
  

   
 
  Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 

  

       

 

 

 

Innovativ vidareutveckling av kockkniv 
 
 
 
 

Examensarbete, produktdesign - formgivning 
 15 högskolepoäng, grundnivå  

 

Produkt- och processutveckling 
 Högskoleingenjörsprogrammet Innovation och produktdesign 

 

Hampus Oderstad 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentationsdatum:  2014 – 06 – 13  
Uppdragsgivare:   Baran Cürüklü 
Handledare (företag):   - 
Handledare (högskola):   Baran Cürüklü 
Examinator:   Ragnar Tengstrand 



1 

Sammanfattning 

 
 

Projektet grundar sig i en diskussion med uppdragsgivaren där syftet med projektet var att se 

över hur man kan vidareutveckla och skapa en innovativ kockkniv, sett utifrån de krav som 

ställs av konsumenterna. 

Målbilden var att utifrån kravbilden ta fram ett koncept som uppfyller de egenskaper och 

funktioner, som senare skulle sammanställas och visualiseras i form av CAD-bilder och 

ritningsunderlag. 

 

För att få fakta på vad användarna har för krav gjordes en kvalitativ förstudie i form av enkät, 

där syftet är att få grepp om tre delar – användarnas utbud idag, vilka egenskaper de önskar en 

kockkniv ska ha, samt relationen mellan diverse funktioner och egenskaper. 

 

Efter en djupare analys av enkäterna sammanställs kundkraven i form av kravspecifikation, 

funktionsanalys, funktionsträd samt CTQ. Detta i syfte för att få konkreta siffror och mätbara 

värden på kund- och marknadskrav. 

Utifrån metoderna visade det sig att produktegenskaper som främst vägde tyngs var ergonomi, 

hygien, kvalité, balans, användarvänlighet och smidighet.  

 

I samband med förstudien gjordes även en omvärldsanalys och lättare patentanalys, för att få 

information om hur utbudet och konkurrerande produkter ser ut. 

Utifrån detta fick projektet en starkare bild av att designfokus skulle ligga inom just 

användarvänlighet, funktionalitet, ergonomi och balans – med en självklarhet i att konceptet 

ska vara utformat i ett kvalitativt stål, för att kunna slipa den slutliga produkten till att ha en 

vass egg. 

 

Det slutliga konceptet som i ett senare skede i projektet finslipades är väl anpassad oberoende 

om användaren är man alternativt kvinna, likaså om personen i fråga föredrar ett lätt eller 

tyngre redskap. Detta leder till att kockkniven är anpassad för flertalet konsumenter men även 

inom många användningsområden i köket – beroende på vilka råvaror man jobbar med. 
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Ordlista 

 
 

 Asymmetrisk egg 

Olikt slipade sidor av eggen 

 

 Bolster 

I sammanhang med kockknivar menas bolster den avfasning som generellt finns på 

europeiska knivar mellan grepp och blad. 

 

 Gyuto 

Snarlik europeisk kockkniv, dock saknar den bolster och har istället asymmetrisk egg 

 

 Identer 

Benämning för mätinstrumentet som används vid hårdhetsmätning Rockwell. Generellt 

i utformning av en diamant-kon alternativt en stålkula. 

 

 

 RC 

Benämning för hårdhetsskalan Rockwell 

 

 Santoku 

Generellt kortare än den europeiska kockkniven, men har även en symmetrisk egg och 

en lätt rundare topp på den främre delen av bladet. 

 

 Symmetrisk egg 

Egg vars båda sidor är slipade till samma vinkel 
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1. Inledning 

 

Rapporten beskriven den idé projektet tog åt sig av uppdragsgivarens, där fokus ligger på att se 

över hur utvecklingsmöjligheterna ser ut för en kockkniv. 

  

Med ett fokus på rostfritt stål som materialval, inleds projektets gång med en kvalitativ 

förstudie i form av enkät. Detta för att få en bra bild om hur användarnas kockknivar är 

utformade idag, vilka egenskaper de önskar skulle finnas samt relationen med diverse 

egenskaper och funktioner – vilka som väger tyngst. 

 

Utifrån förstudien sammanställs och analyseras informationen, där projektet ger diverse 

egenskaper mer mätbara värden som senare kommer att användas till att designa och 

konstruera koncept.  

Koncepten ska ha fokus på egenskaper såsom kvalité, ergonomi och användarvänlighet.  

Senare tas ett slutkoncept fram, som visualiseras via CAD-modell och ritningar.  

 

Med CAD-modellen som grund gör projektet diverse beräkningar och analyser på konceptet, 

för att få grepp om dess ergonomiska påverkningar och fördelar. 

 

2. Syfte och mål 

 

Examensarbetet har som syfte att utifrån en kvalitativ förstudie få grepp om användarnas behov 

och önskemål.  

Dessa parametrar sammanställs och bildar konkreta kund- och marknadskrav, som i sin tur står 

till grund för den konceptserie som tas fram. 

Slutkonceptet ska vara väl förankrat i kravbilden och ha fokus på funktionalitet och 

användarvänlighet.  

 

Målbilden med arbetet är att slutkonceptet ska visualiseras via CAD-modeller, som i sin tur 

genererar renderade bilder i diverse material. Likaså tas det fram ritningar, för eventuellt 

framtida produktionsunderlag.  

  

Projektet kommer att bedrivas inom de kunskaper som samlats in inom produktutveckling, 

samt dess metoder och faser.  
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3. Projektdirektiv 

Design och utformning av konceptet ska främja funktionalitet och användarvänlighet. Som 

tidigare nämnt är syftet att förhålla sig till de mätbara värdena insamlade via förstudien, där 

slutkonceptet likaså kommer modelleras i CAD.  

Slutprodukten är tänkt att modelleras och presenteras i ett rostfritt stål, med fokus på hårdhet 

och hållbarhet.  

 

3.1 Marknad 

 

Parametrarna nedan syftar på den information som enkäten är formad utifrån. Dessa är även 

några av punkterna projektet ska förhålla sig till, för att begränsa och rikta designen till ett 

utvecklingsbart och producerbart koncept. 

3.1.1 Hygien 

Produkten kommer möjligtvis både användas i vardagligt bruk likaså yrkesmässigt och måste 

därmed väga in aspekter såsom hygien. Av stor vikt är även att material samt design är 

anpassad för diverse sura miljöer. 

3.1.2 Användarvänlighet 

Fokus på användarvänlighet hos produkten minskar även risken för skador, likaså underlättar 

ett kontinuerligt användande och på lång sikt minskar förslitningsskador eller dylikt. 

3.1.3 Kvalité 

Designen ska inge en känsla av kvalité, likaså val av material ska vara av yttersta klass när det 

kommer till knivstål.  

Materialet ska ha fokus på hållbarhet och hårdhet, där av begränsar vi projektet till ett härdat 

rostfritt stål med ett hårdhetstal på över 58 RC. 

3.1.4 Prisvärdhet 

Design, utformning och val av material ska även vara förankrat i kostnad. Slutprodukten ska 

vara väl prisvärd, dock kommer inte några ytterligare beräkningar att göras på möjlig 

produktionskostnad. 

 

 

 

 

 

 



7 

4. Problemformulering 

Genom att sätta upp en tydlig problemformulering och likaså projektdirektiv tydliggör man om 

vad som måste uppnås i projektet. Likaså i vilka moment man möjligtvis kommer stöta på 

hinder.  

 

I detta avsnitt hänvisar vi även till kravspecifikationen, funktionsanalysen samt CTQ.  

 

 Hur specificerar vi användarvänlighet, då användarna möjligtvis uppfattar detta olika 

 

 Hur tar vi fram ett koncept som innehar attraktiv design samt kvalitativ knivstål 

 

 Vilka funktioner önskas i en kockkniv, om vi tänker vidareutveckling från befintliga 

designer 

 

 Hur tillämpar och möjligtvis förbättrar vi aspekten ergonomi hos kockkniven 

 

 Hur skapar vi en produkt som även har fokus på hygien, då det även faller på 

användaren vad hygieniskt är 

 

 Hur anpassar vi produkten till män, kvinnor, höger- och vänsterhänta 

 

 Hur tillämpar vi nytänkande i en design som är så använd idag 

 

 Hur kan modellen behålla sin funktionalitet men även ta hänsyn till punkter såsom 

innovation, design och användarvänlighet. 
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5. Projektavgränsningar 

Projektet kommer som tidigare förklarat i målbilden att utmynna i en konceptgenerering, vidare 

slutkonceptet kommer att visualiseras som 3D-modell i CAD.  

Rapportens omfattning förhåller sig till C-uppsats, där av kommer rapporten tryckas i en 

obunden samt bunden kopia som lämnas till skolan. Följande begränsningar samt förhållningar 

formar projektet samt rapporten: 

 

Förstudier 

 

 En marknadsundersökning i enkät-format görs med cirkus tio svarspersoner, med 

blandad yrkesroll och ålder 

 Undersökning av nuvarande produkter 

 Omvärldsanalys kommer att genomföras för att få grepp om hur kockkniven används 

idag. 

 Patentanalyser av befintliga väletablerade modeller kommer göras 

 Någon djupgående analys av konceptserie eller modellserie av knivar kommer inte 

göras, utan projektet riktar sig främst enbart mot design av kockkniv 

 

Design 

 

 Designen ska grunda sig i de mätbara värden insamlade utifrån förstudien. 

 Designen kommer även belysa inslag av egna erfarenheter, insamlade under 

utbildningens gång. 

 Produkten ska ha fokus på en tilltalande och funktionell design 

 Konstruktion och design av produkten ska även vara förankrad inom ergonomi 

 

Material 

 

 Utgångspunkten är att produkten ska inneha ett kvalitativt härdat rostfritt stål 

 Kommer belysa diverse kniv-material samt konceptets val av material 

 Inga hårdhetsmätningar eller testfall av materialets påfrestningar kommer göras 

 Informationsdelen samt materialval begränsas till rostfritt stål, då kniven är avsedd för 

dagligt bruk 

 

Användarstudier inför konceptgenerering och konceptutvärdering 

 

 Belysa begreppet ergonomi, utifrån användarsynpunkt 

 Tydliggöra användningsområdet 

 

Konceptmodell och visualisering 

 

 3D-modell kommer att skapas i Solid Works 

 Renderade bilder av slutprodukten kommer att tas fram 

 Ritningsunderlag tas fram 

 

 

 

 



9 

Produktion 

 

 Ingen djupgående analys av produktionskostnad kommer göras, enbart som tidigare 

nämnt en lättare informativ del om val av material. 

