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TEST Test KNIVAR

TEXT: CENNETH NIKLASSON   FOTO: ANDERS G WARNE

Knivskarp match
Ett bra gummi är alltid bra för den rätta känslan. Vinnare 
i Byggnadsarbetarens knivtest blev en kniv med ett grepp 
klätt i gummi. En faktor som avgjorde hela testet.
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UTAN KNIV ÄR EN snickare inte 
klädd. Kniven ska alltid hänga där på 
byxan, men ofta är den inte speciellt 
vass.

– Vi använder ju kniven till allt möj-
ligt. Att hålla den knivskarp hela tiden 
går inte, men ett bra sätt är att försöka 
ha en kniv som blivit lite sliten och en 
ny, vass kniv. Sedan blir det ju alltid 
så att den skarpa kniven blir slö den 
också, säger Per Wohlin.

Han tycker att kniven från Hulta-
fors med gummibeklätt grepp är bäst.

– Den känns genomtänkt och 
passar bra för jobb såväl inomhus som 
utomhus där det kan bli blött och halt. 
Egentligen har den en ganska traditio-
nell form på greppet, men i och med 
gummit blir det fantastiskt.

Per Wohlin är så nöjd med kniven 
att han gärna skulle vilje se att arbets-
givaren JM plockade in några kar-
tonger.

Den enskilt viktigaste detaljen som 
diskuterades under testet var utan 
tvekan just hur bra greppet var på 
knivarna. Ett par av snickarna tyckte  

att greppen rent generellt kunde vara 
lite större.

– Kniven ska ligga skönt och tryggt 
i handen, det är helt avgörande. Och 
det måste vara så pass bra att man 
kan känna sig säker även om greppet 
blir vått eller till exempel när man får 
formolja på handskarna och sedan ska 
använda kniven, säger Per Wohlin.

En annan viktig detalj som kom upp 
var vikten av ett bra glidskydd, som ser 
till att handen inte rappar från grep-
pet ut på bladet vilket kan ge allvarliga 
skärskador. På fl era av knivarna tyckte 
snickarna att glidskyddet var lite för 
dåligt.

TESTTest KNIVAR

”Jag har inte sett en 
slipsten på bygget 
sedan någon gång 
på 80-talet.” 
SNICKAREN KENNETH JEPSEN

En av knivarna som testades var en 
nyhet – säkerhetskniven från Hulta-
fors. Spetsen är borta, vilket innebär 
att skaderisken borde minska. Men 
snickarna är skeptiska. Risken för 
stickskador minskar, men samtidigt 
anser de att spetsen är nödvändig när 
de använder kniven.

– Den som vill ha en kniv utan spets 
kan ju fi xa det själv genom att slipa 
ner udden, säger snickaren Kenneth 
Jepsen.

NÄR DET GÄLLER snickarnas betyg 
i förhållande till priset på knivarna var 
det egentligen inga stora skillnader. 
I många andra tester har betyget stigit 
i takt med priset, men det gäller alltså 
inte knivarna. 

– Det är inte värt att betala 200 
kronor för en kniv när det fi nns kni-
var för under 50-lappen. När kniven 
väl börjar användas slits den snabbt. 
Men knivar med ett bra grepp och 
som är säkra kan ju vara värda några 
kronor mer, säger snickaren Kenneth 
Jepsen.

URVAL: 
Vi valde att testa 
några olika hant-
verkarknivar – varav 
fl era är vanliga på 
landets byggarbets-
platser.
METOD: 
Byggnadsarbetarna 
använde knivarna 
i det vanliga arbetet, 
under en dryg vecka 
på ett bygge i Stock-
holm. Därefter fi ck 
de sätta betyg och 
skriva ner kommen-
tarer. Slutbetyget 
sätts av redaktionen 
som även väger med 
priset i slutbetyget.

Vanliga
på byggena

SÅ TESTADE VI

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

  

Pris (inkl.moms)

Vikt

 Typ av blad

Grepp

Vasshet

 Få ur skyddshöljet

 Säkerhet

 Kommentarer

 TOTALBETYG

5

4

4

4,5

4

4

4

4,5

4

4

4

4

MORAKNIV (2000)HULTAFORS (CRAFTMAN’S KNIFE) CRAFTLINE (TOP Q)

Grymt skönt skaft som är 
gummibeklätt. Ett självklart 
val för en nutida Emil 
i snickarboa.

Mycket bra allroundkniv, men 
glidskyddet är undermåligt. 
Bra med stort skaft.

Ful färg om man nu ska lägga 
någon vikt vid det. Bra grepp 
trots att det är blött ute. Bra 
bälteshållare.

Rostfritt stål

86 kr

107 g

Rostfritt stål

189 kr

135 g

Rostfritt stål

 86 kr

103 g
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Hur länge knivarna håller sig skar-
pa spelar mindre roll. När de är slöa 
kastas de bort. Rent historiskt har kni-
ven under de senaste 30 åren gått från 
att vara ett verktyg som vårdats ömt 
till en slit- och slängvara.

– Jag har inte sett en slipsten på 
bygget sedan någon gång på 80-talet, 
säger Kenneth Jepsen.

SNICKARNA PÅ JM får knivar av 
arbetsgivaren. Kostnaden för att köpa 
in knivarna är låg och det blir dyrare 
om de anställda själva ska ställa sig 
och slipa dem vassa.

– Det går ju inte att slipa de här 
knivarna. Enda sättet är att köra lite 
snabbt på smärgeln, säger snickaren 
Kjell Svensson.

Förutom att gummit var viktigt för 
kniven som vann så hade den även en 
annan bra egenskap. Den var enkel att 
få i och ur slidan.

– Jag tycker att alla knivarna var 
lätta att få ur. Det handlar mycket om 
hur hårt man trycker till, säger Per 
Wohlin.

www.byggnadsarbetaren.se      ●  glassar  ●  fasonsaxar ●  miniskruvdragare  ●  snickarbälten  ●  gipsknivar  ●  knäskydd ●  gersågar
FLER

TESTER PÅ
NÄTET

3

3,5

3

4

3,5

3

3

4

3,5

3

3

3,5

2,5

3

3

2

HULTAFORS (HANTVERKARKNIV HVK)HULTAFORS (SÄKERHETSKNIV SKV)CRAFTLINE (Q 511) MORAKNIV (KLASSISK NR 2)

Känns skön i handen.
En klassiker som känns säker.

Känns mycket trygg att an-
vända. Trubbig spets är inget 
jag tycker passar på en kniv.

Bra med långt skaft. En bra 
standardkniv.

Det fi nns inget glidstopp och 
det är inte bra ur säkerhets-
synpunkt.

Kolstål

50 kr

97 g

Kolstål

54 kr

101 g

Kolstål

24 kr

99 g

Kolstål

76 kr

83 g

Per Wohlin håller fram sin favoritkniv. – Det här är en riktigt bra kniv. Det bästa är att greppet är så bra 
i alla väder. Det fi nns ingen risk för att man slinter, även om det är blött.

NÄTET
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