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TEST Test GIPSKNIVAR

TEXT: MARGITE FRANSSON  FOTO: ELIS HOFFMAN

Vassast  i lådan  
Konkurrensen var knivskarp. Men bra funktion och användar-
vänlighet gav slutligen segern till Bahcos gipsknivar. Där-
emot sågade vår testpanel tusenkronorskniven från Gyproc.

Knivar där det går lätt att skjuta ut bladet och 
där bladbytet är smidigt, gillar snickarna Jonas 
Lindstedt och Dan Lindqvist. 
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DET VAR STRID PÅ KNIVEN  mellan 
märkena i topp i Byggnadsarbetarens 
gipsknivstest. Snickaren Stefan Gyll-
nérius gillade ettan Bahco, som vann 
med knapp marginal.  

– Bahcos kniv har en stilettfunktion 
som är bra, den är lätt att byta blad på 
och jobba med. Nackdelen är att den 
är lite stor, säger han. 

Hans andra favorit var Irwin Pro 
Touch som kom tvåa.

– Irwin är lätt och har ett bra grepp. 
Den är också lätt att byta blad på, sä-
ger han. 

 Att verktyget känns bra i handen 
och är stadigt att skära med, är avgö-
rande för de åtta snickare på NCC:s 
bygge i Stockholmsförorten Sollentu-
na som deltog i testet. Och bladbytet 
måste också gå smidigt. På några av 
knivarna måste man ha en mejsel för 
att få isär kniven för att byta blad, och 
det ogillar byggnadsarbetarna.

I testet fi nns ett helt nytt verktyg: 
Gipsskäraren Blade Runner som Gy-
proc står bakom och som skär från 
ovan-och undersidan samtidigt. Ett 
säljargument är också att den kan 
skära olika former. Blade Runner var 
tyngst och dyrast av verktygen och 
samtliga byggnadsarbetare sågade 
den.

– Man undrar hur tillverkaren har 
tänkt, säger snickaren Kjell Lehto.

Byggnadsarbetarna tyckte genom-
gående att Blade Runner var tung och 

otymplig, att det var svårt att skära 
med precision. Lite motsägelsefullt 
fi ck den bra betyg för bladbyte, men 
det är en svag fördel när byggnadsar-
betarna inte vill använda produkten.  
Då delarna tas isär och ska sättas åter 
fi nns dessutom en klämrisk. 

– Hade jag inte vetat i förväg om ris-
ken hade jag med all säkerhet klämt 
mig, säger snickaren Jonas Lindstedt. 

PETER ÖRN ÄR  produktchef på 
Gyproc som marknadsför och säljer 
Blade Runner. 

– Detta är ett helt nytt sätt att tänka 
runt att skära gips. Första tanken när 
den togs fram var säkerhet, att kniven 
sitter inne i verktyget. Det går också 
snabbare att arbeta med den när man 
lärt sig tekniken.

En säkerhetskniv från Irwin väck-
te också uppmärksamhet i testet. På 
de fl esta knivar fi nns en funktion så 
att man med ett knapptryck drar in 
kniven. På Irwins säkerhetskniv sker 
detta automatiskt. Men byggnadsar-
betarna anser att det inte går att jobba 
effektivt med den, eftersom bladet 
måste matas fram hela tiden. Funktio-
nen måste göras om, menar de.  Där-
emot gillade de formatet och en liten 
skruv på sidan gör det lätt att få upp 
den för att byta blad. Då det gäller de 
billigaste varianterna av knivar tyckte 
snickarna att de var okej, men ser en 
risk att de slits ut i förtid.

Betygen på res pektive 
test faktor är ett medel-
värde av test piloternas 
betyg. Slut betyget är en 
hel hets bedömning som 
sätts av redak tionen. 
Där vägs kommentarer 
och pris in. 

BETYG

TESTTest GIPSKNIVAR

URVAL: 
En grupp om åtta 
snickare testade 
alla knivarna, som 
redaktionen köpt in. 
METOD: 
Snickarna använde 
knivarna under sitt 
vanliga arbete och 
satte sedan betyg. 

SÅ TESTADE VI

  

Pris (inkl.moms)

 Vikt

 Grepp

Bladbyte

 Bladets stadga

 Bladets utskjutning

 Kommentarer

 TOTALBETYG

  

Pris (inkl.moms)

 Vikt

 Grepp

Bladbyte

 Bladets stadga

 Bladets utskjutning

 Kommentarer

 TOTALBETYG

Snickarna som testade. Främre raden: Dan Lindqvist, Stefan Gyllnérius, Niklas Berglund, Kjell Lehto. Bakre 
raden: Jonas Lindstedt, Fredrik Fredriksson, Jerry Nilsson och Robin Jansson.

Den nya gipsskäraren 
Blade Runner sågades 
rejält av testgänget. 
Det blev ett särskilt 
minus för en stor 
klämrisk.
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TESTER PÅ
NÄTET

STANLEY CLASSIC

4

2

4

3

165 g

108 kr

BEST TOOLS

Prisvärd, men lite plastig. Tvivel 
om hållbarheten. Lätt vikt. Tar liten 
plats. Trög att skjuta ut bladet. En 
sämre kopia av Stanley classic.

3

2

4

2

 100 g

53 kr

IRONSIDE

En dålig kopia av Stanley classic, 
inget man gärna jobbar med. Bra 
vikt. Ganska skönt grepp. Trögt att 
skjuta ut bladet. Känns billig.

3

2

4

2

 150 g

39 kr

BLADE RUNNER

Inget för bygget. Förstår inte vad 
den är bra för, förutom att plocka 
upp skruv. Bäst som kylskåpsmag-
net. Stort minus för klämrisken.  

Ej tillämpligt – annan funktion

2

4

3

 760 g

1 011 kr

IRWIN PRO TOUCH

Lätt och smidig trots sin storlek.
Stadigt blad, lätt att byta och 
skjuta ut. Ganska trög knapp för 
att öppna kniven. För tjockt grepp.

4

4

3

4

 132 g

216 kr

STANLEY DYNAGRIP

4

4

4

3

220 g

244 kr

IRWIN SÄKERHETSKNIV

Smart skruv för att öppna kniven.  
Lätt att skjuta ut och byta blad. 
Skönt grepp. Att bladet åker till-
baka hindrar e� ektivt arbete.

4

4

3

3

 106 g

137 kr

BAHCO SQZ150003

Bra med stilettfunktion. Ett tryck 
med handtaget så matas ett nytt 
blad ut. Mycket snabbt bladbyte. 
Lite större än man är van vid.

3

5

3

5

 312 g

226 kr

IRWIN PRO TOUCH

Bra stadigt blad. Skönt grepp, skär 
bra. För stor för  fi ckan på byx-
orna. Trögt att skjuta ut bladet.

STANLEY DYNAGRIP

244 kr

IRWIN SÄKERHETSKNIV

Supersnabb med mjuk balans. En 
klassiker som fortfarande känns 
bäst, bra grepp, stadigt blad, håller 
i evigheter. Krångligt att byta blad. 

BEST TOOLS

53 kr

IRONSIDE BLADE RUNNER

1 011 kr
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