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Sammanfattning 
Denna rapport är en skriftlig sammanställning av det produktutvecklingsprojekt som gjorts som 

kandidatarbete inom programmet Design och produktframtagning KTH, under våren 2010. 

 

Köket är idag en viktig samlingspunkt för familjer och vänner och antalet köksredskap är 

oändligt många och anpassade till det moderna köket. Många redskap är stora, drivs av 

elektricitet för att effektivisera matlagningen och på så sätt spara tid, samtidigt som det ligger en 

trend i ekologi och energibesparing. Själva idén till projektet väcktes då författaren till denna 

rapport slutade använda lök i sin matlagning på grund av att skärandet av lök framkallade tårar.  

 

En marknadsundersökning inleddes, där den svenska marknaden studerades men också 

patentverkets hemsida besöktes för att kartlägga den internationella marknaden. Det visade sig 

finnas en lucka bland alla manuella lök- och grönsaksberedare. Ingen av dem som fanns hade 

försökt hämma lökens förmåga att framkalla tårar och dämpa dess lukt, samtidigt som det 

uppmärksammades att det inte fanns någon produkt som kunde framställa lök i både skivor, 

klyftor och småbitar.  

 

Målet var att ta fram en alternativ köksprodukt som inte drivs med elektricitet, som förenklar 

matlagningen, samt hämmar den doft och de tårar som uppkommer vid skärandet av lök. Tre 

olika skivningsmöjligheter skulle vara möjliga. Utifrån en kravspecifikation med önskvärda 

egenskaper och funktioner skapades förutsättningarna till denna produkt.  

 

Med hjälp av kraftanalyser, beräkningar och materialundersökningar har en mindre konstruktion 

anpassad till att skära lök och andra grönsaker tagits fram. Resultatet har blivit en relativt liten 

konstruktion i rostfritt stål som skär löken i önskvärd form (småbitar, skivor eller klyftor) med 

hjälp av en hävarmskonstruktion. Problemet med doften har lösts med materialval. El-drivningen 

har ersatts av hederlig handkraft. 

  

Produkten begränsas på grund av sin storlek och klarar som max av att skära en grönsak med en 

diameter på 10cm, med en maximal skärningskraft på 300 N.  
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Abstract 
This report is a written summary of the product development projects undertaken by the 

candidates in the program Design and Product realization KTH, spring 2010.  

 
The kitchen is nowadays an important focal point for families and friends and the numbers of 

utensils are endless and adapted to the modern kitchen. Many tools are too big, powered by 

electricity for a more efficient and less time consuming cooking. At the same time a trend has 

emerged towards ecology and energy saving. The idea was brought to the project when the 

author of this report stopped using onions in her cooking because the crop of onion induced 

tears.  

 
A market survey was initiated and conducted, where the Swedish markets were studied. The 

Patent Office's website was also visited in purpose to overlook the international market. It turned 

out that there was a gap among all manual onion and vegetable processors. None of the existing 

products had tried to impede the onions ability to produce tears and reduce its odor, while it also 

were no product that could produce  onion slices, cloves and small pieces.  

The aim is to develop an alternative vegetable utensil that is not powered by electricity but which 

simplify the cooking, while it inhibits the odor and the tears incurred in cutting of onions. Three 

different slicing options would be possible. From a specification of desirable features and 
functions, conditions for this product were created.  

 

With the help of the analysis, evaluation and the materials research, a smaller design suited for 

cut onions and other vegetables was produced. The result has been a relatively small design in 

stainless steel that cut the onion in the desired shape (pieces, slices or cloves) with the help of a 

lever construction. Problems with the odor have been resolved with the choice of materials and 

the electrical drive has been replaced by human strength.  

   

The product is limited because of its size and is only capable for cutting a vegetable with a max-

diameter of 10cm, with a cutting force of 300 N. 

 

 

 



 



 

Innehållsförteckning 

 
1.  Inledning………………………………………………………………………………………………………. 1 

2. Bakgrund ............................................................................................................................................ 3 

2.1. Marknadsanalys .................................................................................................................................... 3 

Kartläggning av befintliga lökhackare ................................................................................................ 3 

2.2 Identifiering av problem ......................................................................................................................... 3 

3.    Funktionsanalys……………………………………………………………………………………………….4 

3.1 Kraftanalys………………………………………………………………………………………………………. 4 

 

3.2 Val av mekanik ....................................................................................................................................... 5 

3.3 Val av konstruktion ................................................................................................................................ 6 

3.4 Kugghjulsberäkningar ............................................................................................................................ 7 

4. Presentation av slutgiltigt koncept .................................................................................................. 8 

4.1 Funktioner .............................................................................................................................................. 8 

Hållfasthetsberäkning på hävarmen .................................................................................................. 12 

5. Material ................................................................................................................................................. 13 

