Oberoende långtidstester av
produkter i sin tilltänkta miljö,
utförda av oberoende experter
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Trädgård & verktyg

Träning & fritid

Skönhet & hälsa

Hem & hushåll

Barn & familj ∠ Familj ∠ Studsmatta

Så
gjorde vi
testet
Vi gör våra tester
själva och testar alla
produkter såsom de
är tänkta att
användas i
verkligheten. De
viktigaste
modellerna behåller
vi för långtidstest, i
många fall i flera år,
och lägger
kontinuerligt till
uppdateringar i
recensionerna.

Studsmatta /
Trampolin: 7
modeller i test
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SENAST UPPDATERAD MAJ 2017 Utomhus-studmattan är idag ett naturligt inslag i de svenska
villaträdgårdarna till barns, ungdomars men även vuxnas stora glädje. Många är de föräldrar vars
barn bönar och ber om att köpa dem en studsmatta. Många är numera också de olika studsmattemodeller som finns på marknaden. Det är därför ofta svårt att veta vilken studsmatta man ska välja
och varför. Speciellt då man som konsument oftast har svårt att själv avgöra vad som gör en bra
studsmatta och hur hög kvaliteten är på olika modeller. Många lågprisbutiker och stormarknader
säljer billiga studsmattor, men vilken kvalitet har de och hur prisvärda är dessa egentligen? För att ta
reda på vilka studsmattor som är bäst har vi testat några av de populäraste modellerna på den
svenska marknaden och utsett en testvinnare.
De flesta studsmattor som idag säljs i Sverige är lågprisstudsmattor. Detta beror dels på att många
konsumenter förmodligen helt enkelt inte har råd att lägga mer än 3000-4000 kr på en studsmatta.
Dels beror det på att många konsumenter som egentligen har råd istället inte tar sig råd, då de inte
tror det värt att betala några tusenlappar extra för en kvalitetsstudsmatta. Denna åsikt är inte så
konstig för den som saknar kunskap kring hur stor skillnad de där extra tusenlapparna egentligen
kan göra. Vårt test visar att även om en kvalitetsstudsmatta har ett högre inköpspris kan
totalkostnaden efter några års bruk paradoxalt nog bli lägre än för en billigare "lågpris"-studsmatta.
Anledningen är kvalitetsstudsmattans bättre hållbarhet och det därmed minskade behovet av
reservdelar.

I vår bedömning har
vi fokuserat på
följande områden:
Användarvänlighet:
Hur tydlig är
montageanvisningen?
Hur lätt är
studsmattan att
montera? Måste
man vara två eller
fler för montage? Får
man med de verktyg
som krävs för
montage? Är
kartongerna som
studsmattans delar
kommer i lätta att
hantera? Är
studsmattan lätt att
städa? Är det lätt att
sopa ut skräp
mellan hoppduk och
kantskydd? Torkar
studsmattan snabbt
efter regn? Drar
kantskydden åt sig

Hur säkra är studsmattor?

vatten? Får alger
fäste på

Många föräldrar oroar sig för att studsmattor är farliga och att deras barn ska skada sig när de

kantskyddet? Tål

hoppar. Använd rätt är emellertid en korrekt konstruerad studsmatta inte farligare att använda än en

kantskyddet att

cykel eller gunga. I en tid då barnen spenderar allt mindre tid utomhus och rör sig allt mindre ska

tvättas med

man också vara medveten om att studsmatte-hoppning har en rad stärkande egenskaper, speciellt

högtryckstvätt? Ger

för barn. Studsmattan är först och främst ett ytterst effektivt redskap att träna barnets balanssinne.

hoppduken ett

Till och med ett barn i ettårsåldern som knappt lärt sig att gå kan förbättra sin balans av att gå eller

stadigt grepp som
varken är för halt

krypa på studsmattan. Förutom balans förbättrar studsmattan även motorik, muskelstyrka (främst
ben och rygg) samt kondition. Dessutom är studsmatte-hoppning en fantastiskt effektiv

eller fast?

kaloriförbrännare och för många är det betydligt lättare att motivera sig att hoppa studsmatta än att
exempelvis springa på ett löpband. Tar man hänsyn till dessa hälsofrämjande effekter är

Säkerhet: Är

studsmatte-hoppning totalt sett mycket positiv för barnets hälsa.

kantskyddet

Råd kring skyddsnät
Likt man bör använda hjälm när man cyklar bör man använda skyddsät när man hoppar

tillräckligt
stötabsorberande?
Täcker kantskyddet

studsmatta. Skyddsnätet är naturligtvis till för att förhindra att man landar utanför studsmattan eller

ramen, fjädrarna
och fjäderfästena

på kanten. Lika viktigt som att själva studsmattan är säker måste självfallet även skyddsnätet hålla

ordentligt? Är

en tillräckligt hög standard för att ge tillräckligt skydd. Vi rekommenderar därför starkt att man även
investerar i ett högkvalitativt nät om man köper en studsmatta.

skyddsnätets
öppning
självstängande?
Klarar skyddsnätet
att man studsar in i
det ordentligt? Är
skyddsnätets stolpar
tillräckligt
vadderade? Kan
barnen (olovligen) ta
sig ut mellan
kantskydd och
skyddsnät? Kan
barnen gå på
utsidan av
skyddsnätet? Är det
enkelt att ta bort
stegen så att inte
minstingarna
olovligen kan klättra
upp? Står
studsmattan stabilt
när man hoppar? Är
studsmattan möjlig
att välta? Kan den
blåsa iväg i storm?
Sticker det ut några
metalldelar (ex.
muttrar) som barnen
kan göra sig illa på?
Finns det smådelar
som barnen kan
plocka bort och
stoppa i munnen?

