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test va n d r i n g s stava r

Många som hör ordet vandrings-
stav ser en ”Gandalf-stav”, alltså 
en simpel käpp, för sitt inre. Fast 
det vi tänker oss är snarare ett par 
moderna, metallicfärgade stavar 

med teleskopfunktion, ergonomiska handtag 
plus rem och så en hård spets i änden.

Stavar är givna när vi åker skidor men på 
vandringen är de inte lika självklara. Åtmins-
tone inte för alla. Men vittnesmålen om vand-
ringsstavens nödvändighet, till och med som 
en livräddare, hörs allt oftare och de övertygade 
staventusiasterna blir allt fler.

Det här handlar om stavar för fjäll-, alp- eller 
annan vandring längs leder eller i terrängen. Där 
man knatar på en heldag eller flera dagar i sträck 
med ryggsäck. Att träna med stavar hemma är 
också bra, och vi har även testat en billigare stav 
som passar för motion.

Materialet
För att börja med själv prylen. Vad utmärker en 
vandringsstav? Det ska vara justerbara stavar av 
rätt längd så du kan ha dem kortare i uppförs-

backar och längre när du går brant utför. Sta-
varna ska vara lätta, ge svikt och sakna utskju-
tande delar som kan fastna i skog och mark. 
Spetsarna ska vara utbytbara och i metall för 
att fästa på slippriga underlag och för att hålla 
länge. 

Det är fascinerande att en så pass enkel pro-
dukt som en vandringsstav kan ha så många 
olika tekniska lösningar. Det behövs särskilt i de 
två-, tre- och fyrdelade modellerna. Det lättaste 
och minst krångliga är förstås en hel stav. Men 
för att rymmas antingen inuti packningen eller 
utanpå ryggsäcken så är en delad stav optimal. I 
en teleskopstav skjuts de olika delarna in i var-
andra medan det förstås också funkar med en 
invändig elastisk rem som håller ihop delarna 
som likt en tältbåge viks ihop till sin kortaste 
packlängd. 

När stavarna ska användas gäller det att veta 
hur delarna ska säkras i varandra: med flicklock-
lås (plastspännen som är enkla att hantera även 
med stela fingrar när det är kallt), vridning eller 
sprintar som ska passas i hål.

Vandringsstavarnas företräden och avigsidor visar sig väcka starka 
känslor när vi förhör oss bland vänner och kolleger. Ett är dock 

säkert, du har antingen god nytta av dem eller så driver de dig till 
vansinne. Ingen lämnas helt oberörd av en eller två 200-gramsstavar.

Vandra 
Med staVar

AV  ERIKA WILLNERS OCH  LENA HEDMAN

stöttning och uppåtskjuts
Nog snackat om prylarna. Nu närmar vi oss de 
heta fördelarna med stavar under själva vand-
ringen. Vi frågade Robert Ekman på Stavgångs-
butiken om vad som är fördelen med att gå med 
stavar.

– De egenskaper en vandringsstav ska ha är 
att den bör vara kompakt, lätt och snabb att jus-
tera. När du går uppför vill du att den ska vara 
kort så att du kan häva dig upp. På vägen ner vill 
du stötta dig med långa stavar. Det bästa är att 
inte behöva skruva utan bara snäppa upp, jus-
tera och snäppa ihop, säger Robert.

på vandring kan man ju stöta på olika underlag, 
det kan vara gräs, grus, berg, asfalt, snö och is. 
hur ska man tänka då?

– Det är oproblematiskt på mjukt underlag. 
Och hamnar man i snö är det bra med trugor. 

Vad har vandraren då för hjälp av vandrings-
staven? Jo, fortsätter Robert, den ska hjälpa dig 
flytta dig framåt, ge stöd och balans, särskilt vid 
vad och andra knixiga partier. De avlastar ben 
och knän, särskilt när det är brant. Du får 

en skön skjuts i steget i uppförsbackarna och 
ömmande knän avlastas utför.

