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Kikare för dåligt ljus

Handkikare för dåligt ljus ställer krav på optiken men resultatet  
är inte alltid förutsägbart. Följ med i vårt stora test av vakkikare. 

TEXT & FOTO   
MATTIAS LILJA E

n handkikare bör vara ljus
stark, till bockjaktens sena 
eller tidiga timma i jakt
tornet eller till vakkojan för 
vildsvin. Ljusstark är samma 
sak som stor  objektivöppning 
och anpassad förstoring. Att 

kikarna är stora och tunga har nog 
mindre betydelse än för en allround
kikare mest ägnad åt dagsljus.

Den som närmat sig övre delen av 
den gyllene medelåldern eller är äld
re behöver inte välja tung optik med 
stor utgångspupill (se fakta rutan 
till vänster). Ögat kan ändå inte 
tillgodogöra sig det ljus som optiken 
förmedlar. Däremot är det viktigt att 
välja optik som ger lite marginal för 
ögats pupill att röra sig för att inte 
tappa bilden. En 60åring som har en 
kikare 10x42 måste i dåligt ljus ligga 
exakt rätt med ögat bakom okularet 
för att inte bilden ska störas, vilket 
är tröttande vid längre tids kikar
observation. En 8x56 eller 7x50 är 
bättre även för 60åringen medan 
80åringen inte skulle märka någon 
skillnad, mer än på förstoringen, 
mellan en 8x56 och 10x42.

Skymningstal
Skymningstal får man genom att 
multiplicera förstoringen med 
objektivets diameter och dra roten 
ur detta. Till exempel så är roten ur 
8x56= cirka 21. Ett högt skymningstal 
används ibland som ett argument 
för att en optik ska vara bra i dåligt 
ljus. Det är inte hela sanningen 
och begreppet förvillar. Tar vi en 
hand kikare 10x32 så ger denna ett 
skymningstal om knappt 18. En 
kikare 7x42 ger ett skymningstal 
om drygt 17. På pappret ter sig dessa 

skymningstal ganska lika men 7x42 
kommer alltid vara bättre i skymning 
eftersom utgångspupillen är hela  
6 millimeter, mot en 10x32 som bara 
har en utgångspupill om 3,2 milli
meter.

Så g jorde vi testet
Vi har använt oss av detaljrika och 
kontrastfyllda syntesttavlor och 
färgskalor när vi bedömt den optiska 
kvaliteten. Utförare av testerna 
har varit vana kikaranvändare i 
45års åldern samt en 25åring för 
att  utesluta att något åldrade ögon 
 skulle styra resultatet. Vid summer
ingen var det dock ingen skillnad i 
resultatet mellan äldre och yngre 
testare.

Alla testerna har utförts på  
50 meters avstånd från tavlorna 
medan testerna av skärpedjup skett 
på 50 respektive 100 meters avstånd. 
Dagsljustesterna har utförts i olika 
väderlek/ljusförhållanden. Testerna 
i dåligt ljus har utförts i mörker med 
en mycket svag belysning av tavlor
na genom en på avstånd felriktad 
strålkastare. Detta för att få exakt 
likartade ljusförhållanden för varje 
kikare. 

Kikarnas ergonomi och tillbehör 
har vi bedömt utifrån ett praktiskt 
användarperspektiv. Då det handlar 
om nya och dyra låneprodukter har vi 
inte vågat oss på att täthetsprova  
kikarnas tålighet mot fukt.  Nu mera 
är detta sällan något problem – 
så länge man inte går under den 
prisklass vi testat. Riktig billig optik 
brukar ha stora brister såväl optiskt 
som kvalitetsmässigt och är ofta inte 
tillräckligt vattentäta.   

Testresultatet
Att Swarovski 8x56 SLC skulle vinna 
testet förvånade oss inte. Den har 
i många år varit en suverän kikare 
med bra skärpa och kontrast över 
hela bilden. Dagtid finns kikare som 
 levererar i stort sett lika bra men 
det är i dåligt ljus man märker att 
Swarovski drar ifrån. Zeiss Conquest 
8x56 är lika bra i mitten men tappar 
mot kanterna. Steiner Nighthun
ter XP 8x56 är lika ljus som de nyss 
nämnda men ger inte lika stor kon
trast i bilden i dåligt ljus– mörka och 
ljusa partier flyter ihop och bilden 
upplevs som något matt. 