Köpa studsmatta via nätet
Alltfler upptäcker fördelarna med att göra sina köp av stora, otympliga produkter - såsom
studsmattor - via nätet och få dem hemlevererade. Tre klara fördelar är:
Låga priser. Nätbutikernas priser är mycket svåra att slå. Dels då de håller kostnaderna nere
genom att köpa in stora volymer från tillverkarna. Dels har de ofta små eller inga kostnader för
butikshyror och dyl. Dels genom tuff priskonkurrens nätbutikerna emellan.
Överlägset utbud. På nätet hittar man dels de billiga ”lågpris”-studsmattor (ex. Jula, Rusta och
Jysk) som är den typ av studsmattor det säljs mest av. Man hittar emellertid även
kvalitetsstudsmattor som faktiskt är svåra att få tag på i den vanliga handeln, även i storstäder. Detta
är troligtvis den enskilt viktigaste fördelen för kvalitetsmedvetna föräldrar som är beredda att betala
extra för en bättre säkerhet, hållbarhet och funktionalitet (såsom bättre studs).
Hemleverans. Köper du studsmattan i en nätbutik ingår ofta hemleverans till tomtgränsen, vilket gör
att du slipper tänka på hur du ska få hem studsmattan från butiken. Denna fördel är inte att förringa
då en ordentlig studsmatta med tillhörande nät och stege är en svårtransporterad historia. Bara
studsmattan kan väga över 100 kg och förutom den höga vikten är paketen otympliga och får inte
plats i bagageutrymmet på de flesta bilar. Ska man själv transportera hem studsmattan från en
vanlig butik krävs därför ofta en hel del bök. Införskaffning av släp, transport av släp till butik,
pålastning av studsmattan, transport hem, avlastning av studsmattan samt retur av släp.

Bästa studsmattan 2017
Bäst i test blir studsmattan Favorit från holländska Berg, tack vare sin kombination av byggkvalitet,
säkerhet och prestanda till ett rimligt pris. Favorit har en betydligt högre prestanda än exempelvis
"lågpris"-studsmattan STOJ som säljs av Jysk. Denna skillnad är naturlig då det förmodligen vore
omöjligt för Jysk och andra lågpriskedjor att sälja högkvalitativa studsmattor till samma låga pris
utan att gå med förlust. Över tid tenderar emellertid "lågpris"-studsmattor att inte bli så billiga,
eftersom de har en sämre hållbarhet än kvalitetsstudsmattor som Favorit. En stor del av denna
extrakostnad står skyddsnätet för. Dels då skyddsnätet är en dyr reservdel som ofta kostar nästan
hälften så mycket som själva studsmattan. Dels då "lågpris"-studsmattornas skyddsnät vanligen
bara håller i ca 1 säsong. I synnerhet är det vid blixtlåset som dessa skyddsnät är sköra.
Testvinnaren Favorit har visserligen ett högre inköpspris, men blir i snitt billigare på några års sikt.
Har man för avsikt att studsmattan ska användas i flera år kan det därför vara värt att betala mer nu
för att spara pengar i längden. Då får man dessutom Favorits överlägsna studs och säkerhet på
köpet!

Kvalitet och
design: Hur
välgjord är
konstruktionen? Hur
bastant är ramen?
Vilken godstjocklek
har ramen? Är
ramen galvaniserad
på både in- och
utsidan? Hur

välgjorda är
svetsfogarna? Är

Berg Favorit

kantskyddet gjort av

Hög byggkvalitet , smart design och utmärkt studs till ett rimligt pris

material som står

högkvalitativa
emot sol, vind och
vatten i flera år?

Ramstorlek: 4,3 m Duk: Material: Polypropylen | Diameter: 3,7 m | Hoppyta: 10,75 m2

Vilken kvalitet har

Kantskydd: Bredd: 38 cm | Tjocklek: 10-20 mm | Fyllning: Nylon | Överdrag: PVC Färg: Svart &

skyddsnätet? Är

grön Antal benpar: 4 st Fjädrar: Antal: 96 st | Längd: 12,5 cm | Diameter: 30 mm Max-

skyddsnätet slimmat

användarvikt: 120 kg Vikt: Studsmatta: 79 kg | Nät: 40 kg | Totalt: 119 kg Mått (LxBxH):

och spänstigt?