 Produkten är inte planerad att produktionssättas utan enbart 3D-modell via CAD samt 

ritningsunderlag tas fram. 

 

Rapport 

 

 Är utformad utifrån Rolf Lövgrens mall, och uppfyller Mälardalens Högskolas normer 

för uppsats av typ C. 

 Rapporten är skriven på svenska 

 

6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

6.1 Lösningsmetodik 

 

Som grund till projektarbetet och konceptgenereringen används SVIDs (Stiftelsen svensk 

industridesign) olika processteg.  

Dessa processteg ger projektet en klarhet och tydlig bild över vilka moment som behöver 

bearbetas, och ligger även till grund för tidsplanen.  

Eventuellt moment eller flaskhalsar som kan komma att generera mer tid och kräver större 

åtgärder blir även mer synliga utifrån denna processmodell. 

 
 

 
Figur 1. SVID designprocessen 

 

Samtliga moment i trappan är väl förankrade i verkligheten och ger som nämnt tidigare bra 

klarhet i vilka moment som kvarstår, samt vart i processen projektet står för tillfället. 

 

Projektmodellen består av sju steg där rapporten belyser samtliga steg, varav momentet 

’produktion’ tas upp som ett lättare förslag till produktionssätt. 
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 6.1.1 Utgångspunkt 

Design och innovation påverkas av vår omgivning såsom miljö och medmänniskor, likaså som 

nutid och dåtid. Viktigt är därmed att säkerställa vilka tekniska-, personella-, och ekonomiska 

förutsättningar samt begränsningar som finns för projektet.  

 

Problematik kan lätt uppstå då vissa parametrar som styr design kan anses som subjektiva. 

 

6.1.2 Användarstudier 

En klar och tydlig bild över behov, målgrupp samt möjligheterna behöver säkerställas, och 

detta göras genom kvantitativa samt kvalitativa studier. Utfallet analyseras därefter och bygger 

en grund för vidare koncept- och designarbete. 

 

Det är viktigt att knyta samman trådarna och härleda till förstudien för att få en klarhet i 

slutprodukten. 

 

6.1.3 Koncept & visualisering 

Flera koncept genereras, där grunden bör ligga i användar- och förstudien genomförd i ett 

tidigare skede. Det är av stor vikt att väga koncepten mot varandra, för att få en tydlig bild av 

för och nackdelar. 

 

Konceptgenereringen bör även ta hänsyn till diverse produktions- och marknadsperspektiv. 

 

6.1.4 Utvärdering & konceptval 

Koncepten som tidigare framtagna utvärderas och prioriteras utifrån punkter såsom 

beräkningar, marknadsvärderingar och tekniska avgöranden.  

Återigen viktigt att reflektera över begränsningar, utgångspunkter och förstudier. 

 

6.1.5 Justering & genomförande 

De slutligt valda koncepten finslipas och justeras för att slutligen få fram det mest anpassade 

förslaget, där nära samarbete krävs med andra kompetenser – för att bl.a. ta fram ett 

produktionsunderlag. 

 

6.1.6 Produktion 

Valt koncept följer de valda produktionsmetoder och processer som tidigare varit byggstenar 

för begränsningar och utgångspunkter. Generellt anknutet till organisationens val av 

produktionssätt. 

Denna punkt kommer ej vidare tas upp i detta projekt. 
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6.1.7 Uppföljning & utvärdering 

Efter produktionsstart utvärderas ytterligare produkten samt arbetssättet, för att ge rum för 

förbättringar och optimeringar. Uppföljningsarbetet innefattar även nya användarstudier och 

tester, för att följa den rörande marknadens aktuella läge och se utrymme för vidareutveckling, 

likaså inom marknadsföringssynpunkt. 

 

6.2 Utgångspunkt 

 

6.2.1  Uppdrag 

Projektet startades och formades utifrån den idé given av uppdragsgivaren, vilket innefattade 

att utifrån en kvalitativ förstudie se över de behov och önskemål som finns på kockkniven.  

Utifrån förstudien samt övriga metoder så byggs projektet vidare för att ta fram ett koncept, 

med fokus på vidareutveckling. 

 

Projektbegränsningar och projektdirektiv styr inom vilka ramar produkten kan utformas, där 

slutprodukten ska bestå av egenskaper och funktioner insamlade utifrån förstudien. Rapporten 

tar senare upp diverse knivstål, med fokus på att slutkonceptet ska inneha ett kvalitativ rostfritt 

stål. 

 

6.2.2 Gantt-schema 

 

Utifrån diverse projektparametrar såsom inlämningsdatum, avstämningspunkter och 

projektmoment så skapas en aktivitetslista, vilket bekräftar vilka moment i projektet som 

behöver genomföras – likaså i vilken tidsperiod i projektet det ska göras. 

 

Utifrån detta skapas därefter ett Gantt-schema, som påvisar vilka moment som är relaterade till 

varande – och därmed mer eller mindre kritiska av utdragen tidsram eller övriga problem som 

projektet kan stöta på under tidens gång. 

 

Detta ger oss en tydlig bild över vilka moment som i ett senare stadie kan komma att vara 

tidskrävande och kritiska. 

Utifrån dessa så beslöts det även att ha en kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren för att 

underlätta idéegenereringen och avstämningspunkter. 
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6.3 Användarstudier 

 

En utförlig informationsinsamling görs i form av en kvalitativ enkät, där projektet kommer 

bygga vidare och förvandla svaren till mätbara värden.  

De mätbara kund- och marknadskraven används senare inför konceptgenereringen, där de 

egenskaper som samlas in kommer kontinuerligt under projektets gång att reflekteras över.  

 

Informationen i detta kapitel ska ge en kvalitativ och bred bild över hur kniven som redskap 

används idag, hur produktutbudet ser ut samt vilka egenskaper och funktioner som önskas av 

målgruppen. 

Projektet belyser även vikten av att ha ergonomi som fokusområde. 

 

6.3.1 Enkät 

En enkät är ett informationsunderlag som används vid diverse förstudier, främst för att genom 

olika frågeställningar och formuleringar kunna utläsa och analysera svaren och därefter dra 

specifika slutsatser.  

 

Flertalet punkter styr hur en enkät ska utformas, bl.a. 

 

 Var konsekvent i val av språk, och anpassa detta efter svarspersonerna 

 Frågeställningen ska vara lättförstådd 

 Det får inte finnas någon otydlighet eller möjlighet till otydlighet i frågorna 

 Frågorna ska generellt vara korta och sammanfattade 

 Inga ledande frågor 

 Undvik negationer 

 Sträva efter korta frågeställningar 

 

Utformning samt frågeställning i enkäten är som tidigare nämnt menad att ge svar på ett flertal 

frågor, bl.a: 

 

 Hur använder du kniven som redskap idag 

 Vilken prisklass faller svarspersonen i 

 Vilka egenskaper önskas och värdesätts högst 

 

Utförligare analys finns i avsnitt 7.1.1 Enkät samt under Bilaga 2 Analys av enkäter. 

 

Vanligt vid utformning av enkäter – då man eftersträvar mätbara värden – är att den innefattar 

ett flertal frågor där användaren får ange värdegrad på exempelvis 1 till 5, där ett är ’instämmer 

ej’ samt fem ’instämmer helt’. 

Detta ger en lättöverskådlig bild över hur diverse frågor och egenskaper står i relation till 

varandra. Utifrån detta kan man senare använda SUS (system usability scale) för att få ett 

mätbart värde på de sistnämnda frågorna.  
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6.3.1.1 System usability scale (SUS) 

För att ge mätbara värden på svaren i enkäten senare del använder projektet sig av SUS-

metoden. 

Metoden ger enkätsvaren ett visst poängtal beräknat utifrån svaren på frågorna. Värdet 

beräknas utifrån att svaret frågorna med ojämnt nummer (1, 3, 5, ...) subtraheras med värdet 1, 

exempelvis: 

 

Fråga 1, Svarsperson har angett värde 3. Detta ger SUS: 3-1=2. 

 

För frågor med jämnt nummer (2, 4, 6, ...) så beräknas SUS-talet genom att ta 5 minus angivet 

svarsvärde, exempelvis:  

 

Fråga 2, Svarsperson har angett värde 3. Detta ger SUS: 5-3 = 2. 

 

När värdet för samtliga frågor är beräknat adderas samtliga värden, därefter multipliceras dessa 

med värdet 2.5 – för att få ett slutligt mätbart SUS-värde. Slutvärdet kan variera mellan 0 och 

100. 

6.3.2 Trend och omvärldsanalys 

För att lättare förstår marknaden som den ser ut idag samt användarnas behov, så utför 

projektet en trend- och omvärldsanalys. Detta med fokus på hur utbudet ser ut idag, samt hur 

lättillgängliga bra redskap är för gemene man.  

Projektet berör även olikheter i kulturer och geografiska områden, utifrån hur kniven ser ut och 

används. 

 

 

6.3.3 Patent och marknadsanalys 

För att få en bredare och djupare förståelse över utbudet och utformning av knivar som idag 

finns på marknaden görs ett patent och marknadsanalys – där fokus ligger på utformning, 

storlek och ergonomi. 

Informationen insamlad utifrån analysen kommer senare att användas och knytas samman till 

de parametrar som insamlas utav enkäten. 

Analysen kommer delvis beröra patent men även andra produkter som ses som konkurrenter i 

dagsläget.  
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6.3.4 Ergonomi 

”Läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen”, 

(NE.se/ergonomi 2014-04-04) 

 

En produkt samt redskap som är menad för kontinuerligt arbete och därmed påfrestar diverse 

leder, muskler och senor bör ha grund och fokus inom ergonomi. Detta för att få en design och 

funktionalitet som motverkar trötthet och förslitningsskador. 

Design som begrepp riktar sig inte enbart mot utseende och funktion, utan måste även uppfylla 

ett användningsområde – och speciellt möjliggöra längre användning. 

 

Ett grepp som är utformat för upprepade och mindre finare rörelser bör generellt inte vara 

kortare än 100mm. Även att ta med i beräkningen är att medelskillnaden mellan män och 

kvinnor ligger runt 10 % i handlängd.  