När det är sommarvarmt sväller händerna 
ofta upp där de hänger och dinglar. Här kan sta-
var vara räddningen! Om man är utan stavar 
funkar det att sätta tummarna innanför rygg-
säckens axelremmar så att händerna hamnar i 
höjd med armhålorna.

• Köp en tredelad stav kort nog att rymmas  
i resväskan/ryggsäcken.

• Tänk på tillräcklig längd/mer längd i  
utförsbackar.

• Frusna händer – välj ett isolerande handtag

• Spetsen ska vara vass nog för is.

• Extra truga för snö är bra.

• Bra info finns på stavgangsbutiken.se

Köptips

Plus & minus
Det jobbiga med stavar är att det är ytterligare en pryl som ska bäras med på turen. Där det är platt 
och snällt är det skönt att ha händerna fria. Ibland vill du ha kameran eller kikaren i händerna. När 
det är stenigt avslöjas det värsta med stavar – det låter klicketi-klack-klicketi-klick …, ett genom-
trängande ljud i tystnaden när man bara vill finna ro och försjunka i de egna tankarna. 

+ Avlastning för knän och höfter. Ger extra skjuts uppför, balans i utförsbackar och stenskravel och 
de ger balans, stöd och kan användas som känselspröt vid vadning. Kan också fungera som tältpinne 
och kamerastativ. Förhindrar att fingrar, armar och händer sväller upp.

– Extra vikt i packningen. Ger ifrån sig ljud på hårdare underlag. Kan ge ömmande armbågar och axlar 
på stumt underlag. Du får händerna fulla när du vill fotografera, småklättra eller ta tag i något som 
stöd.

uppförs, nedförs eller slättförs. 
ett par stavar spar knän och höf-
ter oavsett lutning på underlaget.  
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Vikt. Förlängt grepp. Snabb justering 
av längden.
priset.

Expeds tredelade stav är lätt. vi gillar att 
den har ett rejält förlängt handgrepp så 
att längden snabbt kan justeras vid behov. 
den är fjädrande när man går. Handrem-
men är mellantjock och fodrad med fleece 
– justeras enkelt genom att man bara drar i 
den ände man vill ska bli längre. när staven 
ska förlängas dras bara den nedersta delen 
rakt ut tills sprintarna klickar i låset som 
sen trycks in när staven ska förkortas och 
packas undan igen. sedan vrids mellande-
len ur skruvlåset och kan förlängas i fasta 
5-centimetersintervaller där staven vrids 
till det fasta läget. Enkelt och hållbart visar 
det sig i vårt test. Bra spetsar som fäster på 
alla underlag. stavarna levereras med mon-
terade småtrugor och extra snötrugor.

exped lite 125 
1 800 kronor

95-125, 110-140 cm 

56 cm

200 gram per stav

Aluminium

 Förlängt handtag, pris, funktion.
Ska fällas ut på rätt sätt.

det här är giprons senaste superkompakta 
stav som är tänkt för vandring och terräng-
löpning – när packbarheten är viktig. alu-
miniumdelarna hålls ihop med ett invändigt 
snöre, och vecklas enkelt ut även med hand-
skar på. nederdelen ska justeras ut i sin 
fulla längd innan ovandelen sedan justeras 
enkelt med ett flicklocklås. Ergonomiskt, 
mjukt och greppvänligt handtag designat 
för att ge ett bekvämt grepp vid klättring i 
berg och vid vandring i brant terräng. det 
förlängda handtaget gör det snabbt att 
byta längd när det behövs. Levereras med 
ett par småtrugor. Enda minuset är att det 
är risk att staven dras isär när trugan fast-
nar om man inte fällt ut staven på rätt sätt.

gipron 312 Discovery
1 039 kronor

105–130 cm 

42 cm

262 gram per stav

Aluminium

lätt, bekvämt handtag och slitstark 
spets.
Högt pris.