De billigare kikarna presterar 
bättre än vi förväntat oss. Skillnaden 
dem emellan är ganska liten om vi 
undantar Vixen som utmärker sig 
som klart sämre. 

Vi anser loppet vara ganska dött 
mellan Vortex och Barr&Stroud 
som presterar lite bättre än Delta 
som också har sämre garanti. Något 
av en besvikelse i testet var Minox 
8x56. Den har fått bra resultat i tyska 
tester men vi upplevde den inte 
bättre än hälften så dyra Vortex och 
Barr&Stroud, möjligen lite ljusare i 
mörkertestet. ‹‹‹

Pupillens storlek

Ålder Dag Natt

20 år 4,7 8

40 år 3,9 6

60 år 3,1 4,1

80 år 2,3 2,5

Tabell över mänsk
liga ögats genom
snittliga pupillstorlek 
dag och natt. Tänk 
dock på att välja 
en kikare med lite 
marginal kring 
utträdespupill en. 
Ögat bör kunna röra 
sig en aning bakom 
okularet utan att 
bilden tappas. 

Källa: Swarovski 
Optik 

Kikaren till vänster har porroprismor med-
an kikaren till höger har takkantsprismor. 
Porroprismatypen blir alltid bredare men 
är något enklare att tillverka.
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»
SÅ FUNGERAR EN KIKARE
K  En kikare består av objektiv, 
den del som är vänd mot det man 
betraktar, inversionssystemet i 
kikarens inre och okularet som är 
vänt mot betraktarens öga.

K  Objektivets uppgift är att 
samla ljuset. Ju större objektiv, 
desto större förmåga att samla 
de ljusstrålar som samlas bakom 
objektiv et i en förminskad bild i 
vad som kallas brännpunkt. Enligt 
optikens lagar blir bilden uppoch
nervänd. Inversionssystemet har 
till uppgift att vända rätt bilden. 
Det finns två olika optiksystem. 
Porroprisma är det äldsta system

et. Bilden vänds fyra gånger i 
systemet som är relativt enkelt 
att tillverka – finns därför i enklare 
och billigare kikare. Blir breda.

K  Det andra systemet heter tak
kantsprisma och dominerar i dag 
bland bättre kikare. Här ska bilden 
vända hela sex gånger vilket  ställer 
höga kvalitetskrav på kikarens pris
mor. De optiska axlarna förskjuts 
betydligt mindre och kikarkroppen 
kan göras betydligt smalare. 

K  Okularet fungerar som ett 
förstorings glas och förstorar den 
förminskade bilden till ögats bild
plan. Man kan likna okularet med 
objektivet till en kamera.

UTGÅNGSPUPILL
K  Den bild som förmedlas till ögat 
sker genom vad som benämns 
som utgångs pupill. Denna kan 
man enkelt se om man håller en 
handkikare cirka 30 centimeter 
från ögat mot en ljus bakgrund. 
Det ljusa parti man ser mitt i oku
larets lins är utgångs pupillen.

K  Storleken på denna får man 
fram genom att dividera objektiv
diametern med förstoringsgraden, 
till exempel har en kikare 8x56 
en utgångspupill på 7 millimeter 
efter som 56/8=7. Motsvarande för 
en kikare 10x42 är 4,2 millimet er 
eftersom 42 genom 10 är 4,2. 

K  Teoretiskt ger en stor utgångs
pupill bättre egenskaper för optik i 
dåligt ljus. Men det mänskliga ögat 
sätter gränser. En ung människa 
i 20årsåldern har i dåligt ljus en 
maximal pupillstorlek om cirka 
7-8 millimeter. Motsvarande pupill 
hos någon kring de 60 är nattetid 
i snitt kring 4 millimeter eftersom 
ögats lins inte är lika elastisk hos 
äldre som hos yngre. Se mer i 
tabell en över pupillstorlek. Ska 
man observera längre stunder i 
optik är det viktigt att utgångs
pupillen är större än ögats pupill.