Detta motverkar att användaren glider av handtaget och skadar sig på egg eller dylikt.  

För att motverka övriga skador vid just specifikt kniv-grepp bör även greppet ha en ellipsoidal 

form, och även vara utformat med ett skydd eller bolster, som hämmar användaren från att 

glida av greppet. (Björing, G. 2014-04-10) 

 

 
Figur 2. Hand vid grepp 

 

Grepp när det kommer till just redskap inom köksmateriell bör även vara utformade för att 

underlätta vid blöta eller fuktiga arbetsmiljöer. Detta för att öka friktion och återigen motverka 

att användaren glider av eller tappar greppet.  

 

Av befolkningen idag så är cirkus 90 % högerhänta, likaså är det stor skillnad för händer samt 

grepp mellan män och kvinnor.  

Greppet bör om möjligt vara utformat att det passar både höger och vänsterhänta, detta för att 

motverka att användaren exempelvis måste öka sin greppstyrka för att få ett bra grepp.  

Detta då ökad greppstyrka vid oergonomiskt grepp kan enkelt leda till oönskad belastning och 

därmed smärta samt förslitningsskador. 

 

Likaså som ett oergonomiskt utformat grepp kan leda till ökad greppstyrka så kan ett för lätt 

eller tungt redskap likaså ha negativ belastning på hand och övriga arbetsområden.  

Utformningen för vikt och tyngdpunkt hos redskap som man använder stående – och då armen 

oftast är i 90 graders vinkel – är väldigt viktigt. Detta för att inte belasta axlar eller nacke fel 

vid upprepade och långvariga rörelser. (Arbetsmiljöverket.se, 2014-04-10) 
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6.3.5 Materiallära 

Som tidigare nämnt under projektdirektiv kommer konceptet utformas utifrån ett material av 

stål, därmed följer materiallära som tar upp skillnaden mellan stål och rostfritt stål, likaså olika 

kända knivstål. Även fördelar samt nackdelar med diverse. 

 

Rapporten kommer belysa 

 

 Olika stålkategorier 

 Vanliga typer av knivstål 

 Förklaring till hårdhetsskalan Rockwell, RC 

 

6.4 Koncept & visualisering 

6.4.1 Funktionsanalys 

En funktionsanalys beskriver funktionen hos just en produkt eller ett system, där dess 

funktioner delas upp i tre kategorier. Den första kategorin är huvudfunktion, vilket beskriver 

produktens huvudsyfte – som generellt även är ett krav som behöver uppfyllas för en fullvärdig 

produkt. Därefter följer delfunktioner, som fungerar som underfunktioner till huvudfunktionen 

– men som även behöver uppfyllas för att den ska fungera fullt ut. I vissa fall kan även 

delfunktionerna ha egna underfunktioner, som beskrivs kortfattat.  

Till sist finns det stödfunktioner, dessa stödjer den högre funktionen men är inte kritiska till att 

produkten fungerar.  Exempel på stödfunktioner kan vara miljöstandarder eller andra normer.  

 

Nedan visas en bild över ett funktionsträd, där funktionerna i funktionsanalysen har 

sammanställts men visar tydligt visuellt hur de relaterar till varandra, likaså vilka som är av 

kritisk karaktär. 

 

 
Figur 3. Funktionsträd 
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6.4.2 Kravspecifikation 

De krav som en utvecklare eller konstruktör ställer på produkten, både funktionella och icke-

funktionella, ska sammanställas i en kravspecifikation. Kraven som ställs på produkten ska 

vara förankrade från förstudien samt övriga analyser – med andra ord ska konceptfasen vara 

förankrad i kravbilden. 

Specifikationen ska inte enbart innefatta industriella krav, utan även krav på exempelvis 

utformning, tillverkning och material. Kravspecifikationen ska vara tydlig, likaså ska samtliga 

krav numreras för att få en enkel struktur inför prioritering. 

 

I vissa projekt används kravspecifikationen som en förlängning av ett beställningsdokument, 

det är då viktigt att kravanalytiker och beställaren utformat kravspecifikationen i ett språk som 

är tydligt och lättförstått för utvecklarna. Vanligt är att vissa krav blir väldigt subjektiva, och då 

väldigt svåra att ge mätbara värden – ett exempel på detta är ”systemet ska vara snabbt”.  

Hur ett system uppfattas snabbt beror dels på användarens erfarenheter, men likaså tekniska 

möjligheter såsom prestanda, miljö och inom vilken marknad programmet används – pratar vi 

sekunder, minuter eller timmar. 

 

6.4.3 CTQ 

CTQ är en förkortning för ’critical to quality’, och är en analytisk metod för att säkerställa 

vilka faktorer som är kritiska för att få en producerbar och hållbar produkt. 

Dessa faktorer är förankrade i förstudien, och bygger på användarnas behov.  

För att få en överskådlig bild använder man ett CTQ-träd där man anger de viktiga faktorerna 

som användarna angivit, utifrån vilket behov som finns.  

Därefter förvandlar utövaren värdena till mer mätbara värden som sedan ligger till grund för en 

säker och producerbar produkt, som uppfyller kundkraven.  

 

6.4.4. CAD 

Datorprogrammet CAD Solid Works kommer senare att användas vid konceptgenereringen. 

CAD står för ’Computer Aided Design’ och är ett två- samt tredimensionellt 

konstruktionsverktyg. Programmet ger en överskådlig bild över förhållande och relationer 

mellan delar i en prototyp, där möjlighet finns att även göra diverse beräkningar och analyser. 

 

Slutkonceptet kommer i ett senare skede visualiseras via CAD-modeller, där även 

ritningsunderlag tas fram för eventuell framtida produktion. 
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6.5 Utvärdering & konceptval 

 

Vid produktutveckling och utveckling generellt bör konstruktören ha ett innovativt och brett 

tänkande, där möjligheter bör ha fokus och inte alltid lösningar.  

Det är av stor vikt att diverse koncept och skiss har förankring i kund- och marknadskraven 

som sammanställts utifrån förstudien, men likaså kan vissa koncept som vid första anblick ses 

orealistiska föra med sig positiva designparametrar eller funktioner i ett senare skede. 

 

Projektet kommer i detta avsnitt att värdera och analysera diverse koncept, för att värdera dess 

för- och nackdelar.  

 

6.5.1 Pughs matris 

Pughs matris är en analytisk modell vilket specificerar diverse krav som tidigare är angivet för 

produkten. Dessa ordnas i en separat kolumn, därefter värderar man kraven utifrån en skala 

från 1 till 5, beroende på hur kritiska dem är. Värde 1 är lågt, samt värde 5 är högt.  

Därefter anger man dels ett referensobjekt, exempelvis en konkurrerande produkt som finns på 

marknaden idag.  

Samtliga förslag till koncept ordnas i en egen kolumn, där man senare värderar 

konceptförslagen utifrån hur de står sig i jämförelse med referensobjektet – allt sett utifrån 

kravmassan.  

 

Värderingen av koncepten görs utifrån en skala på +1, 0 samt -1 där man anger om konceptet 

uppfyller kraven bättre, sämre eller lika bra som referensobjektet. Referensobjektets värde på 

hur de uppfyller kraven ska alltid vara noll, där man efter analysen antingen får ett positivt, 

negativt eller nollvärde för samtliga koncept, beroende på hur väl de uppfyller kraven. 
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6.6 Justering & genomförande 

 

6.6.1 SWOT 

SWOT-analysen används för produkter och system, där man vill hitta eventuella möjligheter 

och hot. Metoden bygger på ”Strenghts”, ”Weaknesses”, ”Opportunities” och ”Threats”.  

Utifrån detta får man en bra bild över vilka styrkor produkten har idag, likaså svagheter, 

möjligheter för produkten att lyckas samt vilka hot som finns på marknaden.  

 

 

6.6.2 Quality function deployment 

Quality function deployment, förkortas QFD och är en metod som används vid 

produktframtagnings senare steg – där man mäter användarkrav i relation till de funktioner 

framtagna via konceptgenereringen. 

Metoden ger en bättre syn utifrån produktutveckling, då användarnas krav omvandlas till mer 

mätbara värden – som senare kommer att användas vid utveckling och konstruktion. 

 

Metoden kan generellt delas upp i fyra delar. 

 

1. Produktplanering 

I första steget av metoden samlar man in kundkrav, konkurrensmöjligheter samt 

produktegenskaper. Dessa värderas därefter och tilldelas mätbara värden, för att enkelt se om 

produkterna som redan finns idag redan uppfyller kundernas krav – eller om det finns utrymme 

för vidareutveckling hos funktioner, samt om detta går att anpassa på projektets egen produkt. 

Det är av stor vikt att informationen som samlas in är av hög kvalité, då detta bygger grunden 

till hela analysen. 

 

Figur 4. SWOT 
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2. Produktdesign 

Nästa steg i processen är att identifiera kritiska moment och funktioner i produkten eller 

systemet, och därefter ge dessa konkreta målvärden. 

 

3. Processplanering 

Här dokumenteras, definieras och fastställs de kritiska processerna. Även exempelvis 

utrustning inför produktion fastställs. 

 

4. Processkontroll 

Fastställer vilken produktionsmetod som innebär störst risk, samt inför man kontroller och 

stationer för att kvalitetssäkra och motverka misslyckande.  

 

7. Tillämpad lösningsmetodik 

7.1 Användarstudier 

 

För att få grepp om målgrupp samt vilket behov som finns valde projektet att använda sig av en 

enkät. Enkätens utformning kommer senare att förklaras ingående, men baktanken var att få en 

tydligare bild om hur användarna använder sina knivar idag, vilket typ av utbud gemene man 

har samt vilka egenskaper och funktioner de önskar skulle finnas. 

 

Bortsett från förstudien i enkätform görs även följande steg i detta avsnitt. 

 

 Enkät: utformning 

 Enkät: Beräkning SUS 

 Enkät: analys 

 Trend och omvärldsanalys 

 Patent och marknadsanalys 

 Material 

7.1.1 Enkät 

7.1.1.1  Utformning 

Förstudien beslutades som tidigare nämnt att göras i form av en enkät. Svarspersonerna är fritt 

blandat, vissa använder sina redskap enbart för privat hemma-bruk, vissa är yrkesutövare samt 

vissa – kan man urskilja – bryr sig minimalt lite om sina redskap. Analys av svaren kommer att 

tas upp i nästkommande avsnitt. För fullständig enkät se Bilaga 2 Enkät. 

