimeter.

Kvalitet
och material

Tyg i mockaimitation, polyester.
Tyst och följsamt material. 2

600D Oxford Polyester.
Prassligt men slitstarkt material. 2

Polyester och botten i polyuretan.
Tyst och bra material med vattentålig botten. 2

Kvalitet
och material

50 procent ull, 50 procent polyester.
Tyst och slitstarkt material. 3

Fjällrävens G 1000-tyg, Heavyduty, ger ett 
slitstarkt intryck. 3

Polyester, samt mollskinnsliknande tyg.
Tyst och slitstarkt yttermaterial. 3

Fickor och 
förvaring

En ficka med dragkedja på lockets utsida och 
en ficka med dragkedja på lockets insida, fick-
an är försedd med en nyckelhållare. En mindre 
frontficka samt två sidofickor utan lock, de 
täcks i stället av säckens stora lock, en mindre 
bra lösning. 2

Rymlig ficka på utsidan av locket. Mindre 
frontficka och två sidofickor med lock och 
enklare plastspänne. Rymligt huvudfack 
med dragskolåsning och ett väl tilltaget och 
täckande lock. Stängning och förslutning av 
sidofickor kunde vara bättre. 2

En meshficka med dragkedja på insidan av 
ryggsäckslocket, en mindre ficka med dragkedja 
på insidan av ryggsäcken med två stora fack, 
samt hållare för patroner. En sidoficka med 
enkelt lock, en sidoficka i mesh samt invändig 
termosficka. Yttre ficka med ett dräneringshål. 3

Fickor och 
förvaring

Två mindre frontfickor, två inbyggda sido-
fickor med utanpåliggande meshfickor. Ficka/
förvaringsutrymme under sitsen. Stora huvud-
facket öppnas via fronten på säcken. Rejäla 
öglor till fickornas dragkedjor.
 3

En mindre ficka framsida lock, en frontficka 
och två sidofickor med draglås och lock. Sido-
fickorna köps separat.

 2

Rymlig ficka på utsidan av locket, som innehåll-
er ett regnskydd. Mindre ficka på insidan av 
locket. Frontficka, som har flera invändiga fack 
och inbyggd karbinhake i plast. Frontfickan har 
två meshfickor, varav en utanpåliggande. Två 
sidofickor med öppna meshfickor. 3

Att bära Bra bärkomfort. Sköna figursydda bärremmar 
som inte försvårar skyttet. Säcken har ett smal-
are, enklare midjebälte och bröstrem. Risk för 
skrammel mot vapnet om det bärs i remmen 
över axeln, trots tygskydd på stolsramen. Tack 
vare att stolsramen är smal så funkar det ändå 
rätt bra. Midjebältet är i kortaste laget. 2

Rejält stoppade axelremmar, sköna mot axel-
partiet, kan vara lite i vägen när kolven läggs 
an mot axeln. Bröstspänne som ej är reglerbart 
i höjdled. Skrammel mot stolsram när vapnet 
bärs i rem över axeln. Ramen är skyddad med 
plastslang, men det hjälper inte då pipan slår 
mot övre delen av den ganska breda ramen. 2

Mycket bra avlastande midjebälte, sköna figur-
sydda bärremmar som inte försvårar  skyttet, 
reglerbart bröstspänne och ventilerande rygg-
parti. Stolsramen trycker dock en aning mot 
skulderpartiet.

 2

Att bära Tunna axelremmar i ett slags gummerat 
nätmaterial som inte är i vägen vid skytte, 
bröstrem reglerbar i höjdled samt enklare 
midjebälte. Nedre del på stolsramen trycker 
mot övre delen av skinkorna. Höftbältet gör 
ingen större nytta.
 2

Figursydda, breda och sköna bärremmar som 
inte försvårar skyttet, reglerbart bröstspänne 
med visselpipa. Bra att bära. Kan bli varm på 
ryggen.

 3

Skön att bära. Axelremmarna är lagom tjocka 
för att inte vara till besvär när kolven läggs 
an mot axeln. Reglerbart bröstspänne, rejält 
avtagbart midjebälte. Risk för skrammel när du 
bär vapnet i rem över axeln. Det funkar dock 
rätt bra ändå, detta på grund av att ramen är 
tämligen smal. 3

Sittkomfort Hyfsad sittkomfort. Smal sittyta och ganska 
stum sits.

 2

Testets skönaste stol med inbyggd isolering. 
Bred sits, bra sitthöjd och bra svikt i sitsen.

 3

Dålig sittkomfort eftersom stolen är hög och 
vinglig. Dessutom trycker stolsramen mot 
baksida och innersida av låren. Smal sittyta 
och ganska stum sits.
 1

Sittkomfort Stum och lite för hård. Ingen stol du vill sitta 
lång tid på. Men gör jobbet under raster och 
som passtol i små såtar.

 2

Sittkomforten är inte den bästa, där gör den 
skäl för namnet: det är som att sitta på en hård 
stubbe. Stum sits. Den funkar dock under 
kortare raster och liknande, men inte att sitta 
på pass under flera timmar. 2

Skön att sitta på med något smal sittyta. Bra 
svikt i sitsen vilket dock kan medföra att du 
sjunker lite för långt ner med följden att ramen 
tar lite på baksidan av låren.
 2

Vatten-
tålighet  1  2  4

Vatten-
tålighet  2  4  3

Omdöme/
totalbetyg

Plus Komfortabel och smidig att bära, tyst i 
övrigt. Bra sitthöjd på stolen, som upplevs som 
stabil och robust. Prisvärd.
Minus Mindre bra lösning på säckens lock som 
är väl snålt tilltaget, vilket gör att det ramlar 
igen om man inte aktivt håller upp det med ena 
handen. Kunde ha en mer vattentålig botten.