Eftersom ögonen rör sig lite 
bakom okularet så blir bilden 
orolig om inte utgångs pupillen  
ger lite marginaler.
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Vixen Foresta CF  
7x50

Minox BL  
8x56

Delta Titanium  
8x56

Barr&Stroud 
 Savannah 8x56 ED

Delta Extreme  
7x50 ED

Vortex Vulture  
HD 8x56

Steiner Nighthunter 
XP 8x56

Swarovski SLC 
10x42WB  1

Zeiss Conquest HD 
8x56

Zeiss Victory SF  
10x42

Swarovski SLC  
8x56

Leverantör Astro Sweden. Astro Sweden. Astro Sweden. Astro Sweden. Astro Sweden. Astro Sw/ Lightforce. Sako Sweden. Swarovski Nordic. Zeiss Sverige. Zeiss Sverige. Swarovski Nordic.

Cirkapris 4 295 kronor. 7 995 kronor. 2 995 kronor. -BILLIGAST- 3 195 kronor. 3 995 kronor. 4 000 kronor. 9 990 kronor. 15 200 kronor. 2 12 995 kronor. 22 800 kronor.   -DYRAST- 18 500 kronor.

Garanti 5 år. 30 år. 5 år. 10 år. 5 år. 30 år. 30 år. 10 år. 10 år. 10 år. 10 år.

Tillverkningsland Kina. Tyskland. Kina. Kina. Kina. Kina. Tyskland. Österrike. Tyskland. Tyskland. Österrike.

Vikt gram 930 gram. 1 040 gram. 900 gram. 1 066 gram. 1 620 gram. -TYNGST- 1 111 gram. 1 090 gram. 790 gram. 1 265 gram. 780 gram. -LÄTTAST- 1 225 gram.

Synfält 1000 meter 124 meter. 109 meter. 119 meter. 107 meter. 131 meter. 100 meter. 112 meter. 110 meter. 125 meter. 120 meter. 133 m. -BÄST SYNFÄLT-

Närgräns 6 meter. 9 meter. 1,5 meter. 3 meter. Uppgift saknas. 3 meter. 2 meter. 2 meter. 3,5 meter. 1,5 meter. 4 meter.

Skärpa Måttlig skärpa utan 
något bett.
 Betyg: 2

Ganska skarp men utan 
riktigt bett.
 Betyg: 3

Relativt skarp men det 
fattas lite till toppbetyg.
 Betyg: 3

Skarp över hela bilden 
men saknar det sista 
lilla bettet. Betyg: 4

Bra skärpa men har lite 
störande röda färgstick. 
 Betyg: 4

Mycket skarp i mitten. 
Har en aning kant
oskärpa. Betyg: 4

Mycket skarp, men ger 
lite tunnelseende/mörk 
kant. Betyg: 4

Mycket skarp över hela 
bilden. En aning gul
tonad bild. Betyg: 5

Mycket skarp mitt. Tap
par en gnutta i kanten. 
Bra färger. Betyg: 5

Mycket skarp. Bra färger 
som dock drar en aning 
åt blått. Betyg: 5

Mycket bra skärpa och 
suverän färgåtergivning.
 Betyg: 5

Skärpedjup Bra skärpedjup.
 Betyg: 4

Kortast skärpedjup i 
testet. Betyg: 2  

Medelstort skärpedjup.
 Betyg: 3

Medelmåttigt skärpe
djup. Betyg: 3

Ganska stort skärpe
djup. Betyg: 4

Kort skärpedjup.
 Betyg: 3

Bra djup i skärpan.
 Betyg: 4

Kort skärpedjup.
 Betyg: 3

Kort skärpedjup.
 Betyg: 3

Kort skärpedjup.
 Betyg: 3

Okej skärpedjup.
 Betyg: 4

Skymnings
egenskaper

Klart mörkast i bild i 
testet. Dålig kontrast. 
Ingen kikare för vakjakt.
 Betyg: 2

Ljus men kunde gett 
mer kontrast. Smalt 
synfält.
 Betyg: 4

Ganska ljus över hela 
bilden. Brister lite i 
kontrast.
 Betyg: 3

Ljus bild med bra 
 skärpa och kontrast. 
Smalt synfält.
 Betyg: 4

Ljus. Hänger med länge 
med bra skärpa och 
kontrast.
 Betyg: 4

Ljus bild men medel
måttig kontrast. Smalast 
synfält i testet.
 Betyg: 3

Ljus bild, men tappar i 
kontrast vid sämre ljus.