 

Enkäten är utformad enligt 16 frågor, där den sista består av bedömningsfrågor varav 

svarspersonen får ange såvida de håller med eller ej – på en skala från ett till fem.  

Första delen av enkäten är utformad för att få en uppfattning om hur svarspersonens utbud ser 

ut idag – utifrån antal knivar, kvalité samt vilken prisgrupp det rör sig om.  
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Figur 5. Enkät del 1 

 

Nästkommande del av enkäten är utformad för att få en generell uppfattning om vilka 

egenskaper samt funktioner personen önskar se hos en kockkniv. Likaså vill projektet även ha 

uppgifter om hur de önskar att kniven skulle vara utformad utifrån hur svarspersonen använder 

sina knivar, eller skulle vilja använda sina knivar. Exempel på sådana frågor är: 

 

 
Figur 6. Enkät del 2 

Svarsalternativen är tänkta att ge en bred bild av de möjligheter som finns när det kommer till 

utveckling och design av kockkniven. 

Den sista delen av enkäten består av sju stycken värderingsfrågor, där svarspersonen anger på 

en skala om de ’instämmer ej’ eller ’instämmer helt’.  
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Dessa värden kommer som nämnt i avsnitt 6.3.1.1 SUS att användas för att ge svaren ett 

mätbart värde, som senare kan användas vid analys av enkäterna. 

 

7.1.1.2  Beräkning SUS 

Värdet vi får ut från SUS-beräkningarna är enbart en del av enkäten, och berör enbart de sju 

frågorna som finns under fråga 16 i enkäten. 

 

Enkät 1 2 3 4 5 6 7 Summa SUS-värde 

1 4 0 4 2 3 0 0 13 32,5 

2 2 3 0 2 1 3 4 15 37,5 

3 4 1 4 1 1 1 3 15 37,5 

4 4 3 0 3 2 1 4 17 42,5 

5 3 2 0 2 0 3 2 12 30 

6 4 1 0 2 3 1 1 12 30 

7 4 2 2 4 2 1 0 15 37,5 

8 3 3 0 1 0 1 3 11 27,5 

9 2 1 3 4 1 2 0 13 32,5 

10 3 3 0 3 1 2 1 13 32,5 

11 4 0 4 4 1 0 0 13 32,5 

12 3 3 2 3 1 1 2 15 37,5 

13 4 0 0 4 2 0 1 11 27,5 

                    
          Medeltal summa: 13,46153846 
          Medeltal SUS-värde: 33,65384615 

Figur 7. SUS-tabell 

Utifrån tabellen enligt ovan kan vi dra slutsatsen att fem svarspersoner har angett högre sus-

värde än medel samt nio personer har angett sus-värden väldigt nära medeltalet. 

7.1.1.3  Analys av enkät 

Totalt omfattade undersökningen 13 svarspersoner, med brett olika svar på flertalet frågor. En 

lättare sammanställning av analysen görs i detta kapitel, fullständig sammanställning med 

beräkningar och ytterligare analys finns under Bilaga 3 Analys av Enkät. 

 

Vid första reflektion av enkäten är uppfattningen den att samtliga svarspersoner har väldigt 

högt antal köksknivar redan idag, likaså är det väldigt spritt mellan vilken prisnivå de ligger på 

– men flertalet av svaren är i budget-nivå.  

Den logiska slutsatsen som går att dra utifrån detta är då medelåldern för svarspersonerna 

ligger på 35 år, så har gemen man antagligen samlat på sig diverse knivar under årens gång – 

och istället för att ha färre knivar av en högre kvalité samt underhålla dessa kontinuerligt så 

finns det flertalet budgetknivar av slö och relativt trött karaktär.  

 

För att upprätta hålla en kontinuerlig vass egg så behöver man slipa sina knivar regelbundet, 

och svarsalternativen är ganska jämnt fördelade – sedan är följdfrågan om personerna slipar 

knivarna med rätt stenar, eller enklare slipmaskiner som finns i varje varudagshandel.  
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Det går även att se utifrån enkäterna att svarspersonerna som angett högst värde för sina knivar, 

även angett att de slipar dessa kontinuerligt.  

 

Ser vi över fråga 4 samt 5, som berör begreppen såsom kvalité, pris och nuvarande intresse för 

redskap så kan man enkelt urskilja att 92 % av svarspersonerna ha angett ja som svar på båda 

frågorna – både att dem kan tänka sig att betala mer för ett redskap med högre kvalité, samt att 

de idag har ett intresse för matlagning samt redskapen de använder. 

 

Även nästkommande frågor (6 och 8) styrker vilka egenskaper som väger tyngs och efterfrågas 

mest av svarspersonerna. Kvalité, hygien och användarvänlighet är de karaktärsdrag som 

nämns flest gånger, likaså smidighet och spetsigt blad.  

Utifrån detta kan man dra slutsatsen att svarspersonerna använder sin kockkniv till det mest, 

främst då förstudien är gjord på den europeiska marknaden, där just design och funktionalitet 

har ett visst formspråk.  

Enligt just specifik fråga 8 där vi fick information om smidighet och spetsighet så ser vi även 

att svarspersonerna är smått oense om kniven ska var lätt alternativt ha tyngd. Detta kan knytas 

samman med 6.3.4 Ergonomi där det beskrivs att kvinnors händer rent statistisk är mindre, och 

därmed möjligtvis efterfrågar de en lättare och smidigare kniv. Enkätsvaren utger just 62 % av 

kvinnor så möjligtvis är svaret i fråga 8 en aning vridet.  

 

Den avslutande delen ger oss även information såsom att svarspersonerna önskar tålig egg, och 

föredrar handtag utformat i rostfritt stål. Samtliga av svarspersonerna har även angett under 

fråga 15 att de finner utbudet av knivar vara bra för tillfället.  

Reflektionen över detta blir då hur ett utbud kan anses vara bra, när majoriteten av 

svarspersonerna har knivar av låg kvalité. Möjligtvis så finns det ett bristande intresse, men den 

slutsatsen slås ner utifrån – som tidigare nämnt – svaren vid fråga 4 och 5, där 92 % har angett 

att de har ett intresse för redskapen de använder.  

Istället vänder sig konsumenterna till de närliggande möjligheterna, där knivarna oftast är hårt 

marknadsförda som ”designknivar” eller dylikt, utan istället göra lättare undersökningar och 

köpa en produkt med en mera kvalitativ design och hållbarhet.  

 

Slutligt kan vi se att vissa delar av enkäten har vissa subjektiva moment, och därmed är relativt 

svåranalyserade. Men i det stora hela får man ett bra grepp om hur konsumenterna tänker, när 

man kopplar ihop detta med pris för redskapen likaså antalet knivar de faktiskt har. Som 

tidigare nämnt skulle innehavet av redskap kunna optimeras genom att istället ha färre knivar, 

exempelvis 3 – 5 stycken, varav man underhöll dessa mer kontinuerligt – för att få bättre, 

vassare och roligare redskap.  
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Ser vi till parametrarna som utifrån enkäten faktiskt påpekar hur en kockkniv bör vara 

utformad, likaså vilka egenskaper den bör besitta så finns det flertalet punkter som konkret 

pekar på design och funktion. Även de svar som kan ses som relativt otydliga kan i slutändan 

säga oss en del om hur anpassad utformningen bör vara. Sammanställt så är det följande 

parametrar som väger tyngs:  

 

 Kvalité 

 Vass egg 

 Spetsig 

 Prisvärd 

 Hygien 

 Handtag i rostfritt stål 

 Användarvänlig 

 Tvättvänlig  

 Otydlighet i lätt eller tung 

 

Analyserar vi vad parametrarna ovan betyder utifrån design och funktions-synpunkt, och tänker 

i mer mätbara värden så kan vi se att tvättvänlig, hygien och kvalité kan sammanfattas som att 

val av material bör vara ett rostfritt stål, detta då skötsel och hygien underlättas avsevärt – samt 

blir kniven mer tålig mot exempelvis frukt och andra syraföreningar som kniven kommer att 

utsättas för i vardagligt användande.  

 

Likaså bör stålet vara av en hög kvalité för att behålla en vass egg samt fortsättningsvis vara 

spetsig. Optimalt utifrån dessa parametrar var även om design såg till vänster- och högerhänta 

personer, likaså vikten av att ha en lätt alternativt tung kniv utifrån ergonomi-synpunkt. 

 

 

7.1.2 Trend- och omvärldsanalys 

Inför det senare avsnittet där projektet ser över diverse konkurrerande produkter och lättare 

analyserar patent, så har vi utfört en omvärldsanalys utifrån att scanna webben och butiker. 

 

När det kommer till utveckling och design generellt så ser vi flertalet olika material komma in i 

bilden, främst när det kommer till redskap. Organisationer blir mer medvetna om konkurrens 

och lägger därmed mer pengar, fokus samt energi på att säkerställa att deras produkter är 

konkurrenskraftiga, främst genom vidareutveckling, förbättringar och prissättning. 

Marknadsföring är som alltid en nära koppling till vinst samt intäkter, precis som bensin är till 

motorer. Med ökad konkurrens ökar även vikten av att ha bra, säker och precis marknadsföring. 

 

Allt med att internet blir utbrett och nya nätverk samt samarbeten utvecklas så blir även utbudet 

mer lättillgängligt för konsumenterna. Det är exempelvis idag fullt möjligt att både hitta och få 

information från andra kontinenter och kulturer genom några knapptryck, men även likaså 

beställa och få varorna hemskickade till din dörr inom ett fåtal dagar. (DN.se, 2014-04-23) 

 

Det är inte enbart inom marknaden för köksredskap som detta fenomen skapar en positiv och 

kreativ konkurrens, där utvecklarna kontinuerligt måste sträva för att ligga steget före 

alternativt ha en vassare, bättre och mer aggressiv produkt eller marknadsföring. 