Prisvärd och enkel. En relativt smal och smidig 
stolryggsäck med tyst yttertyg. Testets billigaste 
stolryggsäck som ändå gör jobbet hyfsat. Tyst, 
följsamt och i övrigt ändamålsenligt material. En 
nackdel är att locket ramlar ner igen om man inte 
håller upp det med en hand. Kardborrelösningen 
för att hålla sitsen dikt an mot baksidan av säck-
en när du bär den fungerar inte optimalt. Lite 
oljud när du lossar sitsen från kardborre fästet. 
Går dock att använda utan kardborrelösningen. 
Bärhand taget är lite klent tilltaget. Säcken tog 
in vatten underifrån. Ska dock inte vara vatten-
tät – endast förstärkt och vatten avvisande.
 2

 11

Plus Lätt ryggsäck med testets bekvämaste 
stol.
Minus Lite väl enkel konstruktion, prasslig 
och för högt pris med tanke på vad du får för 
pengarna. 

Bästa sittkomforten, enkel, men prasslig. En 
lätt, klassisk stolryggsäck med bra sittkomfort 
och en konstruktion som hängt med i många 
år. Materialet ska vara vattentåligt, men prasslar 
en hel del och vapnet riskerar att skramla mot 
stolsramen. Sidofickorna borde även ha drag-
sko låsning, utöver locket. Huvudfacket är stort 
och borde ha haft ett eller två innerfack, nu 
riskerar grejerna att hamna lite huller om buller i 
säcken. En säck att använda under långa timmar 
på pass.

 2

 13

Plus Tyst och bra material. Gediget höftbälte. 
Gott om fickor och integrerad patronhållare. 
Vattentät botten.
Minus Dålig sittkomfort. Ramen trycker mot 
skulderpartiet. Risk för skrammel med vapnet 
mot stolsramen, som bara är vadderad på ena 
sidan. Testets tyngsta säck.

Bra med förvaring, vattentålig och okej att 
bära, men sämst sittkomfort. Tyst yttertyg 
och i övrigt ändamålsenligt material samt flera 
smarta fickor. Bra förslutning av huvudfacket, 
står väl emot väta. Bra att bära med vapen, inga 
krockar med ramen. Väl tilltaget lock som gör 
det lätt att komma åt sakerna i huvudfacket. Bra 
med fickor och en fiffig lösning är att du kom-
mer även åt huvudfacket via en sidoöppning 
utan att öppna locket. Innanför den öppningen 
finns även hållare för termosen. Extra plus för 
patronhållare och vattentät botten.

 2

 14

Omdöme/
totalbetyg

Plus Tyst, praktisk och stor ryggsäck som 
dessutom har ett avtagbart vapenfodral.
Minus  Ingen säck att bära längre sträckor eller 
sitta någon längre tid på.

Tyst material och enda säcken med vapen-
hållare. En tyst ryggsäck med inbyggd stolsram. 
Metso har ett mycket tyst och trevligt ytter-
material i ull och polyester. Bra att regnskydd 
följer med. Ett fodral där vapnet kan fraktas 
 följer också med. Dock är det inte särskilt 
bekvämt att bära ryggsäcken med vapen någon 
längre sträcka, men tanken är god. Vapen-
hållaren kan dessutom antingen monteras på 
stolens rygg eller på sidan av stolen.

 2

 14

Plus Praktisk och snygg, medföljer regnskydd, 
kvalitetskänsla. Orangefärgad insida som gör 
det lättare att hitta grejerna.
Minus Sidofickor borde ingå. Ingen höjdare 
att sitta länge på säcken. Saknar midjebälte. 
Testets dyraste säck.

Rejäl kvalitetsryggsäck, men dyr. En ryggsäck 
med inbyggd ram som kan byggas på med sido-
fickor. Bra med fickor. Stolsramen är inbyggd, på 
gott och ont. En fördel är att innehållet är mer 
skyddat vid transport om säcken står upp. Ingen 
utanpåliggande metall, vilket gör den tyst. Plus 
för det dolda sitsskyddet som kan knäppas fast 
ovanpå vid våt väderlek. Regnskydd som dras 
utanpå ryggsäcken medföljer. Man kommer åt 
innehållet på ett bra sätt och det är en ryggsäck 
att trivas med. Fjäll räven lanserar i höst en 
uppdaterad version av Stubben.

 3

 17

Plus Bekväm att bära och sitta på. Många 
fickor och integrerat regnskydd som kan dras 
utanpå säcken. Andas kvalitet i material och 
utformning.
Minus Vapnet, när det bärs i remmen över 
axeln, kan slå mot den oskyddade stolsramen 
samt metallöglorna på midjebältet. Litet lock 
som hela tiden faller ner över säcken. Priset.

Bäst i test. En praktisk stolryggsäck med smarta 
lösningar. Den stolryggsäck som väckte mest 
positiva omdömen i testgruppen. Yttertyget är 
tyst, dock kan det invändiga snölåset prassla 
lite. En väl genomtänkt och mycket bekväm 
stolryggsäck. Bra att blixtlåsen har rejäla öglor. 
Det gör att du kan öppna och stänga fickorna 
med handskar eller vantar på händerna. Litet 
minus på grund av det smala topplocket som är 
i vägen när du ska ner och leta prylar i huvud-
facket.

 4

 18

»


