
The Nordic Face 
Women’s Terra 55
1 599 kr

56 l

1 975 g (XS/S)

XS/S, M/L, unisex

 
Sovsäcksfack, fack 
på topplocket, 2 
sidfickor, 2 fack fram-
till, 2 på höftbältet. 
Dragkedja på sidan, 
kompressionsrem-
mar, visselpipa.
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+ Lätt att justera. 
Sköna axelremmar.

– Fast topplock. För 
kort och dålig vad-
dering i korsryggen. 
Svårt att komma åt 
sovsäcksfacket.

Klättermusen 
Gungner 2.0
2 501 kr

50 l

1 900 g

En storlek 

Invändes säkerhets-
ficka, ficka för vätske-
system. Rullöppning 
på huvudfacket, 
avtagbart höftbälte 
och ryggplatta,  
visselpipa.
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+ Slitstark. 

– Kräver strukturerad 
packning. Omständlig 
öppning. Få expan-
sionsmöjligheter.

Gregory 
Alpinisto 50
1 990 kr

50 l

1 470 g  (SX)

XS, S, M, L 

Fack och säkerhets-
ficka i topplocket, inre 
fack för säkerhets-
system, liten sidficka. 
Avtagbart topplock, 
avtagbar rygg-
platta och höftbälte, 
dragkedja i sidan, 
kompressionsrem-
mar, sittunderlag.
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+ Enkel. Lätt att 
använda. Smidig.

– Få fack och 
fästmöjligheter. Hård 
stoppning.

Everest 
CL Hiking BP 60L
799 kr

60 l

2 000 g

Justerbar150–190 cm 
(kroppslängd)

Sovsäcksfack, fack 
och säkerhetsficka 
i topplock, 2 fack 
framtill, 2 sidfickor. 
Kompressionsrem-
mar. 
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+ Lätt att justera. 
Passar olika längder.

– Få fack och 
fästmöjligheter. Kort 
midjebälte.

Bergans 
Glittertind
1 700 kr

55 l

2 225 g (S)

S, M, L 

Sovsäcksfack, fack 
och säkerhetsfack 
i topplocket, 2 sid-
fickor, innerfack för 
vätskesystem, inner- 
och ytterfack framtill. 
Rörligt höftbälte och 
axelremmar, kom-
pressionsremmar, 
regnskydd.
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+ Flexibelt bärsys-
tem, med rörliga axel-
remmar och höftbälte. 
Lättåtkomliga fack.

– Svåröppnat sov-
säcksfack. Många 
lösa remmar.

Osprey 
Exos 58
1 800 kr

58 l

1 200 g (M)

S, M, L 

Fack och säkerhets-
fack i topplocket, 2 
sidfickor, stor ficka 
framtill, innerficka 
för vätskesystem, 2 
fickor på axelrem-
marna och höftbältet. 
Löstagbart topplock, 
kompressionsrem-
mar, visselpipa.
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+ Luftig rygg. Låg 
vikt.

– Bröstremmen lågt 
placerad.  Små spän-
nen.

Fjällräven 
Abisko 55
2 000 kr

55 l

2 060 g

Unisexmodell,  
dammodell

Fack och säkerhets-
fack i topplocket, fack 
framtill, 2 sidfickor, 
innerficka för vätske-
system. Frontpanelen 
går att öppna, vissel-
pipa.
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+ Smidig. Smal. Flytt-
bara remmar.

– Svårt med tyngd-
punkten. Få expan-
sionsmöjligheter.

Test: Ryggsäckar 50–60 l
Så testade vi
Brukartestet är gjort av 
Wiseguide.

Ryggsäckarna har gran-
skats av en kvinna, 1,65 m, 
och en man, 1,85 m, med stor 
erfarenhet av vandring och 
friluftsliv. Säckarna har pack-
ats med sovsäck, regnställ, 
klädombyte, hygienartiklar, 
frystorkad mat för tre dygn, 
termos, vattenflaska och extra 
vattendunk, samt utvändigt 
har ett liggunderlag satts 
fast, vilket ger en total vikt 
på 18 kilo. Testpersonerna 
har vandrat i kuperad ter-
räng med ryggsäckarna och 
bedömt komfort, funktioner 
och kvalitet.

Priset är det tillverkarna 
anger.

Betygsskalan är 1 till 5, där 
5 är bäst.

Tillverkare/importörer sid 104.

Märke 
modell
Pris
Volym
Vikt
Storlekar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komfort 
Funktioner 
Kvalitet
Plus & minus

Totalbetyg

Haglöfs 
Matrix Q50
1 800 kr

50 l

1 550 g

Justerbar 44–52 cm 
(rygglängd)

Sovsäcksfack, 2 
fack på topplocket, 2 
sidfickor, externt fack 
för vätskesystem. 
Kompressionsrem-
mar, snölås.
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+ Praktisk under 
vandring. Bra fäst-
möjligheter.

– Utformningen av 
axelremmarna. Sov-
säcksfacket fortsätter 
under sidfickorna.

Fjällräven 
Kajka 55 W
3 200 kr

55 l

3 100 g

Dam, unisex 

Sovsäcksfack, 2 fack 
samt säkerhetsfack 
på topplocket, 2 
sidfickor, 2 sidofack, 
2 fickor på höftbältet, 
ficka för vätskesys-
tem. Topplocket går 
att ta av till midje-
väska, kompressions-
remmar, frontpanelen 
går att öppna, regn-
skydd, visselpipa.
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+ Lätt att ställa in. 
Gott om förvaring. 
Topplocket kan bli 
midjeväska.

– Ryggplattan trycker 
mot ovandelen av 
ryggen. Tung.

Arcteryx 
Altra 50
1 899 kr

50 l

1 480 g

Short, regular, large 

2 topplocksfickor, 
ficka och fack framtill, 
2 sidfickor, hållare 
för vätskesystem. 
Avtagbart topp-
lock, dragkedja på 
sidorna, kompres-
sionsremmar.
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+ Lättåtkomliga fack.

– Dåligt vadderat höft-
bälte, som inte klarar 
av att avlasta axlarna. 
För kort för ryggen. 
Trycker mot ryggslu-
tet. Få fästmöjligheter.

Fler tester hittar
du på icakurien.se

Bäst

Tung Lätt
Prisvärd
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