Lätt stav med bekvämt och ergonomiskt 
handtag av Eva-skum. Handledsrem som 
enkelt justeras genom att dra ut ett fäste 
i handtaget. när remmen har rätt längd 
trycks fästet in i handtaget igen. skönt att 
remmen är av den bredare sorten med mjuk 
beläggning på insidan.
den tvådelade staven sammanfogas med 
flicklocklås, vilket upplevs som något trögt 
att öppna och stänga, men med fördelen 
att det sitter bra. vass och mycket slitstark 
spets av volfram som ger bra fäste även i 
stenig terräng och på is. skyddande gummi-
tassar och trugor ingår.

tsl outdoor cervin 
1 495 kronor

84-140 cm

84 cm

165 gram per stav

Kolfiber

test va n d r i n g s stava r

lågt pris, greppvänliga korkhandtag 
och bra gummifötter. 
Stumt material.

Prisvärda gåstavar för motion i fast längd. 
Materialet är aluminium som är stummare 
än kompositmaterial som bättre motverkar 
vibrationer. Everests stav passar motio-
närer som inte har problem med axlar och 
armbågar – funkar bäst i mjukare terräng. 
greppvänligt handtag i kork är skönt för 
handen. Breda handledsremmar justeras 
med kardborrband och sitter bekvämt. 
spetsarna ger bra fäste och rejäla gum-
mifötter för asfalt följer med. reflexdetal-
jer ger ökad synlighet i höstmörkret. Finns 
även som tvådelad modell som passar 
bättre på resa och vandring.

everest u tr pole 
199 kronor

längd 105, 110, 115, 120, 125 och 130 cm

Vikt 210 gram per stav

Aluminium

ingalill ForslunD,
 uteMagasinets cheFreDaktör

– Jag har alltid stavar när jag går en heldags-
tur. Det är skönt. Ibland blir det lite långtrå-
kigt att gå och då har man nåt att göra, som att 
skutta runt stavarna. 

Om jag går en hel sommardag med händer-
na hängande så sväller mina händer upp, med 
stavar så slipper jag det. Jag trodde det var en 
åldersgrej, men en ung danska drabbades av 
samma symptom, och hon fick låna mina stavar 
och blev bra. Särskilt på höjd tycks händerna 
tendera att svälla upp.

Jag gillar särskilt stavar när jag går utför. 

Och använder dem som stöd vid vad, och som ett 
slags känselspröt för att ta reda på hur strömt 
vattnet är och om stenar sitter fast. Jag undviker 
att stoppa in handen i öglan för om jag fastnar, 
halkar och faller slipper jag att böja sönder sta-
ven eller i värsta fall skada tummen. 

Helst vill jag ha en stav som inte är längre än 
ryggsäcken när jag vecklar ihop den. Ha gärna en 
liten packpåse som gör det lättare att sticka ner 
påsen med stavarna ned i sidfickan! Det är också 
bra att ha en stav med ett förlängt handtag så 
du enkelt kan byta grepp för att justera längden, 
exempelvis på skrå, så slipper du ändra på sta-
vens längd. 

testade 
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Chefredaktörer stavar bra

anDers tapper, 
cheFreDaktör på tiDningen turist:

– Tidigare tyckte jag att stavar var det tönti-
gaste som fanns. Onödigt att släpa på och man 
gör av med mer energi. Det blir också ett ökat 
markslitage och erosion med stavar som sliter 
upp marken. Men efter att ha fått problem med 
nacken har jag börjat använda stavar. Det ökar 
rörligheten och cirkulationen – jag domnar inte av 
på samma sätt i axlar som tidigare. Med stavar är 
det också lättare att ta sig över vad. De avlastar 
knäna utför och ger bättre driv uppför. 

Ett tips är att testa stavarna noga hemma 
först. Jag köpte mina alldeles innan jag skulle 

ut på tur. Det var de billigaste på claes Olsson 
med handtag där handen sitter fast, vilket är ir-
riterande när man ska ta upp kameran och göra 
andra grejer. Fästena är av neopren vilket gör 
att händerna blir svettiga och ger en intressant 
solbränna. Se alltså till att stavarna har handtag 
som funkar på turen. Bra också om de är lätta. 
Stavar som går att dela i tre är perfekt när man 
ska packa ihop dem, men ökar vikten. Mina stavar 
är tvådelade. Stavar ska också vara välbalansera-
de. Jag brukar variera stavisättning, och använder 
ibland en gammaldags stavrörelse med cirklande 
bågar utåt i 180 grader. Mest för att det är kul att 
variera och det blir inte lika statiskt.