4,3x4,3x0,9 m (2,7 m med skyddsnät) Garanti: Ram: 5 år | Hoppduk: 2 år | Kantskydd: 2 år |

Kommer

Fjädrar: 2 år Stege: Ja

skyddsnätets
öppning att hålla för
flera års
Favorit är en snygg kvalitetsstudsmatta från holländska

användning? Vilken

Berg och blir bäst i test tack vare sin kombination av

kvalitet har

byggkvalitet, säkerhet och prestanda till ett bra pris.

fjädrarna? Har

Studsen är spänstig och stabil vilket möjliggör höga
hopp och gör Favorit riktigt rolig att hoppa på. Ramens
godstjocklek är rejäl, vilket inte bara gör den stark. Den
medför även en hög vikt som i sig bidrar till att göra
studsmattan stadig. Svetsfogarna och galvaniseringen
är välgjord vilket motverkar rost, speciellt över tid och
om ramen står ute över vintern. Kantskyddet är gjort av
beständiga material som tål att utsättas för väder och
vind, inklusive solens UV-strålar. Säkerheten är
föredömlig och kantskyddet täcker både fjädrar och
ram ordentligt samt ger en effektiv stötdämpning.
Skyddsnätet är slitstarkt med väl fordrade stolpar. Rätt
uppspänt så ”drar” nätet inåt mattan och detta minskar
risken att falla mot ytterramen om man råkar hoppa rakt
in i nätet.

fjädrarna en rejäl
diameter? Hur tjock
är ståltråden? Är
fjäderstålet av hög
kvalitet? Hur hög är
fjädercylindern? Hur
många fjädrar
spänner upp
duken? Är
kantsömmarna
välgjorda?

Vidare har skyddsnätet en självstängande ingång som
därför inte kan glömmas öppen. Förutom ökad
säkerhet avlägsnar denna innovativa lösning
skyddsnätets traditionella akilleshäl dragkedjan. Något
som ökar skyddsnätets livslängd avsevärt, vilket sparar mycket pengar i längden. Stegen har ett bra
djup och sitter ordentligt samtidigt som den är lätt att montera på och av för att förhindra att
minstingarna klättrar upp på den. Det vi lämnas att önska av Favorit är en svensk bruksanvisning.
Dessutom gör dess stora popularitet att den kan vara svår att få tag på under högsäsong.

+ Prisvärd, bra studs, hög byggkvalitet, föredömlig säkerhet med
innovativt skyddsnät, snygg design

– Ingen svensk bruksanvisning, säljer ofta slut

Service: Kan man få
studsmattan
hemlevererad? Är
det smidigt och
prisvärt att få tag på
reservdelar?
Kommer det att
finnas reservdelar till
studsmattan om
några år?
Vi har betygsatt
varje studsmatta
efter dess prisvärde,
d.v.s. hur bra de är
på respektive
område i relation till
sin prislapp. En dyr
produkt har således
högre förväntningar
än en billigare och
tvärtom.

Bästa pris hos:
Traningspartner.se

#

Produkter i
guiden

" Fri frakt

Berg Favorit

KAMPANJ! Rabattkoden studs17 ger 419 kr rabatt på Berg Favorit

Berg Champion

hos Träningspartner.se fram till 2017-05-23.

Jumpking Heavy
Duty 14

Jumpmaster 4,3 m

Berg Champion
Berg Talent

Extra högpresterande studsmatta för de mest krävande användarna
Ramstorlek: 4,3 m Duk: Material: Polypropylen | Diameter: 3,7 m | Hoppyta: 10,75 m2

Rusta Adrenalin Pro

Kantskydd: Bredd: 38 cm | Tjocklek: 30 mm | Fyllning: Nylon | Överdrag: PVC Färg: Svart &
grön Antal benpar: 4 st Fjädrar: Antal: 128 st | Längd: 12,5 cm | Diameter: 30 mm Maxanvändarvikt: 120 kg Vikt: Studsmatta: 97,2 kg | Nät: 42 kg | Totalt: 139 kg Mått (LxBxH):
4,30x4,30x0,95 m (2,75 m med skyddsnät) Garanti: Ram: 13 år (om registrering sker här inom

Jysk STOJ

en månad efter köp) | Hoppduk: 2 år | Kantskydd: 2 år | Fjädrar: 5 år Stege: Ja
Bruksanvisning: PDF Videoklipp: Montageinstruktion Bruksanvisning: PDF Videoklipp:
Montageinstruktion

Liknande tester

Berg Champion är en premium-studsmatta för mycket
krävande användare och vi utnämner den till bästa
premiumval. Holländska Berg är världens kanske främsta
tillverkare av studsmattor och Champion är tillsammans
med lillasyskonet Favorit deras storsäljare. Champion är
den mer påkostade av de två och har genomgående en
mycket hög kvalitet. Champion lyckas kombinera en mjuk,
djup studs med en utmärkt spänst. Troligtvis är detta främst
ett resultat av att den har ovanligt många, långa, och tjocka
fjädrar. Detta minskar belastningen på varje enskild fjäder
och i förlängningen även på hopparen. Dessutom

Barngrind

underlättar det mer avancerad akrobatik.

En säkerhetsgrind kan
användas på flera olika sätt

Ramens godstjocklek är ordentligt tilltagen och förutom
styrka ger detta även en hög vikt, vilket gör studsmattan
väldigt stadig. Svetsfogarna är fina och bidrar till en effektiv
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Barngrindar
testade

galvanisering. Sammantaget gör detta ramen synnerligen

Bäst i
test
2016:
Saftey
1st AutoClose

motståndskraftig mot rost. Berg vågar därför lämna hela 13
års garanti på ramen. Även kantskyddet håller en mycket
hög standard med kraftiga, vädertåliga material som står
emot elementen år efter år. Säkerheten är förstklassig och
kantskyddet täcker fullständigt såväl fjädrar som ram med
en tjock, effektiv stötdämpning. Även skyddsnätet håller
högsta klass och är mycket slitstarkt. Konstruktionen gör att nätet spänner inåt vid mitten, vilket gör det
svårare att av misstag landa på ytterramen, även om man råkar hoppa rakt in i nätet. Smartast är emellertid
skyddsnätets dragkedje-fria ingång som inte riskerar att glömmas öppen och som avsevärt ökar
skyddsnätets förväntade livslängd och därmed sparar pengar. Stegen har en lagom lutning, ett stadigt
fotgrepp och monteras lätt på och av. Bruksanvisningen är relativt tydlig, men finns inte på svenska.
Däremot finns utmärkta montageinstruktioner på YouTube.

