
DYRASTE KNIVEN 
FÖRLORARE I TEST

TEST MATTKNIVAR
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Knivarna Delphin och Shark fick bäst betyg. De övriga knivarna var inte så 
mycket att ha. Sämsta kniven var Mozart Allegro, enligt Byggnadsarbetarens 
testpanel.  
TEXT KATARINA CONNHEIM  FOTO ANNA SIMONSSON OCH ANKI SYDEGÅRD

 D
en vanligaste kniven, Delphin, som 
mattläggare använder på svenska 
byggarbetsplatser, får också högst 
betyg. Användar- och greppvänlig-

heten ligger på topp. Den upplevs som lätt och 
är smidig att hala upp ur fickan. 

– Kniven ligger bra i handen, man kan 
vinkla och det är bra att den inte är så lång. 
Den ger bäst känsla, säger Andreas Löfmarck 
som själv använder Delphin-kniven.

Minus är bladbytet som är lite krångligt och 
säkerheten; bladet måste alltid vara utfällt.

– Men den är inte sämre än någon annan, 
säger Andreas.

Shark-kniven får lika högt betyg som Del-
phinen. Den får genomgående fyror, utom 
för säkerhet och bladbyte. En del mattläg-
gare tycker att den är för lång. Tvärtom tycker 
mattläggaren Daniel Holmlander.

– Jag tycker att det är bra att den är lång. 

Jag vill hålla längre bak på kniven. Sharken 
är skön.

Solingen är en kniv som funnits med länge. 
Mattläggaren Anders Grandalen använde 
den när han började som mattläggare i bör-
jan av 1970-talet. 

– Den är en gammal hederlig kniv och 
det händer att jag använder den ibland. Det 
är egentligen inget fel, men man måste ha 
skruvmejsel för att byta blad, säger Anders.

Mattläggaren Daniel Holmlander tycker att Shark-kniven är bäst. Hans kollega Andreas Löfmarck föredrar Delphin-kniven. Bägge  knivarna 
får högt betyg i Byggnadsarbetarens test.
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Bladbytet är det absolut sämsta med So-
lingen. Även greppvänligheten får lågt betyg. 
Fördelen är att den är lätt och billig. 

Sämst betyg i testet får Mozart Allegro. 
Användar- och greppvänligheten är botten. 
Den upplevs som klumpig. Greppet och vin-
keln är fel. 

Det är omständigt att byta blad och matt-
läggarna tror att bladbytesknappen kommer 
att gå sönder.

– Den är felbyggd. Den går bara att öppna 
kartonger med, säger Daniel Holmlander.

Duri 2 automat och Stanley Titan är två 
knivar som också hamnar i bottenskiktet. 
Fördelen med Duri 2 automat är att den är 
lätt, billig och säker (bladet går att skjuta in), 
men i övrigt är den inte mycket att hurra för. 
Bladbytet är kasst. Greppet känns inte bra. 

Kniven upplevs som för liten, osmidig och 
det är inte någon bra vinkel.

– Den är för liten att ha i handen. Man kan 
inte låsa fast bladet när man skär i mattan, 
säger Anders Grandalen.

Även Stanley Titan-kniven får genomgå-
ende låga betyg, utom för bladbytet. Mattläg-

garna tycker att greppet inte är bra. Kniven 
är för vinklad och böjd. 

– Jag tycker att Stanley är för tjock, säger 
Andreas Löfmarck.

Dessutom är det den dyraste kniven i tes-
tet, med 295 kronor.

Anders Grandalen har arbetat 25 år som 
mattläggare. Generellt tycker han att bran-
schen har förändrat sig väldigt lite vad gäller 
maskiner och verktyg. När han började som 
mattläggare använde mattläggarna Solingen 
och Stanley (äldre variant än den som finns 
med i testet). För 15 år sedan kom Delphin-
kniven in i bilden. 

– Utvecklingen har stått still. När du ska 
ha en ny kniv, så tar du en gammal, beprövad, 
eftersom det inte finns några nya. Det är trå-
kigt, säger Anders. ●

DURI 2 AUTOMAT

90 kronor

97 gram

4,0

2,0

2,0

1,5

4,0

3,0

”Hobbykniv. För 
liten. Hittar den inte i 
knivhölstret.”  ”För liten. 
Svår att ta i med”.

SOLINGEN

26 kronor

62 gram

4,5

1,0

3,0

2,0

2,0

3,0

”Minus för att man måste 
använda skruvmejsel för 
att byta blad”. ”Liten, 
osmidig, hobby, icke-
godkänd”.

SHARK

229 kr

149 gram

4,0

3,0

4,0

4,0

3,0

4,0

 ”Ganska skön. Nästan 
lika bra som Delphinen, 
lite för lång”. ”Samma 
känsla som Delphin, men 
lite för lång”.

Pris

Vikt

Hur upplevs kniven
(är den lätt)

Bladbyte

Användarvänlig

Greppvänlig

Säkerhet
(in- eller utfällt blad)

Lätt att ta ur fickan

Kommentar:

Betyg:

DELPHIN

239 kronor

113 gram

4,5

3,0

5,0

5,0

3,0

4,5

”Ligger bra i handen, 
lätt att skära med.” ”Bra 
mattkniv, men jobbigt att 
byta bladen”.

På bilderna visas 
mattknivar med raka blad. 

Mattläggare använder 
i stor utsträckning 

mattknivar med krokblad 
och det har även vår 

testpatrull gjort.  

OBS!

’’Utvecklingen har 
stått still. När du 
ska ha en ny kniv, så 
tar du en gammal, 
beprövad.’’

BRA GREPP
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annonsNordea

annons Gerni

Vi valde, efter råd 
från fackhandel, 
mattläggningsföretag och 
användare sex mattknivar. 
Brytbladsknivar med raka 
blad är inte med i testet, 
eftersom de har ett annat 
användningsområde.
Knivarna köptes i fackhandel 
och priserna i testet är 
exklusive moms. 
Sju mattläggare, som arbetar 
på Olle Linds Golv AB i 
Stockholm, testade knivarna 
under en till fyra dagar. 

Mattläggarna har sedan 
betygsatt knivarna från 1 till 5, 
där 1 är sämst och 5 är bäst.
Redaktionen har sedan satt 
slutbetyget och vägt in priser, 
mattläggarnas betyg och 
kommentarer. 
 Byggnadsarbetaren gör 
inte anspråk på att testa 
alla mattknivar som finns på 
marknaden. Det kan därför 
finnas mattknivar, som 
används av mattläggare, som 
inte är med i testet.

STANLEY TITAN

295 kr

179 gram

3,0

4,0

2,0

2,0

2,0

3,0

”För stor vinkel. Har ingen 
känsla”. ”Lite bökig när man 
ska skära i hörn, då är den för 
böjd”.

MOZART ALLEGRO

214 kronor

182 gram

2,5

1,5

1,0

1,5

2,0

2,0

”Fel vinkel! Bladbytesknappen 
kommer förmodligen att 
kärva efter en vecka”. ”Mycket 
klumpig, dålig låsmekanism”. 
”Skitkniv”.

SÅ HÄR GJORDE VI

DYRAST