 Betyg: 4

Mindre utträdespupill
en ger lite mörk bild. 
Bra skärpa, fattas lite 
kontrast. Betyg: 3

Ljus bild och bra kon
trast i mitten. Tappar 
lite mot kanterna.
 Betyg: 5

Överraskar med att ge 
bra ljus trots liten ut
trädespupill. Skarp och 
skaplig kontrast. Betyg: 4

Bäst i testet. Ljus bild 
med bra skärpa och 
kontrast.
 Betyg: 5

Skärpeinställning Trögt fokushjul, litet 
vred. Med små händer 
är det svårt att nå fram 
till inställningen. Bra 
inställning höger öga.
 Betyg: 3

Fokushjul som går lite 
för lätt men är försänkt 
gentemot kikarkropp
en. Bra justering 
högerögat.
 Betyg: 4

Fokushjul av bra storlek 
som går lagom trögt. 
Dioptrin justeras på 
mest naturliga stället 
– högersidans okular.
 Betyg: 4

Stort men ganska 
lättrubbat fokushjul. 
Dioptrin justeras med 
en ring framför stora 
hjulet – även lätt att 
rubba fokus. Betyg: 3

Fokusjustering genom 
att varje okular justeras 
för sig. Jobbigt för den 
som ofta behöver just
era. Rubbas inte så lätt.
 Betyg: 3

Bra inställningsratt 
som går lagom trögt. 
Högerjusteringen görs 
med en lagom trög ring 
framför vanliga ratten. 
Föredömligt bra. Betyg: 5

Skärpan ställs in genom 
traditionella vred på 
varje okular. Går lagom 
trögt med tydlig läges
markering.
 Betyg: 4

Bra fokushjul trots 15 
års bruk. Lagom trög. 
Denna generation SLC 
har bättre och enklare 
justering av högerögat 
än dagens. Betyg: 5

Justeringsratt går aning
en för lätt. Sticker ut 
en del och rubbas lätt. 
Högerögat har däremot 
en bra justeringsratt på 
högra okularet. Betyg: 4

Lagom trög ratt med 
perfekt placering. Bra 
justering för ögat med 
låsbar ring på vanliga 
ratten. Mycket bra och 
snabbjusterad. Betyg: 5

Bra skärpeinställnings
hjul, lagom trögt.  
Högerögat ställs in ge
nom att föra inställning
en bakåt – gillade inte 
vi. En vanesak? Betyg: 4

Ögonmusslor    Plastiga ögonmusslor 
med tre lägen. Låter en 
del vid inställning. Inget 
kvalitetsintryck. 

Betyg: 2 

Stora och hårda musslor 
med fyra lägen. Dock 
lite skramliga.

 Betyg: 3

Något hårda ögon
musslor med hela fyra 
lägesjusteringar.

 Betyg: 4

Bra men något hårda 
musslor med tre 
 distinkta lägen.

 Betyg: 4

Fast och mycket svårt 
nedvikbara musslor i 
gummi. Knöliga för den 
med glasögon, annars 
okej. Betyg: 3

Relativt hårda musslor 
med två lägen. Kunde 
varit trögare i justering
en – ändras lätt ur läge.
 Betyg: 3

Bra musslor i mjukt 
gummi med tre lägen. 
Med sidoskydden uppe 
blir dock skärpeinställ
ningen krånglig. Betyg: 4

Inte lika mjuka som när 
de var nya, men helt 
okej. Bara två lägen på 
musslan – uppfälld eller 
helt nere. Betyg: 4

Behagligt mjuka muss
lor med fyra distinkta 
lägen. Högt kvalitets
intryck.
 Betyg: 5

Lagom mjuka musslor 
som bara har två lägen, 
infällda och utfällda. 
Distinkta lägen. Högt 
kvalitetsintryck. Betyg: 4

Gedigna musslor med 
fyra distinkta lägen. 
Andas kvalitet.