Bärstol
*SENAST UPPDATERAD
2015 *En bärstol kan

+ Utmärkt mjuk & spänstig studs, mycket hög byggkvalitet & säkerhet,
utmärkta video-montageinstruktioner

– Ingen svensk bruksanvisning

2

Bärstolar
testade

Bäst i
test:
Bergans
Lilletind
Child
Carrier

Bästa pris hos:
Träningspartner.se

Cykelsits

#

Cykelsitsen är lika praktisk
som oumbärlig för föräldrar

" Fri frakt

7

Cykelsitsar
testade

Jumpking Heavy Duty 14
Stabil studsmatta med hög säkerhet, god byggkvalitet och bra studs
Ramstorlek: 4,3 m Duk: Material: Polypropylen | Diameter: 3,63 m | Hoppyta: 10,5 m2
Kantskydd: Bredd: 30 cm | Tjocklek: 30 mm | Fyllning: Okänt | Överdrag: PVC Färg: Svart &
grön Antal benpar: 4 st Fjädrar: Antal: 112 st | Längd: 22 cm | Diameter: 30 mm Maxanvändarvikt: 160 kg Vikt: Studsmatta: 103 kg | Nät: 42 kg | Totalt: 145 kg Mått (LxBxH):
4,3x4,3x0,9 m (2,9 m med skyddsnät) Garanti: Ram: 5 år | Hoppduk: 2 år | Kantskydd: 2 år |
Fjädrar: 2 år | Säkerhetsnät: 1 år Stege: Ja Bruksanvisning: PDF Videoklipp:

Matstol
Det finns idag ett stort utbud
av matstolar för barn och

Montageinstruktion Bruksanvisning: PDF Videoklipp: Montageinstruktion
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Matstolar
testade

Amerikanska Jumpking är världens största tillverkare
av studsmattor, men har i Sverige en ganska liten andel
av marknaden. Heavy Duty 14 är Jumpkings storsäljare

Bäst i
test
2016:
Stokke
Steps

och detta är utan tvekan en kvalitetsstudsmatta med
hög byggkvalitet. Ramen har fina svetsfogar och man
har inte snålat på godstjockleken eller fuskat med
galvaniseringen. Detta borgar för att ramen står emot
rost länge, men bidrar också till att ge studsmattan en
hög vikt. Tillsammans med den stabila konstruktionen
gör den höga vikten att Heavy Duty 14 står stadigt.
Studsen är hårdare än på vissa andra premiumstudsmattor men absolut inte stum. Tvärtom har den en
bra spänst som möjliggör höga hopp. Kantskyddet är
väderbeständigt och står effektivt emot såväl väta som
sol. På lång sikt kan det samla på sig alger och
avlagringar. Kantskyddet har även en god

Spjälsäng
En spjälsäng är en säng i
mindre modell, avsedd för

0

Spjälsängar
testade

stötdämpning och står emot ordentliga smällar. Trots
detta har Jumpking valt att låta skyddnätet löpa längs
insidan av kantskyddet, för att utesluta klämning mellan hoppduk och fjädrar. Tanken är god men
det är tveksamt om detta verkligen höjer säkerheten.

Även om risken är minimal, så kan man nämligen fortfarande hamna med foten mellan hoppduk och
fjäderfästena. En större risk är snarare att kantskyddet blir en lockande lekplats att springa på, från
vilken det är lätt att ramla ner. Dessutom upplevs hoppytan mindre och man går miste om
bekvämligheten av att sitta på det stabila kantskyddet, när någon annan hoppar. Skyddsnätet är
tåligt men likt de flesta andra studsmattor har det sin svaghet i den traditionella dragkedje-

Gummistövlar

öppningen. Denna glömmer lätt barnen att stänga, vilket lämnar ett hål som de kan falla ur. Det är
också kring dragkedjan som skyddsnät vanligen går sönder. Den medföljande

Vi har testat gummistövlar
och andra stövlar för barn,

montageinstruktionen är hyggligt detaljerad, bättre är hemsidans utmärkta videoklipp.
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Gummistövlar
testade

+ Bra studs, hög byggkvalitet & säkerhet, utmärkta videoklipp med
montageinstruktioner