Detta i samband med att du enkelt kan handla över kontinenter, och även då beroende på valuta 

kan göra förmånligare köp via internet. Likasom det finns bättre och förmånligare sätt att 
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beställa diverse köksredskap via nätet, så kan man även köpa bättre och billigare slipstenar via 

nätet – och för att återkoppla detta till förstudien så skulle detta stärka valet av att faktiskt välja 

en bättre och kvalitativare kockkniv. (IDG internetworld, 2014-04-23) 

 

Ser vi till Sverige generellt så har vi senaste åren fått en bredare förståelse om just kost, dieter 

och främst träning i ett mängd olika former. Även företag lägger nu ner mer pengar för att hålla 

sina anställda friska, pigga och i god hälsa.  

Möjligheterna att få mat hemskickad på specifik dit har även ökat drastiskt, vilket gör att 

matlagningen i hemmet består, eller ökar på lång sikt.  

7.1.3  Patent- och marknadsanalys 

I syfte för att få en bredare förståelse om vilka produkter som finns tillgängliga för 

konsumenterna idag, och även vilka som är konkurrerande till framtida prototyp så görs en 

patent- och marknadsanalys. Detta har gjorts genom att scanna diverse webbutiker men även 

lättare patentundersökning. 

 

För att marknadsundersökningen ska vara till så bra grund som möjligt har projektet valt tre 

konkurrerande produkter, av varierande prisklass. Samtliga tre kan koppas till olika geografiska 

områden, såsom USA, Japan och Europa. 

 

Shun Ken Onion chef's knife 

 

Kniven är designad av den välkända Ken Onion där han har fokuserat på ett format grepp som 

ska motverka belastningar och därmed underlätta påfrestande rörelser under viss tid.  

 

 

 
Figur 8. Shun Ken Onion 

Modellen har en bladlängd på 8 inch, med andra ord cirkus 20 cm. Bladet är uppbyggt av en 

kärna av ett VG-10 stål, som är ett härdat japanskt rostfritt stål, som håller en hårdhet på upp 

till 60 – 62 RC. Därefter är det belagt med ett damaskusstål som ger dess karaktäristiska 

utseende men även motverkar att diverse råvaror fastnar. Eggen är symmetriskt utformad som 

håller en vinkel på cirkus 16 grader – vilket i relation till dess hårdhet ger en mycket vass egg.  

 

Vinkeln på eggen är så pass aggressiv att kniven ej är anpassningsbar för elektriska brynen utan 

bör istället slipas för hand. Handtaget är som tidigare nämnt väl format, och består av 

pakkawood.  

 

Även då formen ska hämma trötthet så är den väldigt begränsad i sin utformning beroende på 

om man har stora eller små händer, likaså är kniven i sin helhet väldigt tung och uppfattas 

emellanåt som klumpig. Balansen och tyngdpunkten ligger dock bra, men i det stora hela väger 

priset över och helheten blir negativ. (Cutlery and more, 2014-04-04) 
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Kai Shun Elite Santoku knife 

 

Kniven tillhör den välkända japanska tillverkaren KAI, och utgår ifrån den klassiska modellen 

Kai Shun Classic. Den senare modellen Kai Shun Elite Santoku knife påminner i många drag 

den europeiska kockkniven, men denna är istället utformat som en Santoku. Bladet är aningen 

kortare än föregångaren, runt 180mm, samt att spetsen är aningen avrundad. Höjden på bladet 

ligger runt 46mm.  

 

Materialet i den tidigare Classic är ett VG-10 stål, i Elite-versionen har man däremot valt att 

använda sig av ett SG-2 stål som mäts upp till en hårdhet av 64HR. Detta gör att man kan ha en 

ännu aggressivare vinkel på eggen och fortfarande behålla skärpan. 

Detta är dock ingen kniv som ska tvättas i maskin, utan bör istället underhållas med 

kontinuerliga slipningar. 

 

 
Figur 9. Kain Shun Elite 

Greppet har en aning droppformad karaktär, och är aningen tjockare än föregångaren. 

Materialet i greppet är precis som Ken Onion gjort i pakkawood, och detta i samband med den 

relativt lätta vikten på 200g så blir kniven väldigt lättmanövrerad.  

Tack vare bolstern så fungerar kniven fint vid moment som kräver mindre rörelser och 

snabbare rörelser. (Zknives.com, 2014-04-04) 

 

 

Global G-2 chef’s knife 

 

Global är generellt en av de vanligaste knivarna på den europeiska marknaden och består av ett 

Cromova 18 rostfritt stål. Mest kända är de för deras design som ser ut att vara smitt i ett helt 

stycke, men så är inte fallet. 

G-2 modellen smids i tre delar, bladet samt greppet som är utstansat i två halvor som senare 

svetsas ihop. Handtaget är även fyllt med sand för att få en jämn balans och en bra tyngdpunkt, 

som ligger precis framför bolstern.  

 

 

 
Figur 10. Global G-2 chef's knife 

G-2 modellen är av det lättare slaget även då bladets längd når 200mm.  Totalvikten hamnar på 

172g, vilket gör att kniven känns väldigt lätt, likaså smidig vid mindre moment. Utformningen 

i sig är positiv, men modellen i sin helhet fallerar på stålet, Cromova 18.  

Stålet är bland de mjukaste i kategorin för dyra köksknivar, där stålet enbart mäts upp till 56 

HR. (Yoshikin, 2014-04-04) 
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7.1.4  Material 

Vid val av material i relation till design måste man alltid se vilket stål som är anpassat utifrån 

produktens syfte. Beroende på vilket material kniven ska jobba med finns det olika 

anpassningsbara stål, och med det sagt så är det inte alltid det hårdaste stålet som är bäst – detta 

beroende på att man exempelvis tappar viss seghet vid hårdare stål, som kan komma att vara en 

fördel vid vissa knivtyper. 

 

Stål utformas i en rad olika varianter beroende på ändamålet, exempelvis det vanligaste är 

kolstål som enbart består av järn samt kol. I övrigt finns låglegerat stål som har hög hållfasthet 

och består generellt av mangan (1.5%).  

Andra element såsom molybden, krom eller nickel förekommer också i stål för att ge viss 

karaktär, där en legering med krom som har sin kromhalt över 10,5% får en mycket 

korrosionstålig yta. Detta kromstål är i folkmun känt som rostfritt stål.  

 

När det kommer till knivstål efterfrågar och mäter man generellt fem parametrar, beroende på 

önskvärd prestanda i stålet. Dessa är nötningsbeständighet, styrka, seghet, hur väl en kant håller 

samt fläckbeständighet. (Zknives.com 2014-05-05) 

 

Nötningsbeständighet 

 

Nötningsbenägenhet går även under namnet slitstyrka, och kortfattat så bestämmer det hur väl 

ett stål står emot kontinuerlig nötning. Det mätbara värdet anges i karbider och anges utifrån 

mängd, typ och fördelning. Karbid definieras som en kemisk förening mellan kol samt metall. 

 

Styrka 

 

Styrkan hos ett stål är ett mått på hur väl stålet består permanent deformering. När det kommer 

till mätning av hårdheten hos en metall använder man sig av Rockwellskalan, ytterligare 

förklarat i 7.1.4.2 Hårdhetsskalan Rockwell. 

Viktigt och poängtera är att vid mätning av RC så mäts enbart hårdheten, det är med andra ord 

möjligt för ett mjukare stål med lägre RC att ha högre nötningsbeständighet. 

 

Seghet 

 

Möjligheten för ett stål att klara påverkningar utan skador, exempelvis sprickbildningar, kallas 

seghet. Generellt står segheten i motsatt relation till styrkan, d.v.s. väljer man ett stål med hög 

styrka eller ökar styrkan i ett stål så kan man anta att segheten är kompromissad.  

 

Hur väl en kant håller 

 

Fläckbeständighet 

 

Hur bra ett stål står emot korrosion, likaså vissa livsmedel som innehåller hög syra kan vara 

förödande för stål, men kan motverkas genom att öka kromhalten. 
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7.1.4.1  Rostfritt stål 

 

Då projektet och dess koncept är begränsade till just rostfritt stål beskriver materialläran enbart 

knivstål med egenskaper som rostfritt.  

 

Det rostfria stålet är inte 100 % rostfritt, krasst finns det inget stål som är. Stålet vi benämner 

som rostfritt är egentligen mer korrosionståligt än andra stål, och får egenskapen genom att 

man tillför 10,5% krom.  

Värdet 10,5% kan variera lite beroende på vilka andra sammansättningar som stålet är 

uppbyggt av, men generellt är det mätvärdet.   

Andra grundämnen som är vanliga i sammansättning av stål är följande grundämnen, 

 

C, kol 

Ett av de viktigaste elementen och påverkar hållfastheten samt minskar segheten. Högkolhaltigt 

stål bör innehålla mer än 0,5 % kol. 

 

Co, kobolt 

Användningen av kobolt som element i stål är relativt låg, dock så har den egenskapen att öka 

stålets hårdhet vid hög värme. 

 

Cr, krom 

Som tidigare nämnt ger krom stålets egenskaper som korrosionsbeständighet, där stora 

mängder av krom i ett stål minskar segheten. 

 

Cu, koppar 

Tillsätts i rostfria stål i väldigt små mängder för att öka korrosionsmotståndet. 

 

Mn, mangan 

Påverkar och förbättrar stålets kornstruktur. 

 

Mo, molybden 

Fungerar som en karbidbildare i stålet, där egenskapen blir att förhindrar sprödhet och istället 

behålla stålets styrka. 

 

Ni, nickel 

Grundämnet tillförs i stål främst för att öka korrosionsbeständigheten, men även i segare stål då 

det ökar härdbarheten. 

 

P, fosfor 

Förekommer i väldigt små mängder där syftet är att reglera och minska segheten. 

 

S, svavel 

Elementet svavel har snarlika egenskaper i ett stål som bly, som önskvärt inte används längre. 

Där egenskaperna blir att öka skärbarheten hos ett stål. Med skärbarhet menar man hur lätt ett 

material är att bearbeta. 

 

Si, kisel 

Tillsätts för att öka korrosionsmotståndet hos stål. 
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V, vanadin 

Elementet skapar karbider, och ger stålet en finkornig struktur. Vilket i slutändan leder till att 

härdbarheten samt slitstyrkan ökar hos stålet.  