 Betyg: 5

Väska/linsskydd/
bärrem   

Trevlig mjuk väska med 
ett fack för  småprylar. 
Dåliga linsskydd, 
särskilt de främre som 
är plastlock utan upp
hängning. Bra bärrem.
 Betyg: 3

Sladdrig, mjuk väska 
som känns billig. Bra 
linsskydd och en bred, 
skön bärrem.

 Betyg: 4

Påkostad väska i 
hårt utförande. Fasta 
främre linsskydd som 
är aningen svårjobbade. 
Sladdrig bärrem.

 Betyg: 3

Skaplig, halvhård bär
väska men kikarrem
men är smal och känns 
billig. Enkla skyddslock 
i plast.

 Betyg: 3

Bra hård väska som kan
ske passar bättre i bilen 
än i naturen. Skapliga 
linsskydd. Enkel och för 
smal bärrem.

 Betyg: 3

Enkel, mjuk väska som 
ger billigt intryck. Skap
liga linsskydd men de 
främre skydden glider 
lätt av. Relativt bred 
bärrem, men i  sladdrigt 
material. Betyg: 3

Bra väska och bra, 
funktionella linsskydd. 
Duglig rem med smart 
snabbfäste. Dock kan 
bara Steiners remmar 
användas.
 Betyg: 4

Enkel men välsydd, 
mjuk väska. Väl funger
ande linsskydd av 
bra kvalitet. Välgjord 
bärrem.

 Betyg: 4

Mjuk väska utan 
finesser. Mycket bra 
linsskydd i ett ganska 
mjukt material som 
ger intryck av kvalitet. 
Ordinär men välsydd 
bärrem. Betyg: 4

Hård och välgjord väska 
med blixtlås och ett 
sinnrikt magnetlås för 
snabbt bruk. Linsskydd 
i toppklass. Bärrem utan 
finesser men välgjord.
 Betyg: 5

Ganska enkel mjuk 
bärväska. Mycket bra 
linsskydd. Enkel men 
välgjord rem som kun
de varit bredare till en 
så tung kikare.
 Betyg: 4

Kommentar         Enkel och lite plastig 
kikare som halkar efter 
i dåligt ljus. Känns inte 
prisvärd i jämförelse 
med konkurrenter i 
prisklassen.

Något av en besvik
else i testet då märket 
brukar prestera bättre. 
Bra garanti, men dyr i 
förhållande till optisk 
kvalitet.

Billigaste kikaren i 
testet som presterar 
ganska bra på de flesta 
punkter. Möjligen viss 
tveksamhet för kort 
garanti.

Riktigt duglig kikare i 
den lägre prisklassen. 
Duger bra till vakjakt 
och presterar även på 
dagen.

Tung kikare med bra 
och ljus optik. Mer an
passad för marint bruk 
än något man bär runt 
på i skogen. Bra optiskt 
men krånglig att ställa 
skärpan på.

Skarp optik i lägre pris
klass. Minsta synfältet i 
testet och presterar inte 
riktigt på topp i dåligt 
ljus. Generös garanti.

Klumpig men gedigen 
kikare. Bra på dagen. 
Ljusstark, men släpper 
en aning kontrast i 
dåligt ljus. Bra garanti.

Kompakt kikare som 
visar att bra optik 
levererar även efter 
många års brukande. 
SLCserien har uppdat
erats men gamlingen 
står sig bra än.

Bra kikare i högre pris
klassen även om Zeiss 
har betydligt dyrare 
kikare. Presterar riktigt 
bra på det mesta utom 
att kantoskärpan märks 
en aning.

Kikare i toppklass men 
mycket dyr. Precis som 
den andra 10x42 i testet 
presterar den riktigt 
bra i dåligt ljus. Plus 
för testets snabbaste 
skärpeinställning.

Kikare som funnits med 
länge men fortfarande 
presterar i toppklass. 
Tung, dyr men bäst i 
testet, särskilt i dåligt 
ljus.