+ Visa ﬂer

Bäst i
test
2016:
Crocs
Handle
it Boot

– Tveksam nytta i att ha skyddsnätet på insidan av kansskyddet

Jumpmaster 4,3 m
God kvalitet och säkerhet med bra studs och lång garantitid på ramen
Ramstorlek: 4,3 m Duk: Material: Polypropylen | Diameter: 3,7 m | Hoppyta: 9,84 m2
Kantskydd: Bredd: 38 cm | Tjocklek: 30 mm | Fyllning: Nylon | Överdrag: PVC Färg: Svart &
grön Antal benpar: 4 st Fjädrar: Antal: 96 st | Längd: 17,5 cm | Diameter: 30 mm Maxanvändarvikt: 120 kg Vikt: Studsmatta: 79 kg | Nät: 40 kg | Totalt: 119 kg Mått (LxBxH):
4,3x4,3x0,9 m (2,7 m med skyddsnät) Garanti: Ram: 10 år | Hoppduk: 2 år | Kantskydd: 2 år |
Fjädrar: 2 år Stege: Nej

Jumpmaster 4,3 m är en studsmatta i övre
budgetklassen, men har en byggkvalitet som snarare
hör till medelklassen och utnämns till bästa budgetval.
Studsen är medelhård, spänstig och möjliggör riktigt
höga hopp, åtminstone för personer som väger över 20
kg. Kantskyddet är av god kvalitet med riktigt
påkostade material i relation till prislappen och bör stå
emot vädrets makter i flera år. Såväl bredd som tjocklek
är generöst tilltagna, vilket innebär effektiv
stötabsorbering och god täckning av ram, fjädrar och
fjäderfästen. Likaså är ramen rejäl, vilket bidrar till en
stabil konstruktion och den har en mycket lång
garantitid. Det är svårt att få skyddsnätet att sitta riktigt
spänt, men det sitter ändå tillräckligt spänt för att
skydda mot att någon hamnar utanför hoppytan.
Ett klart plus är skyddsnätets självstängande öppning
som i motsats till traditionella öppningar inte lämnar ett
oskyddat hål i skyddsnätet om barnen glömmer eller
struntar i att stänga det. Vi hade dock föredragit att
skyddsnätet satt längst ut på kantskyddet istället för
innanför. Som skyddsnätet nu sitter så kan små barn
frestas att leka på kantskyddet varifrån de kan ramla
ner. Turas barnen om att hoppa så är kantskyddet dessutom stabilare att sitta på än direkt på
hoppduken. Bruksanvisningen är något av en besvikelse då den är på norska och då skyddsnätet i
montageinstruktionen inte överensstämmer med nätet som man får med. Skyddsnätet kunde även
haft en smartare lösning för montage. Plasthattarna som ska placeras längs ut på muttrarna som
håller fast skyddsnätet saknar gängor. Detta gör att hattarna lättare kan lossna och då utgöra en
potentiell kvävningsrisk för små barn. Har man små barn är det därför bättre att inte montera på
dem alls. Jumpmaster 4,3 m ligger prismässigt i toppen på budgetklassen, men har ändå ett högre
prisvärde än övriga budgetmodeller för familjer som använder sin studsmatta flitigt och under flera
år.

+ Bra studs, god byggkvalitet & säkerhet, självstängande skyddsnät,
lång garanti på ramen

– Skyddsnätet placerat på insidan av kantskyddet, plasthattar saknar
gängor, bitvis slarvig bruksanvisning

Bästa pris hos:
Träningspartner.se

#

" Fri frakt

Berg Talent
Liten kvalitetsstudsmatta för den lilla trädgården
Ramstorlek: 3,05 m Duk: Material: Polypropylene | Diameter: 3,05 m | Hoppyta: 4,79 m2
Kantskydd: Bredd: 29 cm | Tjocklek: 17 mm | Fyllning: Foam | Överdrag: 0,35 mm PVC Färg:
Svart & grön Antal benpar: 6 st Fjädrar: Antal: 54 st | Längd: 9 cm | Diameter: 20 mm Maxanvändarvikt: 70 kg Vikt: 49,8 Mått (LxBxH): 3,05x3,05x2,56 m (1,8 m med skyddsnät)
Garanti: Ram: 5 år | Hoppduk: 2 år | Kantskydd: 1 år | Fjädrar: 2 år | Stege: Nej Videoklipp:
Montageinstruktion

Talent är välrenommerade Bergs billigaste modell för
små trädgårdar eller mindre budgetar.
Den finns i tre relativt små storlekar, varav vi testat den
största. Den blygsamma storleken på hoppytan gör det
lätt att kollidera för två barn hoppar två samtidigt.
Likaså gör kantskyddets sparsamma bredd och
tjocklek att det inte är speciellt stabilt att sitta på när
någon annan hoppar. I övrigt är kantskyddet fullt
godkänt med en tillfredsställande stötdämpning som
effektivt täcker ram, fjädrar och fjärderfästen. Talent har
en medelmjuk studs som gör sig bäst för barn som
väger över ca 20 kg. Samtidigt gör den lite mindre
hoppytan det enklare för små barn att få igång en
studs. Ramen är inte speciellt bastant men ändå
fullgod i relation till den maximala användarvikten som
är låg. Vårt test visade visserligen att Talent lätt klarar
en dubbelt så hög vikt, men tänk på att det tär på
fjädrarna att överbelasta studsmattan.
Likt andra Berg-studsmattor har Talent fina svetsfogar som bör stå emot rost många säsonger. Även
skyddsnätet bär Bergs karaktäristik med ett finmaskigt nät där man inte kan fastna med fingrarna,
en god förmåga att stå emot studsar, välvadderade stolpar och en självslutande öppning. Speciellt
den självslutande, dragkedjefria öppningen är av stort värde. Dels ur säkerhetssynpunkt då barnen
inte kan missa att stänga öppningen efter sig, dels hur kostnadssynpunkt då det är vid dragkedjan
skyddsnät brukar gå sönder. Montageinstruktionen är tydlig, med detaljerade illustrationer som kan
kompletteras med montageinstruktioner på Youtube och montaget avklaras av en person på ca 30
minuter. Bruksanvisningen är på engelska, idealt hade den varit svenska. Berg Talent är ett bra val
om du inte har plats eller råd med mer. Har du däremot plats och råd så är det värt pengarna att
betala ca 2000 kr mer för en större Berg Favorit.