6. Tillverkningsmetod.............................................................................................................................. 14 

6.1 Kostnad vid en eventuell tillverkning .............................................................................................. 15 

7. Hur påverkas miljön av denna produkt? ........................................................................................... 17 

7.1 Funktionalitet .............................................................................................................................. 17 

7.2 Resursförbrukning ....................................................................................................................... 17 

7.3 Livslängd ..................................................................................................................................... 18 

7.4 Återvinning.................................................................................................................................. 18 

8. Diskussion & slutsats ......................................................................................................................... 19 

9. Vidare arbete ........................................................................................................................................ 21 

10. Referenser .......................................................................................................................................... 22 

11. Bilagor ................................................................................................................................................ 24 

Bilaga 1..................................................................................................................................................... 25 

Bilaga 2..................................................................................................................................................... 27 

Bilaga 3..................................................................................................................................................... 28 

Bilaga 4..................................................................................................................................................... 33 

Bilaga 5..................................................................................................................................................... 34 

Bilaga 6..................................................................................................................................................... 39 



1 

 

1. Inledning 
 

I dagens samhälle finns en trend kring mat och matlagning. Ständigt utvecklas nya eldrivna 

köksmaskiner som förenklar matlagningen och ersätter de vanliga redskapen. Samtidigt som 

detta sker växer sig en eko-trend allt starkare, där besparing av elektricitet och enkelhet 

efterfrågas. Singelhushåll samt små hushåll och kök gör dessa stora eldrivna hushållsmaskiner 

svårförvarade och klumpiga. Själva idén till projektet väcktes då författaren till denna rapport 

slutade använda lök i sin matlagning på grund av att skärning av löken framkallade tårar. 

Möjligheten att få plats med någon större, elektrisk maskin som kunde lösa problemet fanns inte.  

 

Syftet med det här arbetet är att ta fram ett nytt tåligt köksredskap som sparar både tid och miljö. 

Funktion och design ska vara anpassad till den vardagliga lökanvändaren och därmed vara 

funktionell, lättförvarad och rengöringsvänlig. I följande rapport presenteras en manuell 

grönsaksberedare främst anpassad för lök, från idé till slutlig produkt.  

 

Produkten har efter en marknadsundersökning visat sig fylla en lucka. De manuella lökhackare 

som finns på marknaden idag är gjorda av plast, ohållbara och tillfredställer inte möjligheten att 

ge olika sorters storlekar på bitar av lök. Många av dem är även omoderna och klumpiga. 

 

Utifrån önskade egenskaper har beräkningar och konstruktionslösningar utförts. Resultatet 

redovisas i form av CAD-illustrationer gjorda i Solid Edge med angivna mått.  
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2. Bakgrund 
 

Att problematiseringen med lökhantering redan är ett uppmärksammat problem förstår man när 

man studerar de produkter som redan finns på marknaden. Ett flertal olika lökhackare och 

grönsaksredskap har konstruerats för att tillfredsställa användaren och förenkla dess matlagning.  

Den vanligaste metoden för skivning, hackning och klyvning av lök idag, är att man använder sig 

av en förskärare och en skärbräda, trots alla ”Lökhackare” framtagna för detta ändamål. 

Problemet med lökskärning är dock att det kan vara svårt att skära tillräckligt små bitar. Men 

även att lökens starka doft som vid skivning framkallar tårar hos många, är ett stort problem. 

 

2.1. Marknadsanalys 

 

Kartläggning av befintliga lökhackare 

En granskning av den svenska marknaden genomfördes i ett tidigt skede. Funktion, pris och 

material var de aspekter som undersöktes och dokumenterades. Ett flertal märken och typer 

uppmärksammades och utifrån dem kunde man urskilja tre olika sorters lökhackare, som 

användes och var genomgående (se bilaga 1). De möjliggjorde antingen skivning, hackande av 

oregelbundna bitar eller ett hackande som ger lika stora bitar.  

 

De manuella lökhackare som finns på marknaden idag är helt/delvis gjorda i plast, och uppfattas 

som klumpiga eller omoderna. Konstruktionen består ofta av komplicerade ytor eller ett flertal 

olika delar som komplicerar förvaringen och gör den svårdiskad. De existerande produkterna tar 

heller inte hänsyn till att skivning av lök i många fall framkallar tårar och stark lukt.    

 

I samband med att den svenska marknaden undersöks, görs även en internationell 

patentundersökning på patentregistreringsverkets hemsida [7] den 18 februari 2010.  Resultat 

visar att av de 220 patenterade konstruktionerna är det bara 13 stycken som är intressanta i denna 

undersökning.  De är alla manuella och anpassade för vanliga hushåll, se bilaga 2. 