Totalbetyg 16 20 20 21 21 21 24 24 26 26 27

1 Använd i 
15 år.

2 Motsvarande 
kikare i dag.
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Vixen Foresta CF  
7x50

Minox BL  
8x56

Delta Titanium  
8x56

Barr&Stroud 
 Savannah 8x56 ED

Delta Extreme  
7x50 ED

Vortex Vulture  
HD 8x56

Steiner Nighthunter 
XP 8x56

Swarovski SLC 
10x42WB  1

Zeiss Conquest HD 
8x56

Zeiss Victory SF  
10x42

Swarovski SLC  
8x56

Leverantör Astro Sweden. Astro Sweden. Astro Sweden. Astro Sweden. Astro Sweden. Astro Sw/ Lightforce. Sako Sweden. Swarovski Nordic. Zeiss Sverige. Zeiss Sverige. Swarovski Nordic.

Cirkapris 4 295 kronor. 7 995 kronor. 2 995 kronor. -BILLIGAST- 3 195 kronor. 3 995 kronor. 4 000 kronor. 9 990 kronor. 15 200 kronor. 2 12 995 kronor. 22 800 kronor.   -DYRAST- 18 500 kronor.

Garanti 5 år. 30 år. 5 år. 10 år. 5 år. 30 år. 30 år. 10 år. 10 år. 10 år. 10 år.

Tillverkningsland Kina. Tyskland. Kina. Kina. Kina. Kina. Tyskland. Österrike. Tyskland. Tyskland. Österrike.

Vikt gram 930 gram. 1 040 gram. 900 gram. 1 066 gram. 1 620 gram. -TYNGST- 1 111 gram. 1 090 gram. 790 gram. 1 265 gram. 780 gram. -LÄTTAST- 1 225 gram.

Synfält 1000 meter 124 meter. 109 meter. 119 meter. 107 meter. 131 meter. 100 meter. 112 meter. 110 meter. 125 meter. 120 meter. 133 m. -BÄST SYNFÄLT-

Närgräns 6 meter. 9 meter. 1,5 meter. 3 meter. Uppgift saknas. 3 meter. 2 meter. 2 meter. 3,5 meter. 1,5 meter. 4 meter.

Skärpa Måttlig skärpa utan 
något bett.
 Betyg: 2

Ganska skarp men utan 
riktigt bett.
 Betyg: 3

Relativt skarp men det 
fattas lite till toppbetyg.
 Betyg: 3

Skarp över hela bilden 
men saknar det sista 
lilla bettet. Betyg: 4

Bra skärpa men har lite 
störande röda färgstick. 
 Betyg: 4

Mycket skarp i mitten. 
Har en aning kant
oskärpa. Betyg: 4

Mycket skarp, men ger 
lite tunnelseende/mörk 
kant. Betyg: 4

Mycket skarp över hela 
bilden. En aning gul
tonad bild. Betyg: 5

Mycket skarp mitt. Tap
par en gnutta i kanten. 
Bra färger. Betyg: 5

Mycket skarp. Bra färger 
som dock drar en aning 
åt blått. Betyg: 5

Mycket bra skärpa och 
suverän färgåtergivning.
 Betyg: 5

Skärpedjup Bra skärpedjup.
 Betyg: 4

Kortast skärpedjup i 
testet. Betyg: 2  

Medelstort skärpedjup.
 Betyg: 3

Medelmåttigt skärpe
djup. Betyg: 3

Ganska stort skärpe
djup. Betyg: 4

Kort skärpedjup.
 Betyg: 3

Bra djup i skärpan.
 Betyg: 4

Kort skärpedjup.
 Betyg: 3

Kort skärpedjup.
 Betyg: 3

Kort skärpedjup.
 Betyg: 3

Okej skärpedjup.
 Betyg: 4

Skymnings
egenskaper

Klart mörkast i bild i 
testet. Dålig kontrast. 
Ingen kikare för vakjakt.
 Betyg: 2

Ljus men kunde gett 
mer kontrast. Smalt 
synfält.
 Betyg: 4

Ganska ljus över hela 
bilden. Brister lite i 
kontrast.
 Betyg: 3

Ljus bild med bra 
 skärpa och kontrast. 
Smalt synfält.
 Betyg: 4

Ljus. Hänger med länge 
med bra skärpa och 
kontrast.
 Betyg: 4

Ljus bild men medel
måttig kontrast. Smalast 
synfält i testet.
 Betyg: 3

Ljus bild, men tappar i 
kontrast vid sämre ljus.