+ Bra studs, tillfredställande byggkvalitet, hög säkerhet, videomontageinstruktioner

– Låg maximal användarvikt, ingen svensk bruksanvisning

Bästa pris hos:
Träningspartner.se

#

" Fri frakt

Rusta Adrenalin Pro
Studsmatta med stabil och tålig ram som tål belastning, lågt pris och en mjuk
hoppduk
Ramstorlek: 4,26 m Duk: Material: Polypropylen | Diameter: 4,26 m | Hoppyta: 14,2 m2
Kantskydd: Bredd: 36 cm | Tjocklek: 2,5 cm | Fyllning: ? | Överdrag: PVC Färg: Svart &
mörkblå Antal benpar: 4 st Fjädrar: Antal: 96 st | Längd: 21 cm | Diameter: 2,5 Maxanvändarvikt: 150 kg Vikt: Studsmatta: 88 kg | Nät: 24 kg | Totalt: 112 kg Mått (LxBxH):
4,3x4,3x0,9 m Garanti: 3 år Stege: Tillbehör

Studsmattan Rusta Adrenalin Pro är ett billigt alternativ
till de dyrare studsmattorna. Ramen är rejäl med
välgjorda svetsfogar. Det ger en bra stabilitet och
svetsfogarna bidrar till att ramen håller längre, eftersom
risken för rost minskar. Själva hoppduken är mycket
mjukt spänd, vilket gör den bäst anpassad för små
barn som har lätt att få studs på den. För personer som
väger mer än ca 20 kilo blir det sämre spänst i
studsen.
Mattan levereras med ett skyddsnät som dock inte är
så hållbart. Räkna med att byta det efter ett par
säsonger. Nätet är inte tillräckligt säkrat nedtill, vilket
gör att ben kan glida emellan om man landar fel. Den
som ramlar på studsmattan riskerar också att bränna
sig eftersom hoppdukens friktion är hög och man
skrapar då lätt upp knän och armar. Studsmattans
kantskydd blir lätt väldigt varmt i solen. Kantskyddet är
gjort i PVC-plast, men tenderar ändå att spricka efter en eller två säsonger. Kantskyddet är
dessutom ganska tunt och ger därför inte så bra stötdämpning. Något krånglig är också
monteringen av skyddsnätet, då dess stativ inte sätts på studsmattans ram utan består av parallella
rör från marken. Vingmuttrarna som håller uppe detta stativ rostar lätt och blir då svåra att skruva
fast.

+ Mycket lågt pris, stabil & tålig ram

– Kantskydd och skyddsnät av sämre kvalité, risk att bränna sig på
mattan

Jysk STOJ
Lättmonterad ram på en studsmatta med ett mycket lågt inköpspris
Ramstorlek: 4,27 m Duk: Material: Polypropylen | Diameter: 3,83 m | Hoppyta: 11,5 m2
Kantskydd: Bredd: 26 cm | Tjocklek: 1,5 cm | Fyllning: EPE-skum | Överdrag: PVC (topp) & PE
(botten) Färg: Svart & grön Antal benpar: 4 st Fjädrar: Antal: 80 st | Längd: 13,7 cm | Diameter:
23,5 mm Max-användarvikt: 150 kg Vikt: Studsmatta: 55 kg | Nät: 16 kg | Totalt: 71 kg Mått
(LxBxH): 4,3x4,3x0,9 m Garanti: 2 år Stege: Ja

STOJ är en riktigt prispressad budgetstudsmatta från
danska Jysk och föga förvånande kräver ett så lågt pris
en hel del kompromisser. Detta märks inte minst på
ramen, vars tunna godstjocklek medför en låg vikt
vilket gör den mindre stadig men även lätt att montera.
Vidare är ramens svetsfogar bitvis slarvigt utförda vilket
gör dem till svaga punkter där rost lätt får fäste. Detta
begränsar tyvärr ramens – och därmed studsmattans –
livslängd dramatiskt jämfört med en kvalitetsram.
Speciellt om ramen står ute året runt. Kantskyddet är
bland de dyrare delarna på en studsmatta och det är
därför inte förvånande att det sparats in en del även
här. Samtidigt har man ansträngt sig för att göra det
mesta av lite och överdragets ovansida är exempelvis
gjord av tålig PVC-plast medan den mindre blottade
undersidan består av billigare och skörare PE-plast.

Studsen är genomsnittlig för en lågpris-modell vilket
främst yttrar sig i en stumhet när hoppduken sträcks som mest, d.v.s. i botten på studsen. För barn
som inte väger så mycket blir denna stumhet däremot mindre påtaglig. Skyddsnätets säkerhet
sänks något av att dragkedjan kan vara svår att stänga helt. Tillgången på reservdelar begränsas
strikt av hur länge Jysk säljer en specifik studsmatta och förra årets modell går redan inte längre att
köpa reservdelar till.