 

W, volfram 

Är en karbid-bildare, som skapar hårda karbider. Detta ger en ökad slitstyrka hos stålet, men 

volfram byts oftast ut mot molybden då effekterna är snarlika men det senare alternativet 

mycket billigare. (Stålbyggnadsinstitutionen, 2014-05-05) 

 

Utifrån elementen i sammanställningarna av ett rostfritt stål ska vi se över de mest 

förekommande rostfria stålen när det kommer till knivstål. Nedan följer ett axplock ur den 

uppsjö av knivstål som finns tillgängliga, där nedanstående stål senare kommer att presenteras i 

en tabell samt graf som visar sammansättningen av diverse element. 

 

420 

Innefattar den kategori av rostfria stål som generellt används till de billigaste knivarna, främst 

då fläckbeständigheten är hög. Likaså är stålet av mjuk karaktär och har dålig slitstyrka. Detta 

leder till att stålet inte kan behålla en vass egg utan får en vågig profil. 

Mjukheten i 420-stålet beror på dess låga kolhalt, som generellt understiger 0.5%. 

 

440A & 440C 

Både 440A samt 440C har högre kol-halter än förgående 420-stålet, vilket leder till att båda 

kan härdas betydligt mer och därmed kan inneha en högre styrka. Just 440C kan vid rätt 

härdning få mätvärden upp till 56 – 58 RC.  

 

Cromova 18 

Stålet är främst känt för dess framträdande i Global-knivar, där stålet tack vare sin höga 

kromhalt håller en bra fläckbeständighet men likaså relativt bra värden för att behålla en vass 

egg. Tack vare de högre halterna av nickel får stålet en högre korrosionsbeständighet, samt att 

styrkan kan mätas upp till 56 – 58 RC 

 

VG-10 & S60V 

Båda stålen besitter hög fläckbeständighet trots dess kapacitet till att få en hög hårdhet. Tack 

vare dess förening med vanadium får stålet en hög hårdhet, där främst VG-10 stålet kan härdas 

till 60 – 62 RC. 

 

BG42, S90V & S30V 

Grupperingen av rostfritt stål som fortfarande har hög fläckbeständighet men bland de högsta 

mätvärdena i hårdhet. Dess karaktär beror främst på de höga halterna av Mo (molybden) och V 

(vanadium). De höga halterna främjar bildandet av karbider i stålet vilket leder till en finkornig 

struktur med bra slitstyrka och hög hårdhet.  

Stål såsom S30V kan härdas till en hårdhet på 58 – 60 RC. 
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7.1.4.1.1  Tabell och graf 

 

Nedan följer en tabell samt graf som visar sammansättningen av de mest förekommande 

knivstålen som är mer utförligt förklarade i tidigare stycke.  

 

  C Cr Mo V Ni Mn Si P S Cu W Co 

                          

Cromova 18 0,55 13,50 0,10 0,10 0,49 1,00 1,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 

BG42 1,15 14,50 4,00 1,20 0,00 0,50 0,30     0,00 0,00 0,00 

S30V 1,45 14,00 2,00 4,00 0,00 0,50 0,50 0,03 0,03 0,00 0,10 0,00 

S60V 2,15 17,00 0,40 5,50 0,00 0,40 0,40     0,00 0,00 0,00 

S90V 2,30 14,00 1,00 8,75 0,00 0,50 0,50 0,03 0,03 0,00 0,40 0,00 

420 0,15 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,04 0,03 0,09 0,00 0,00 

440A 0,65 16,00 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 

440C 0,95 16,00 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 

VG-10 0,95 14,50 0,90 0,10 0,00 0,50   0,03   0,00 0,00 1,30 
Figur 11. Tabell stålsammansättning 
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Figur 12. Graf stålsammansättning 

 

 

7.1.4.2 Hårdhetsskalan Rockwell 

 

Metoden Rockwell används väl utbrett vid tester av plastisk hårdhet hos metaller. Plastisk 

hårdhet innebär hur ett material består kvarstående formändring av annan inträngande kraft.  

 

Testmetoden utförs genom att en identer (diamant- eller stålkon) förs ner mot metallen, där 

belastningen justeras beroende på vilket material man testar samt vilken av mät-metoderna som 

önskas. 

Vid härdat stål, som just knivstål är, så används HRC där tester görs via ident i form av 

diamantkon samt en last på 150 kg. Utifrån detta kan man därefter avläsa hårdheten i det 

härdade stålet. 

Beteckningen kan i engelska termer avläsas som HRC, men även i svenska termer RC. 

(Wikipedia 2014-05-05) 
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7.2 Koncept och visualisering 

 

7.2.1 Kravspecifikation 

Kravbilden sammanställs i en kravspecifikation, vilket ger oss tydliga riktlinjer på hur 

produkten bör utformas samt vilka egenskaper som efterfrågas. 

 

Kraven som anges i kravspecifikationen kommer senare att utvärderas och vidareutvecklas i en 

senare del, funktionsanalysen. 

 

PRODUKTKRAV 

Nr Krav Kommentar 

1 Produkten ska inneha blad I rostfritt stål Detta för att underlätta underhåll 

och hållbarhet 

2 Produkten ska vara utformad utifrån enhandsgrepp  

3 Materialet ska möjliggöra vass och tålig egg  

4 Materialet ska I viss utsträckning behålla skärpa 

och tålighet. 

 

5 Produkten ska ge uttryck för innovation och kvalité Subjektivt 

6 Funktionalitet och användarvänlighet är fokus  

7 Produktens materialval samt utformning ska ha 

fokus på hygien 

 

8 Balansen I produkten är av högsta fokus  

9 Tyngdpunkten ska motverka eventuell trötthet samt 

förslitningar I handen. 

 

10 Bladet ska ha spetsig karaktär.  

11 Produkten ska inge en känsla av smidighet  

12 Greppet ska vara designat I rostfritt stål  

13 Produkten ska vara anpassad för dagens kökslådor  

14 Greppet ska även ha avfasning mot bladet För att motverka att användaren 

glider av men även underlätta 

mindre arbetsrörelser. 

15 Bladets längd ska innefatta måtten för kockkniv, ca 

180 – 210 mm 

 

16 Greppet ska vara utformat utifrån mått av en 

mänsklig hand 

 

17 Materialet och produkten ska vara utformad för att 

skära I diverse föda, såsom exempelvis sura 

föreningar. 

 

18 Formspråket ska vara tilltalande och inge känslan 

av innovation och kvalité 

 

19 Produkten ska vara lätt att tvätta  
Figur 13. Kravspecifikation 
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7.2.2 CTQ 
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7.2.3 Funktionsanalys 

 

En funktionsanalys samt ett efterföljande funktionsträd skapades för att specificera 

huvudfunktion, delfunktion, underfunktion samt eventuella stödfunktioner.  

 

 

7.2.3.1 Funktionsanalys 

 

Funktion Klass* Kommentar 

        

Skära Föda HF   
        
Vara  Ergonomisk N   

Vara Balanserad N   
Inneha Kvalitativt material N   
Vara  Funktionell N   
Vara Hygienisk N   
Medge Enhandsfattning N   
        
Vara Smidig Ö   
Inneha Spetsigt blad Ö   
Inneha  Tålig egg Ö   
Vara  Estetisk Ö   
Tåla Maskindisk Ö   
Tåla Sur föda Ö Sura föreningar, ex citron 
Vara Lätt Ö   

Vara Innovativ Ö   
Medge Enkel förvaring Ö Knivställ eller lådor 

Inneha  Vass egg Ö   

*HF = huvudfunktion, N = nödvändig & Ö = önskvärt 
Figur 15. Funktionsanalys 
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7.2.3.2 Funktionsträd 

 

 

 
Figur 16. Funktionsträd 
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7.2.4 Konceptgenerering 

 

Inför skiss och koncept-fasen har projektet fastställt vilka krav samt ramar som utformningen 

måste förhålla sig till. Diverse förslag är olika djupt förankrade i kravbilden, där vissa är mer 

funktionellt inriktade gentemot andra som har mer fokus på visuell design. 

Samtliga av kraven kommer i ett senare skede ställas mot varandra och förklaras ytterligare.  

 

Skiss & koncept 

 

1. 

 

Konceptet är byggt utifrån tanken att man arbetar med blöta och fuktiga råvaror, där det 

gedigna, breda greppet med stora och många urfasningar ska ge ett bra grepp. 

Bladet är även tänkt att designas efter den större karaktären av blad som kockknivar generellt 

har, där höjden från greppet till det horisontella planet skulle vara väl anpassat för att få plats 

med fingrar. 

 

 
Figur 17. Koncept 1 

 

2. 

 

Skissen är byggd utifrån tankar och fokus på design, där kniven enkelt ska hängas på en 

magnetbricka och tillföra något visuellt.  

Den relativt böjda karaktären på bladet ger enklare rörelser vid mindre ”hack-rörelser”, där det 

korta och lätta greppet ger utrymme för mycket mindre och finare rörelser. 

 

 

 
Figur 18. Koncept 2 
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3. 

 

Konceptet är en förlängning på förgående modell, där av den något smala profilen. Greppet 

skiljer sig dock där detta koncept är designat med ett gediget handtag som möjliggör ett bättre 

grepp och därmed andra rörelsemoment.  

Profilen är även här väldigt tunn, och är menad att hängas på magnetbricka i köket.  

Bladet har även en hög design, som underlättar när man exempelvis skrapar ner råvaror från 

skärbräda eller dylikt. 

 

 

 

 

 
Figur 19. Koncept 3 
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4. 

 

Med mer fokus på förvaringsmöjligheter så grundar sig följande koncept på att kniven ska vara 

möjlig att placeras stående.  

Där av den någorlunda säregna karaktären på greppet, som med den något böjda bakre delen 

kan placeras stående. 

Bladets utformning ska vara att enbart den bakre eggen och kanten rör ytan som kniven står på, 

där av är det en mindre vinkel som motverkar att kniveggen konstant ligger mot arbetsytan. 

 

 

 
Figur 20. Koncept 4 
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5. 

 

Konceptet är en vidareutveckling av förgående, där man fortfarande valt att ha kvar 

förvaringsfunktionen där kniven kan placeras stående. Greppet är mer gediget och har en 

kontinuerlig tjocklek, vilket ger en bra balans. 

Greppets böjda karaktär kan vid längre moment och påfrestande rörelser vara opassande för 

handens ergonomi.  

 

 

 
Figur 21. Koncept 5 

 

 

6. 