ingalill Forslund 
gillar sina 
känselspröt.

anders tapper 
tipsar om att 
stavarna ska ha 
bra handtag. 
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svenska aCC designas i Boden och har till 
sommaren släppt den femdelade resesta-
ven aCC X5 som endast blir 35 centimeter 
i packlängd. den levereras i en skyddspåse. 
Handtaget är ergonomiskt, med god frik-
tion och isolering. Handremmen är en så 
kallad 3-punktsrem och spetsen av hårdme-
tall med gummifot.

5-delad resestav
acc X5
prIS 750 kronor

VIKT 266 gram styck

MATErIAl Aluminium

läNGD 100-140 cm. packlängd 35 cm

guiDe va n d r i n g s stava r

det här är något av det lättaste som finns på 
marknaden tillverkad i kolfiber för barmarkssä-
songerna. de tre delarna hålls ihop med en invän-
dig gummislinga och längdjusteringen är 20 cen-
timeter. det ger en extremt kort packlängd - 37 
centimeter. skumhandtaget har luftningskanaler 
som också ger lägre vikt och bra grepp. 
spetsarna är enkla att byta ut och staven levere-
ras med en monterad gummispets, men stålspet-
sar ingår i köpet.

Black Diaomond  
Distance carbon FlZ
prIS 1 500 kronor

VIKT 182 gram styck

läNGD 95-110, 105-125 och 120-140 cm 

packlängd 37 cm

MATErIAl Kolfiber

Makalu är en stabil tredelad 
teleskopstav för vandring och 
trekking. Handtaget är ergo-
nomiskt och tillverkat av en 
slitstark gummiblandning. Enkel 
justering av handskremmen 
utan byglar eller spännen. spet-
sen i hårdmetall sitter i en böjlig 
gummikonstruktion som tål att 
böjas upptill 30 grader utan att 
skadas, vilket är en fördel på 
stenig och ojämn mark. småtru-
gor och gummitassar ingår.

leki Makalu classic 
prIS 1 000 kronor

VIKT 290 gram per stav

läNGD 65-145 cm

MATErIAl Aluminium

Black diamonds enklare stav väger lite 
mer än de lättare modellerna. den säljs 
med vandringstrugor monterade och med 
snötrugor som följer med. skumhandtaget 
är förlängt för att handen snabbt ska kunna 
flyttas till rätt grepp/längd på staven i skif-
tande terräng.
Flicklocklåsning ger enkel och säker juste-
ringen av längden. damversionen Womens 
trail har ett tunnare handtag. 

Black Diamond trail  
trekking pole
prIS 749 kronor

VIKT 242 gram styck

läNGD 63,5–140/59-123 cm

MATErIAl Aluminium

stavtips

Spetsen på en dyrare stav håller i längden. på 
bra modeller kan spetsen bytas ut.

Småtrugor funkar på snöfria vandringar och 
med stora trugor funkar stavarna även i snö.

Ett handtag ska vara mjukt, luftigt, 
ge ett bekvämt grepp med friktion 
även då man svettas, samtidigt 
som det inte får bli för kallt. Ett 
förlängt handtag är bekvämt när 
man snabbt vill byta längd på den 
ena eller båda stavarna, då under-
laget är ojämnt. 

Materialet ska vara lätt och 
tåligt och ge spänst. Kolfiber 
är lättast, spänstigast, mest 
dämpande, dyrast och känsli-
gast. Aluminium är ett prisvärt 
material som är något tyngre, 
men mer hållbart och stummare. 
Var rädd om stavarna, slå inte 
mot saker och låt inte någon dra 
i dem …

låsen i flerdelade stavar är oftast flicklocklås. 
De brukar hålla i längden. Men även Expeds lås 
som skruvas fast visar sig hålla bra.

GUIde
FLer staVar

eJ testade

    
BL

IR
 KORTAST 

    
BÖ

JL

IG SPETS

Pris
vä

rd unisex