+ Mycket lågt pris, lättmonterad ram
– Ganska stum studs, tanig ram, slarviga svetsfogar, svårstängd
skyddsnäts-dragkedja

Bra att veta om studsmattor
Fjädrar
Det är fjädrarna som tillsammans med hoppduken möjliggör hoppstudsen genom att tänjas ut och
sträckas.
Fjädrarna som används till studsmattor är dragfjädrar av typen cylindrisk skruvfjäder. Detta är
normalt en galvaniserad ståltråd som tätt lindats till en cylinderspiral. Fjädrarna påverkar
studsmattan bl.a. genom sitt antal, sin längd, sin materialkvalitet, ståltrådens tjocklek och sin
diameter. Ju större diameter en fjäder har, desto lättare är den att dra ut. Likaså är en fjäder med
tunnar tråd lättare att dra ut en än men tjockare. Vidare är en längre fjäder lättare att dra ut en viss
längd än en kortare. Ju fler fjädrar en studsmatta är upphängd med, desto mindre belastas varje
enskild fjäder vilket tenderar att ge bättre studs och hållbarhet.
Billiga studsmattor karaktäriseras av små och hårda fjädrar som ger en kort och stum studs. De
tenderar även att vara färre till antalet än på kvalitetsstudsmattor. Kvalitetsstudsmattor karaktäriseras
å sin sida av större, längre och fler fjädrar som ger en djupare och spänstigare studs. Även om
billiga studsmattor har sämre fjädring brister de i regel aldrig. De kan däremot bli uttöjda om de
utsätts för alltför stora krafter.

Form
En studsmattas form har stor påverkan på studsen, men även andra aspekter av studsmattan. Den
överlägset mest populära formen för familjestudsmattor är rund, eller närmare bestämt cirkulär.
Denna form ger en symmetrisk kraftfördelning om man studsar i mitten på mattan och en mer
asymmetrisk fördelning ju längre från mitten man studsar. Det finns även rektangulära och ovala
studsmattor, fast dessa används mest av fullvuxna professionella tävlingshoppare, då de kan ge en
djupare, mer kontrollerad studs. En fördel med cirkulära studsmattor är att de tenderar att gravitera
studsaren mot mitten och därmed motverka att man trillar av studsmattan. En annan viktig orsak till
att de cirkulära studsmattorna fullständigt dominerar marknaden för familjestudsmattor är att de inte
kräver en lika kraftig ram som studsmattor med andra former. Detta beror på att den cirkulära
formen är helt symmetrisk och därför fördelar kraften jämnare över ramen. En minde kraftig ram
kräver mindre material vilket innebär en lägre produktionskostnad. Denna kostnadsbesparing
skickas sedan vidare till slutkund i form av en lägre prislapp.

Hoppduk
Hoppdukens egenskaper påverkar studsmattan på flera sätt. Hoppduken bör vara gjord av ett tåligt
och UV-skyddat material, exempelvis polypropylenväv. Detta motverkar att duken blir solblekt och
därmed håller längre. Dessutom ska väven säkerställa att hoppduken har lagom friktion. Är
friktionen för liten halkar man lätt på duken, vilket ökar risken för att slå sig. Halkrisken är som störst
då hoppduken är våt, exempelvis efter ett regn eller på morgonen när dagg kan täcka duken. Är
friktionen för stor får man istället brännmärken när man glider på hoppduken. Detta är vanligt på
billigare hoppdukar som använder väv av billigare material. Anledningen till att polypropylendukar
är så populära för premium-dukar för familjebruk är att de uppfyller alla dessa krav och dessutom är
underhållsfria. Det finns dock olika kvaliteter även på polypropylendukar där den billigare varianten
är strävare än den dyrare.

Kantskydd
Kantskyddets uppgift är att förhindra hopparen från att landa och slå sig på ramen och fjädrarna.
Det gör kantskyddet till studsmattans viktigaste del ur säkerhetssynpunkt. Tillsammans med ramen
är kantskyddet de dyraste delarna på studsmattan. Ett riktigt bra kantskydd kostar alltså en del att
tillverka och är därför någonting producenter av billiga ”lågpris”-modeller i regel sparar in på.
Följden blir tyvärr att denna typ av studsmattor ofta har otillräcklig säkerhet. Dessutom slits billiga
kantskydd snabbt, främst av solens UV-strålar, vilket gör att de ofta måste bytas ut efter bara ett par
somrar. Högkvalitativa kantskydd är däremot tillverkade av material som EPE och EVA. Detta gör
dem mycket motståndskraftiga mot väder och vind. Även om även dessa kantskydd till slut slits ut
även de, så har de i regel en betydligt längre livslängd. Desto viktigare har högkvalitativa kantskydd
en mycket god säkerhet som effektivt skyddar användaren mot skador.