 

Greppet är utformat enligt rund karaktär där avfasningen mot bladet är skarp, för att ge ett 

stabilt grepp vid mindre rörelser. Greppet i sig består av en hel insats som kan ’skruvas’ ut, där 

användaren själv kan montera vikter för att få den tyngd och balans som efterfrågas. Vikterna i 

insatsen är utbytbara och ska finnas i flertalet olika viktklasser, för att främja både vänster- 

samt högerhänta, likaså män som kvinnor.  

Främst anpassar sig designen för olika arbetsmoment, där man i vissa fall vill ha en smidigare 

och lättare kniv – samt vid andra moment ett tyngre och stabilare redskap. 

Negativt för denna modell är att det är många rörliga delar, som blir ett problematiskt moment 

vid tvätt och rengöring. 

 

 
Figur 22. Koncept 6 



39 

7. 

 

Som en vidareutveckling på förgående koncept har greppet designats om med urfasningar, för 

att underlätta vid fuktigt och blött grepp. 

Insatsen monteras enbart i den bakre delen av greppet, vilket leder till färre rörliga delar och är 

därmed mer lättskött.  

 

 

 

 
Figur 23. Koncept 7 
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7.3 Utvärdering och konceptval 

 

Utifrån kraven som tidigare fastställts i avsnitt 7.2 Koncept och visualisering kommer projektet 

ställa dem i relation till samtliga koncept, och utifrån detta få mätbara värden på vilket av 

koncepten som uppfyller de användarkrav från bäst.  

 

7.3.1  Pughs matris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Pughs matris 
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7.3.2 Konceptanalys 

Tre av de ursprungligen sju koncepten fick i tidigare avsnitt högst värden, och kommer därmed 

vidare analyseras i följande avsnitt. 

 

Koncept 4 

Modellen fick viktad summa 15 poäng i Pughs matris, och har stor vikt i egenskaper som berör 

förvaring och möjligheter att placera kniven stående. Greppet är smått kurvigt, vilket är 

ergonomiskt anpassat.  

 

 

 

 

Positivt 

 

 Kan placeras stående 

 Gediget handtag 

 Koncept i helt genomgående rostfritt material 

 Håller en bra egg 

 

Negativt 

 

 Modellen kan uppfattas stor alternativt klumpig 

 Baktung beroende på utformning av greppet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Koncept 4 
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Koncept 6 

Konceptet är designat utifrån fokus på funktionalitet och användarvänlighet. Genom att ha en 

utbytbar insats i greppet kan man beroende på användaren och få en anpassad vikt samt balans. 

Detta är behövligt då användaren utför olika moment med kniven, men framförallt beroende på 

vilken känsla användaren önskar att kniven ska ha.  

Med hjälp av de utbytbara vikterna i insatsen kan användaren själv justera och reglera vikten, 

och därmed flytta tyngdpunkten på kniven. Detta är användbart då man vill ändra känslan om 

kniven är fram- eller baktung. 

 

 

 

 

 

 

 

Positivt 

 

 Utbytbara vikter i insatsen ger bred användarvänlighet 

 Rakt och runt grepp  

 Bra höjd på blad 

 

Negativt 

 

 Många delar gör det problematiskt vid rengöring 

 De inre delarna kan utsättas för korrosion 

 Stor insats kan göra att kniven redan från början uppfattas som tung 

 Ingen avfasning mellan grepp och blad 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Koncept 6 
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Koncept 7 

Modellen är som tidigare nämnt en vidareutveckling av koncept 6, där den grova skillnaden är 

att insatsen är mindre samt de rörliga delarna enbart påverkar en mindre del av greppets bakre 

del. Greppet har även urfasningar för att underlätta och behålla ett bra och fast grepp även vid 

blöta och fuktiga miljöer.  

 

 

Positivt 

 

 Anpassningsbar vikt och tyngdpunkt 

 Urfasningar i greppet som hjälper vid fuktiga miljöer 

 Avfasning mellan grepp och blad ger ett bra grepp vid mindre rörelser 

 Bra höjd på blad 

 Bra höjd mellan grepp och markyta 

 

 

Negativt 

 

 Flera delar kan påverka enkelheten vid rengöring 

 Enkelt att förlägga diverse insatser 

 Storleken på bladet kan uppfattas klumpig 

 

 

 

Figur 27. Koncept 7 
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7.3.3  Val av koncept 

Slutkonceptet har valts på de grunder som var av störst vikt i förstudien, främst ergonomi, 

kvalité och användarvänlighet.  

Användarvänligheten var ett av de största fokusområdena, där projektet har strävat efter att 

hitta en modell som kan anpassas till den breda massan – oberoende om användaren är kille, 

tjej, höger- eller vänsterhänt. 

Utifrån studier och metoder som är förklarade tidigare i rapporten så blir det slutliga konceptet 

det självklara valet. Slutkonceptet begrundar sig på Koncept 7.  

 

 
Figur 28. CAD-bild koncept 7 

Konceptet har flertalet egenskaper som väger tungt, och kan härledas till förstudien. Främst på 

grund av den mindre insatsen gör man att totalvikten blir anpassningsbar, och utifrån detta kan 

man även justera tyngdpunkten. Detta är en stor fördel då modellen ska vara anpassningsbar till 

så många användare som möjligt, och under långa arbetsmoment motverka trötthet och slitage i 

handen. 

 

Argument för koncept 7 

 

 Insats i olika vikter gör att totalvikten kan justeras, och därmed även tyngdpunkten för 

kniven. Detta hjälper olika typer av användare att göra kniven maximalt användbar. 

 

 Urfasningar i greppet hjälper och underlättar vid fuktiga och blöta miljöer. 

 

 Bra höjd mellan grepp och arbetsytan minskar risken att användaren slår i och skrapar 

fingrar eller knogar. 

 

 Insatsvikten har även urfasningar, vilket underlättar då den ska bytas vid fuktiga eller 

blöta miljöer.  

 

 Bladets höjd och storlek gör den användbar inom arbeten vid flertalet råvaror, likaså när 

man skrapar ner varorna från skärbräda eller dylikt. 

 

 Storleken är anpassad efter mått av dagens kockknivar, vilket möjliggör förvaring i 

kökslådor eller knivfodral. 

 

 Utformningen är anpassad för både höger- och vänsterhänta. 

 

 Avfasning mellan grepp och blad ger ett stabilt och bra grepp vid arbetsmoment som 

kräver mindre rörelser. 
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7.3.4 QFD 

Projektet utför en ’Quality Function Development’ där mätbara värden tilldelas till de 

marknadskrav samt produktegenskaper som behöver uppfyllas, utifrån kravspecifikationen. 

Det slutliga konceptet värderas även mot produkterna som beskrevs närmare i förstudien, för 

att få ett grepp om hur konkurrenskraftig produkten möjligtvis kan vara. 

 

Kommentar till målvärde för egenskaper: 

 

1. För att få hög funktionalitet och användarvänlighet behöver kniven vara balanserad, 

med andra ord ha en välplacerad tyngdpunkt. 

2. Val av knivstål behöver även kunna hålla en vass egg, och därmed ha ett högt tal på 

Rockwell-skalan, exempelvis 58RC+ 

3. Se punkt 2. 

4. Greppets utformning ska vara anpassad efter handens ergonomi, och motverka trötthet 

vid längre rörelser och moment 

5. – 

6. Utformning och knivens helhet ska inge ett intryck av smidighet. 

7. Se punkt 2. 

8. Bladets storlek ska följa de generella måtten för en kockkniv, som rör sig runt 180 till 

210 mm. 

 

 

Figur 29. QFD 
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Jämförelse konkurrenter teknik 

 

 

Jämförelse konkurrenter marknad 

 

 

Figur 30. Tabell QFD - jämförelse konkurrent teknik 

Figur 31. Tabell QFD - jämförelse konkurrent marknad 
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7.4 Justeringar och genomförande 

7.4.1 Designförbättringar 

Utifrån koncept 7 byggs den slutliga modellen fram, så flertalet mindre justeringar behöver 

göras. 

För att få en uppfattning om storlek, vikt och relation mellan alla egenskaper så konstrueras en 

modell i CAD.  

Redan efter diverse beräkningar på massan av kniven så upptäcker projektet att kniven som 

först var tänkt att utformas i solitt stål blir alldeles för tung.  

Greppet byggs därmed om och utformas med en ihålig karaktär, där balans och viktfördelning 

regleras utifrån insatsen i greppet. Vanligtvis vid liknande produktionsmetoder så fylls det 

tomma handtaget med sand, som är lättare än ett solitt grepp. Men som tidigare nämnt är detta 

ej ett krav, då modellen redan är välbalanserad. 

 
Figur 32. Ihåligt grepp 

Genom att även se över läran om ergonomi upptäcker projektet att utformningen av greppets 

profil behöver byggas om till en oval karaktär, detta för att fortsättningsvis göra kniven 

anpassad till olika typer av användare – och där ovalt grepp minskar trötthet och förslitningar i 

handen. Urfasningarnas storlek justeras och görs mindre, detta för att användaren inte ska 

uppfatta urfasningarna som störande, men effekten blir densamma. (Björing, G. 2003, sida 13) 

 

 

 
Figur 33. Ovalt grepp 
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Insatsen konstrueras om, där kärnan består av tungsten. Detta för att få den tyngd man 

efterfrågar, men fortfarande inte behöva göra designen av insatsen större. Även här ses 

urfasningarna över och anpassas till insatsen storlek.  

Insatsen är även beslutad att modelleras i tre olika variationer, beroende på vikt.  

 

 

 

 
Figur 34. Insats 

 

Knivens storlek och mått anpassas och ställs i relation till övrig utformning. Som tidigare 

nämnt behålls den höjd mellan grepp och arbetsyta, men greppet kortas ner till 120 mm, likaså 

förlängs bladet till 210 mm.  

Detta då projektet utifrån beräkningarna i CAD sett hur viktfördelningen såg ut beroende på om 

greppet var solid alternativt ihåligt. 

 

 

 

 
 

Figur 35. Mått 
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7.4.2 Material 

Enligt förstudien var ett av de användarkrav som tidigt fastställdes främst kvalité, där kniven 

ska inneha och kunna behålla en vass egg. 

Därför utifrån informationen i 7.1.4 Material kommer kniven utformas i ett VG-10 stål. 

V Gold 10 som stålet även heter är ett väl använt stål inom kniv-industrin, främst tack vare dess 

hårdhet. Utifrån hårdheten på cirkus 60 – 62 HRC kan eggen slipas symmetriskt och behålla en 

vinkel på 15 – 18 grader, på vardera av sida. 