 Betyg: 4

Mindre utträdespupill
en ger lite mörk bild. 
Bra skärpa, fattas lite 
kontrast. Betyg: 3

Ljus bild och bra kon
trast i mitten. Tappar 
lite mot kanterna.
 Betyg: 5

Överraskar med att ge 
bra ljus trots liten ut
trädespupill. Skarp och 
skaplig kontrast. Betyg: 4

Bäst i testet. Ljus bild 
med bra skärpa och 
kontrast.
 Betyg: 5

Skärpeinställning Trögt fokushjul, litet 
vred. Med små händer 
är det svårt att nå fram 
till inställningen. Bra 
inställning höger öga.
 Betyg: 3

Fokushjul som går lite 
för lätt men är försänkt 
gentemot kikarkropp
en. Bra justering 
högerögat.
 Betyg: 4

Fokushjul av bra storlek 
som går lagom trögt. 
Dioptrin justeras på 
mest naturliga stället 
– högersidans okular.
 Betyg: 4

Stort men ganska 
lättrubbat fokushjul. 
Dioptrin justeras med 
en ring framför stora 
hjulet – även lätt att 
rubba fokus. Betyg: 3

Fokusjustering genom 
att varje okular justeras 
för sig. Jobbigt för den 
som ofta behöver just
era. Rubbas inte så lätt.
 Betyg: 3

Bra inställningsratt 
som går lagom trögt. 
Högerjusteringen görs 
med en lagom trög ring 
framför vanliga ratten. 
Föredömligt bra. Betyg: 5

Skärpan ställs in genom 
traditionella vred på 
varje okular. Går lagom 
trögt med tydlig läges
markering.
 Betyg: 4

Bra fokushjul trots 15 
års bruk. Lagom trög. 
Denna generation SLC 
har bättre och enklare 
justering av högerögat 
än dagens. Betyg: 5

Justeringsratt går aning
en för lätt. Sticker ut 
en del och rubbas lätt. 
Högerögat har däremot 
en bra justeringsratt på 
högra okularet. Betyg: 4

Lagom trög ratt med 
perfekt placering. Bra 
justering för ögat med 
låsbar ring på vanliga 
ratten. Mycket bra och 
snabbjusterad. Betyg: 5

Bra skärpeinställnings
hjul, lagom trögt.  
Högerögat ställs in ge
nom att föra inställning
en bakåt – gillade inte 
vi. En vanesak? Betyg: 4

Ögonmusslor    Plastiga ögonmusslor 
med tre lägen. Låter en 
del vid inställning. Inget 
kvalitetsintryck. 

Betyg: 2 

Stora och hårda musslor 
med fyra lägen. Dock 
lite skramliga.

 Betyg: 3

Något hårda ögon
musslor med hela fyra 
lägesjusteringar.

 Betyg: 4

Bra men något hårda 
musslor med tre 
 distinkta lägen.

 Betyg: 4

Fast och mycket svårt 
nedvikbara musslor i 
gummi. Knöliga för den 
med glasögon, annars 
okej. Betyg: 3

Relativt hårda musslor 
med två lägen. Kunde 
varit trögare i justering
en – ändras lätt ur läge.
 Betyg: 3

Bra musslor i mjukt 
gummi med tre lägen. 
Med sidoskydden uppe 
blir dock skärpeinställ
ningen krånglig. Betyg: 4

Inte lika mjuka som när 
de var nya, men helt 
okej. Bara två lägen på 
musslan – uppfälld eller 
helt nere. Betyg: 4

Behagligt mjuka muss
lor med fyra distinkta 
lägen. Högt kvalitets
intryck.
 Betyg: 5

Lagom mjuka musslor 
som bara har två lägen, 
infällda och utfällda. 
Distinkta lägen. Högt 
kvalitetsintryck. Betyg: 4

Gedigna musslor med 
fyra distinkta lägen. 
Andas kvalitet.