Ett föredömligt säkert kantskydd täcker ramen, fjädrarna och fjäderfästena väl, även i ytterkant.
Dessutom är det tillräckligt väl fäst och fixerat för att effektivt förhindra att det rör på sig under
hoppning eller vid kraftig vind. Vidare måste kantskyddet även vara tillräckligt tjockt och
stötabsorberande för att inte ge vika om man av misstag landar på det. Två centimeters tjocklek är
ett bra riktmärke för ett riktigt bra kantskydd. Förutom att slå i ramen är det nämligen vanligt att en
fot hamnar mittemellan två fjädrar och att kantskyddet då inte kan stå emot trycket och ger efter.
I billigare studsmattor är foamen innanför ytterhöljet ofta gjort av polyuretanskum som visserligen är
billigt men inte tillräckligt stötabsorberande. Dessutom absorberar materialet vatten – exempelvis
vid regn – vilket gör att foamen till slut ruttnar sönder.
Även ytterhöljets material är av stor vikt då det ska klara både slitage och solens UV-ljus. Billiga
studsmattor har i värsta fall ett ytterhölje av armerad PE-plast, vilket är samma material som billiga
presenningar är gjorda av. Ett bättre material är armerad PVC-plast som även används i regnkläder
och väskor.

Kantsömmar
Vad gäller kantsömmar kan man generellt säga att ju fler, desto bättre. Utöver detta påverkar också
hur välsydda och hur kraftiga de är. Är kantsömmarna för få och av för låg kvalitet så går de lättare
sönder med tiden. På gott och ont brukar dock detta i praktiken inte blir något problem då andra
delar av studsmattan med åren hinner gå sönder först.

Ram
Studsmattans ram kan sägas vara dess skelett, då ramen håller upp hela konstruktionen. Även på
billiga studsmattor är ramen i regel tillräckligt stark för att inte kollapsa av för stor belastning.
Däremot böjs en billig och tunn ram lätt med tiden. Ramen är normalt gjord av galvaniserat stål för
att inte rosta. Stålet bör vara minst 1,5 mm tjockt för att inte deformeras med tiden. Det är också
viktigt att ramen är galvaniserad på både in- och utsidan för att förhindra rost. Likaså är det viktigt
att svetsfogarna mellan ben och ring rengörs ordentligt efter svetsning för att rostskyddet ska bli
hållbart. Annars blir svetsfogarna ramens svaga punkt där rosten lättast får fäste. En ram med tjock
godstjocklek är inte bara starkare än en tunnare ram, utan även stabilare. Av naturliga skäl har den
även en högre vikt. Därför kan man i regel gå efter tumreglen att en tung ram är någonting positivt.
Som ett riktmärke bör ramen hos en studsmatta med en diameter på 4,3 m ligga på minst 80 kg.

Service (inkl. reservdelar)
En god efterservice är extra viktigt när man köper en studsmatta. Dels då det är en dyr produkt som
kostar flera tusen. Dels då den är väldigt tung och otymplig, vilket gör den bökig att åka tillbaka
med till butiken. Därför är det viktigt att butiken man köpt den av är snabba med att svara på ev.
frågor om montage och kan skicka extradelar - inom en rimlig tid och till ett rimligt pris - om
någonting går sönder.
Tillgången på reservdelar är i synnerhet viktig på längre sikt om man ämnar behålla studsmattan i
flera år. Ett stort problem med lågpris-studsmattor är att de relativt ofta byts ut mot nya modeller från
nya tillverkare. Om man har otur kan detta göra det praktiskt omöjligt att få tag på en reservdel för
en lågpris-studsmatta som bara är ett år gammal. Denna problematik förvärras dessutom ytterligare
av att billiga studsmattor ofta går sönder och därför har ett större behov av reservdelar.
Välrenommerade kvalitets-varumärken har ofta en helt annan kontinuitet i sitt utbud och har därmed
en god förmåga att leverera reservdelar långt efter att man köpt studsmattan. Detta bidrar till att öka
kvalitets-mattornas livslängd gentemot lågpris-mattorna.

Storlek
Studsmattans storlek påverkar inte bara hur gott om plats man har att hoppa på, utan även vilken
typ av studs den ger. Ju större studsmatta, desto tyngre måste användaren vara för att få en
ordentlig studs. Väger användaren för lite i relation till studsmattans storlek blir den tröghoppad och
man får inte igång någon ordentlig studs. Detta beror på att luften under studsmattan hela tiden
pressas ut och in vartefter hoppduken åker upp och ner. Denna luftrörelse suger rörelseenergi från
studsen, vilket användaren måste kompensera för genom att antingen vara tillräckligt tung eller att
hoppa tillräckligt högt. Har man inte ben som en groda gäller det därför helt enkelt att vara tillräckligt
tung för att med sin kroppsvikt kunna pressa ut tillräckligt mycket luft under varje hopp.
Att den största standardstorleken för familjestudsmattor ligger på 4,3 meter (14 fot) i diameter är
ingen slump, utan beror helt enkelt på att det är den storlek som är tillräckligt stor för att man ska ha
gott om plats att hoppa, samtidigt som även barn – med sin låga vikt – kan få till en bra studs. För

barn under ca 20 kg kan en studsmatta på 4,3 meter vara tröghoppad och exempelvis en storlek på
3,8 meter ger bättre studs vid en så låg vikt Samtidigt bör man tänka långsiktigt om man tänkt
behålla studsmattan i flera år och redan vid 4-6 års ålder brukar en studsmatta på 4,3 meter inte
längre upplevas speciellt tröghoppad. En studsmatta på 3,8 meter i diameter är på grund av sin
mindre storlek dessutom mindre lämplig att hoppa två stycken på samtidigt.
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