
test: SPADAR

Rolf Olofsson, 
testreporter

”En bra trädgårds
spade ska  

vara be 
kväm  

att jobba  
med.”

Serva  
 

265 kr 

2,15 kg, 122 cm 

Stabil, ganska tung, 
bra vinklad, bra 
längd. (Spaden finns i 
två längder. Vi testade 
den längre modellen.) 

71 kg. Skaftet bröts 
vid övergång plast-
handtag och träskaft. 

 

Karlstad  
20 AP 

287 kr 

1,36 kg, 108 cm 

För kort och lätt, 
konstig böj, för smalt 
handtag för en stor 
hand.  

84 kg. Skaftet bröts 
med början vid bla-
dets infästning. 

Karlstad Duogrip 
10 AP 

329 kr 

1,88 kg, 111 cm 

För kort, svårt att för-
stå poängen med det 
stora handtaget som 
känns klumpigt. 
 

71 kg. Skaftet bröts 
vid övergång trä-
metall. 

Fiskars  
Ergonomi 

399 kr 

1,93 kg, 124 cm 

Bra längd, rätt vink-
lad, perfekt! 
 
 
 

86 kg. Skaftet vek sig 
i övergång skaft-blad. 

Fiskars  
classic 

429 kr 

1,81 kg, 109 cm 

Lagom tung, för lite 
vinklad, lite för kort. 
 
 
 

135 kg. Övre genom-
gående niten hos 
skaftfästet brast vid 
mycket hög belast-
ning. 

Eflor 
 

732 kr 

1,88 kg, 116 cm 

Bra längd, bra skär, 
gedigen, något för rak 
för att vara bekväm. 
Lite för tjockt skaft för 
en liten hand. 

89 kg. Skaftet bröts 
vid övergång trä-
metall. 

Jula  
trädgårdsspade 

69 kr 

1,81 kg, 107 cm 

För kort, för böjd i 
bladet, kan funka på 
lätta sandjordar.  
 

95 kg.Skaftet bröts 
vid övergång trä-
metall. 

Cheapy  
basic 

119 kr 

1,28 kg, 101 cm 

Alldeles för kort, för 
vek, för lätt, en leksak 
för barnen.  
 

34 kg. Bladet vek sig 
vid skaftets infäst-
ning. Svag!

 

Biltema  
 

129 kr 

1,98 kg, 113 cm 

Lagom tung, känns 
rejäl och välgjord. Nå-
got för kort.  
 

86 kg. Bladet vek sig 
vid skaftets infäst-
ning. 

 

Jula  
 

169 kr. 

2,02 kg 119 cm 

Steg vänt åt fel håll, 
för tung, för skål-
formad, bra vinklad, 
bra längd.  

45 kg. Skaftet vek sig 
vid övergång skaft-
blad. Svag!

 

Märke  

Pris 

Vikt/längd 

Ergonomi 
 
 

 
 
Hållbarhet 
 
 
 
 

Totalbetyg 

Bäst!
Prisvärd! Rena  

leksaken! Mycket  
prisvärd!

Så här testade vi: 
✔✔Två erfarna trädgårdsgrävare 

har främst bedömt ergonomin. 
✔✔Svensk maskinprovning, 

SMP, i Alnarp har utsatt spa-
darna för ett hållbarhetsprov. 
Spadarna spändes fast i en 
ställning för att simulera ar-
betsmomentet att bända loss 
en sten ur jorden. Belastning-
en och brottstället noterades. 
Belastningen mättes i Newton 
(N) som räknades om till kilo.  
(1 kilo motsvarar 9,81 N).