 Betyg: 5

Väska/linsskydd/
bärrem   

Trevlig mjuk väska med 
ett fack för  småprylar. 
Dåliga linsskydd, 
särskilt de främre som 
är plastlock utan upp
hängning. Bra bärrem.
 Betyg: 3

Sladdrig, mjuk väska 
som känns billig. Bra 
linsskydd och en bred, 
skön bärrem.

 Betyg: 4

Påkostad väska i 
hårt utförande. Fasta 
främre linsskydd som 
är aningen svårjobbade. 
Sladdrig bärrem.

 Betyg: 3

Skaplig, halvhård bär
väska men kikarrem
men är smal och känns 
billig. Enkla skyddslock 
i plast.

 Betyg: 3

Bra hård väska som kan
ske passar bättre i bilen 
än i naturen. Skapliga 
linsskydd. Enkel och för 
smal bärrem.

 Betyg: 3

Enkel, mjuk väska som 
ger billigt intryck. Skap
liga linsskydd men de 
främre skydden glider 
lätt av. Relativt bred 
bärrem, men i  sladdrigt 
material. Betyg: 3

Bra väska och bra, 
funktionella linsskydd. 
Duglig rem med smart 
snabbfäste. Dock kan 
bara Steiners remmar 
användas.
 Betyg: 4

Enkel men välsydd, 
mjuk väska. Väl funger
ande linsskydd av 
bra kvalitet. Välgjord 
bärrem.

 Betyg: 4

Mjuk väska utan 
finesser. Mycket bra 
linsskydd i ett ganska 
mjukt material som 
ger intryck av kvalitet. 
Ordinär men välsydd 
bärrem. Betyg: 4

Hård och välgjord väska 
med blixtlås och ett 
sinnrikt magnetlås för 
snabbt bruk. Linsskydd 
i toppklass. Bärrem utan 
finesser men välgjord.
 Betyg: 5

Ganska enkel mjuk 
bärväska. Mycket bra 
linsskydd. Enkel men 
välgjord rem som kun
de varit bredare till en 
så tung kikare.
 Betyg: 4

Kommentar         Enkel och lite plastig 
kikare som halkar efter 
i dåligt ljus. Känns inte 
prisvärd i jämförelse 
med konkurrenter i 
prisklassen.

Något av en besvik
else i testet då märket 
brukar prestera bättre. 
Bra garanti, men dyr i 
förhållande till optisk 
kvalitet.

Billigaste kikaren i 
testet som presterar 
ganska bra på de flesta 
punkter. Möjligen viss 
tveksamhet för kort 
garanti.

Riktigt duglig kikare i 
den lägre prisklassen. 
Duger bra till vakjakt 
och presterar även på 
dagen.

Tung kikare med bra 
och ljus optik. Mer an
passad för marint bruk 
än något man bär runt 
på i skogen. Bra optiskt 
men krånglig att ställa 
skärpan på.

Skarp optik i lägre pris
klass. Minsta synfältet i 
testet och presterar inte 
riktigt på topp i dåligt 
ljus. Generös garanti.

Klumpig men gedigen 
kikare. Bra på dagen. 
Ljusstark, men släpper 
en aning kontrast i 
dåligt ljus. Bra garanti.

Kompakt kikare som 
visar att bra optik 
levererar även efter 
många års brukande. 
SLCserien har uppdat
erats men gamlingen 
står sig bra än.

Bra kikare i högre pris
klassen även om Zeiss 
har betydligt dyrare 
kikare. Presterar riktigt 
bra på det mesta utom 
att kantoskärpan märks 
en aning.

Kikare i toppklass men 
mycket dyr. Precis som 
den andra 10x42 i testet 
presterar den riktigt 
bra i dåligt ljus. Plus 
för testets snabbaste 
skärpeinställning.

Kikare som funnits med 
länge men fortfarande 
presterar i toppklass. 
Tung, dyr men bäst i 
testet, särskilt i dåligt 
ljus.

Totalbetyg 16 20 20 21 21 21 24 24 26 26 27

«