 

 
Figur 36. Symmetrisk egg 

7.4.3 Tyngdpunkt 

En av de främsta egenskaperna hos kniven är möjligheten att justera vikten, och därmed även 

tyngdpunkten. Detta leder till att kniven aldrig känns för lätt eller för tung, likaså klumpig. 

 

Beräkningar av vikt och tyngdpunkt görs ursprungsvis på knivmodellen utan insats, där origin 

för beräkningarna är placerad längst till vänster på greppet. Med exakt position ’i midpoint av 

greppet’. 

 

Nedan följer beskrivning av knivmodellen i sitt ursprung samt med de tre valda insatserna, där 

tabell samt bilder visar hur tyngdpunkten och totalvikt ändras beroende på val av insats. 

 

 

Modell Vikt total (gram) Masscentrum (mm) 

Kniv utan insats 211 Y = 140,38 

Kniv med insats 12 gram 223  Y = 137,19 

Kniv med insats 35 gram 246 Y = 120,22 

Kniv med insats 58 gram 269 Y = 111,82 
Figur 37. Produktvariationer 

 

 

 
Figur 38. Kniv utan insats, massa 211 gram 

 

 



50 

Monterar vi den första insatsen men en totalvikt på 12 gram så förskjuts tyngdpunkten 

minimalt på y-axeln. Närmare bestämt 4 millimeter. 

 

 

 
Figur 39. Insats 12gram, massa 233 gram 

 

 

Monteras istället insatsen på 35 gram så förskjuts tyngdpunkten och masscentrum cirkus 20 

mm mot ursprungsmodellen. 

 

 

 
Figur 40. Insats 35 gram, massa 246 gram 

 

 

Slutligen den tyngsta insatsen med en vikt på 58 gram, då förskjuts masscentrum 28,56 mm 

mot ursprungsmodellen. 

 

 

 
Figur 41. Insats 58 gram, massa 269 gram 
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7.4.4 SWOT-analys 

Utifrån projektets slutkoncept görs en SWOT-analys för att få grepp om dess styrkor, 

möjligheter, svagheter och hot. Detta är en bra metod för att se vilka delar av produkten som 

eventuellt behöver ses över vid vidareutveckling och inför marknadsföring. 

 

 

 
Figur 42. SWOT 

  



52 

8. Resultat 

8.1 CAD-bilder 

 

Som tidigare nämnt visualiserades slutkonceptet via CAD-modell. 

 

 
Figur 43. Kniv utan insats, dimetrisk 

 

  

 

 

 
Figur 44. Kniv utan insats, höger 
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Figur 45. Insats, dimetrisk 

  

 

Figur 46. Insats, bakifrån 

  

 

Figur 47. Sammansatt modell, dimetrisk 
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Figur 48. Sammansatt modell, bakifrån 

 

 

8.2 Renderingar 

 

 

 

 
Figur 49. Kniv utan insats, renderad, höger 
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Figur 50. Kniv utan insats, renderad, dimetrisk  

 
Figur 51. Insats, renderad, dimetrisk 

 
Figur 52. Insats, renderad, bakifrån 
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Figur 53. Sammansatt modell, renderad, dimetrisk 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 54. Sammansatt modell, renderad, bakifrån 
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9. Analys 

 

Projektet startade utifrån en tanke och idé om att se över hur vidareutveckling av dagens 

kockkniv skulle kunna realiseras, där syftet grundade sig i att utifrån en kvalitativ förstudie få 

ett grepp om kund- och marknadskrav.  

Förstudien fokuserades på tre moment, dels att få information om hur svarspersoners utbud ser 

ut idag – antal knivar, ålder, kön samt kostnad. Detta för att få en uppfattning om vilket intresse 

som finns för kvalitativa knivar. 

De övriga två momenten samlade in information kring vilka egenskaper och funktioner de 

väger tyngst i relation till övriga angivna i enkäten. Likaså det sista momentet gav oss konkret 

information kring vilka egenskaper svarspersonerna gärna skulle se fanns hos kockkniven. 

 

Utifrån förstudien gjordes en analys, där det tydligt gick och utläsa att egenskaper och 

funktioner såsom kvalité, prisvärdhet, användarvänlig, tvättvänlig, design, spetsig samt vass 

egg var högt önskade. Utöver dessa fanns även viss tvetydighet utifrån om konceptet skulle 

vara lätt, tungt eller smidigt. Här kan man enkelt dra parallellen till att svarspersonerna var av 

olika karaktär, med andra ord män alternativt kvinnor – vissa som föredrog tyngre eller lättare 

redskap.  

Projektet gjorde utifrån förstudien bl.a. kravspecifikation, funktionsanalys samt CTQ för att få 

grepp om kundkraven samt omvandla dessa till mätbara värden. 

Detta ledde till att skissandet fick annat fokus då punkter såsom hygien, balans och ergonomi 

även togs med i beräkningarna. 

 

Konceptet skulle utformas i ett kvalitativt stål för att få en hög kvalité där eggen kan slipas 

samt hållas vass, likaså kniven i sin helhet skulle utifrån kundkraven utformas i rostfritt stål. 

 

I samband med detta gjordes även en omvärldsanalys för att få en bredare uppfattning om 

situationen idag, samt vilka konkurrenter som finns på marknaden. Detta gav även projektet en 

starkare bild om att konceptet skulle ha en fokuserad målbild på design och balans, i syfte att 

kniven ska vara anpassad till den breda marknaden – sett utifrån synvinkeln av ergonomi.  

Slutkonceptet skissades fram och visualiserades i CAD, där man skapade en bra bild över 

storlek och vikt, likaså beräkningar på balans hos kockkniven.  

 

Konceptet kom att ha en utbytbar insats som enkelt skruvas fast i greppet, där man utgår från 

tre olika variationer av insats.  

Detta med ett enkelt ingrepp ändra känslan hos kniven och göra den tyngre alternativt lättare, 

och smidigare. I och med den anpassningsbara insatsen så kan även tyngdpunkten för kniven 

förflyttas i y-led, vilket gör att kniven kan få flera användningsområden. 

 

Slutkonceptet finslipas ytterligare och ser vi till hur den europeiska kockkniven används – som 

är vid flera moment än exempelvis Asiens redskap så utformades den även med ett ovalt grepp, 

för att motverka trötthet och förslitningar vid längre perioder av arbete.  

En bolster, avfasning, designades även mellan grepp och blad för att ge ett behagligare grepp 

vid mindre och snabbare rörelser. Slutligen ökades höjden på bladet för att motverka att 

användaren slår i fingrarna, men även underlätta då man eventuellt skrapar av diverse råvaror. 
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Projektet väger samman de egenskaper som slutkonceptet besitter och ser att både kundkrav 

och marknadskrav uppfylls väl, likaså att kniven är starkt konkurrenskraftig då 

anpassningsbarheten till användaren är väldigt stor. 

 

Kockkniven blev slutligen en innovativ produkt med stor funktionalitet, bred 

användarvänlighet samt att anpassningsbarheten till användarna är större än konkurrenternas – 

om man ser till den QFD som gjordes i slutskedet av projektet.  

 

 

10. Slutsatser och rekommendationer 

Projektet grundar sig i att utifrån en kvalitativ förstudie få grepp om användarnas krav, och 

utifrån dessa generera en innovativ design. Detta har projektet i sig mycket väl uppfyllt, dock 

så var vissa moment varit mer eller mindre problematiska.  

Främst när det kom till förstudien så var möjligtvis antalet svarspersonerna för få, likaså skulle 

man nu i efterhand möjligtvis breddat svarspersonerna och sett till en djupdykning i 

yrkesutövare och övriga.  

 

Likaså såg projektet tidigt att många av svaren i enkäten uppfattas subjektiva, speciellt kvalité 

och pris. Detta ledde till att analysen och informationsinsamlingen tog längre tid och var 

svårare att mäta. 

 

Projektet såg även att flertalet av svarspersonerna i förstudien inte underhåller sina knivar, och 

redan då jobbar man i motvind. Detta skapar problematik då flertalet har svarat att de önskar ett 

kvalitativ och bra stål, för att kunna få en vass egg – men då måste man även underhålla sina 

redskap.  

Ser vi till den slutliga produkten så uppfyller den mycket väl de kund- och marknadskrav som 

ställdes i projektet, där just ergonomi, användarvänlighet och balans är väl implementerade i 

konceptet.  

 

10.1 Reflektion på projektplan 

 

Som alla projekt är det av stor vikt att ha en bra och precis tidsplanering, men oavsett hur 

mycket man planerar och kartlägger så dyker det alltid upp oväntade hinder. 

 

I detta projekt var det främst två moment som tog längre tid än planerat, vilket ledde till akuta 

åtgärder. Främst var det material-delen som var svår-greppad samt visualiseringen och 

beräkningarna i CAD som tog längre tid än planerat.  

 

Detta är svårt att undkomma, men man kan i ett tidigt skede lägga in diverse 

avstämningspunkter i projektet där man kritiskt granskar vad man gjort hittills, vilka moment 

som tagit tid och vilka moment som möjligtvis framöver kommer ta tid – sett utifrån hur det 

gått hittills.  
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10.2 Vidare rekommendationer 

 

För eventuellt vidarearbete finns det från projektets syn fyra delare som man bör se över.  

Först och främst gäller det marknadsföring, då många av konkurrenter och knivar som finns 

tillgängliga idag är just tillgängliga på grund av dess marknadsföring samt produktplacering. 

Exempelvis så görs inte ofta någon lättare analys av vilka knivar som finns, utan konsumenten 

köper exempelvis i sin närmaste elhandel.  

 

Förstudien i sig kan även breddas, där man kan få mer information om man ser till olika 

yrkesgrupper, privatpersoner likaså koppling till om svarspersonen tränar eller går på diet för 

tillfället. Detta var något som projektet såg i sin omvärldsanalys, men gjorde ingen direkt 

djupdykning i. 

Även antalet svarspersoner skulle ökats för att enklare analysera svaren, främst de som 

möjligtvis anses vara subjektiva. 

 

Sist bör det även göras en djupare analys och granskning av material. Främst sett utifrån 

kostnad, där man vill få ett kvalitativt och produktionsmässigt bra stål till en låg kostnad. 
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