 
2.2 Identifiering av problem  

Tack vare förstudien kunde man lätt urskilja vilka funktioner de befintliga lökhackarna är 

försedda med, men även också vilka egenskaper som saknas. Målet var att fylla ”luckan” och 

hitta en produkt som ersätter den traditionellt använda förskäraren och skärbrädan. 

 

Vid skivning av grönsaker och lök är användaren oftast intresserad av klyftor, skivor samt 

hackning. Möjligheterna till att uppfylla dessa tre funktioner i en konstruktion, finns inte i 

dagens befintliga, liknande produkter. Marknadsundersökningen visade att det fanns en lucka. 

Målet var att ta fram en ny lökhackare som skulle möjliggöra klyftor, skivning och små bitar, 

vara lättförvarad och bespara tårar vid skivning av lök. Klyvningen skulle slutföras genom en 

handrörelse. Önskemålen på funktioner och egenskaper blev snabbt fler. I en kravspecifikation 

(se bilaga 3) samlades kraven och utifrån den skapades förutsättningarna för denna produkt. 

Produktframtagningsprocessen inleddes. 
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3. Funktionsanalys 
 

Denna produkt är tänkt att vara ett miljövänligt alternativ (se bilaga 3) till alla de eldrivna 

köksmaskiner som idag finns på marknaden, och kräver därför en manuell mekanisk 

konstruktion.  Efter marknadsundersökningen kom ett flertal idéer på mekaniska konstruktioner 

på förslag, varav en hävarmskonstruktion kan uppfylla flera av de krav som önskas av 

produkten.  

 

Olika formförslag på produkten skissas, se bilaga 4, för att se vilken som bäst kan innesluta 

mekaniken. Det slutliga valet blir en kubisk form som innesluter en hävarmskonstruktion i form 

av kugghjul och hävarm sammanlänkad med kuggstänger. Ett pressverktyg ansluts till 

kuggstängerna som rör sig upp och ner, se figur 1. 

 

 
 

Figur 1. Skiss på det designförslag som bäst integrerar med den valda mekaniken.  

 

 

3.1. Kraftanalys 

Med hjälp av en vanlig kroppsvåg samt ett skärverktyg från en redan befintlig lökhackare (se 

figur 2) beräknas hur stor kraft som krävs för att klyva en lök, med hjälp av utslaget på vågen. 

 

 

 
 

Figur 2. Den befintliga lökhackare som fungerat som verktyg i kraftanalysen. 
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Utförandet görs även på andra grönsaker och frukter. I nedanstående tabell redovisas det 

maxutslag som fås för några vanligt förekommande grönsaker i Sverige, vid skärning av 5x5mm 

stora bitar.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.  

 

Som Tabell 1 ovan visar krävs störst kraft vid hackning av lök. Vågen ger ett maxutslag kring 

30kg vid hackningen. Med hjälp av detta utslag beräknas den totala maxkraft som krävs för att 

hacka en lök i 5x5 mm stora hack.  

  (1)

  

Anledningen till att kraftanalysen bara fokuserats på hackandet beror på att man antagit att de 

små bitarna kräver störst kraft för att få fram. Skivor och klyftor är större delar och kräver 

därmed inte lika stor kraftpåverkan.  

 

 

3.2 Val av mekanik 

Som ekvation (1) ovan visar krävs en maximal kraft på 300N för att hacka en lök. För att 

användaren ska kunna klara av att utföra denna kraft fodras en hävarmskonstruktion som ökar 

momentet. För att få ut så stor kraft som möjligt av brukarens handkraft, svetsas hävarmen 

samman med ett kugghjul, se figur 3. De båda kommer ha samma rörelse och kommer därmed 

styra kuggstångens rörelse. 

 

 
Figur 3. Friläggning av den hävarmskonstruktion som genomför beskärningen. 

 

För att användaren inte ska behöva utöva större kraft en nödvändigt väljs kraftutväxlingen till 5. 

Kraftutväxlingen mellan hävarmens och kuggstångens angripspunkt ger nedanstående samband 

enligt figur 3. 

 

                            (2) 

Vilket för detta fall ger: 

  (3) 

 

Denna kraftutväxling påverkar kugghjulets diameter och hävarmens längd då sambandet mellan 

komponenterna blir:  

     (4) 

 

 

Lök 30kg 

Potatis 12kg 

Gurka 10kg 

Äpple 20kg 
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Då kravspecifikationen (bilaga 3) anger ungefärliga önskade yttermått på konstruktionen, avgör 

detta hävarmens längd L. En acceptabel maximallängd L sätts till cirka 200mm vilket ger att l får 

en längd på max 40mm. 

 

3.3 Val av konstruktion  

Utifrån givna måttönskemål och konstruktionsmöjligheter intas ett konstruktionsarbete. Mängder 

av skisser och beräkningar utgör grunden för det som presenteras i figur 4. Hävarmens längd har 

till slut minimerats till 190mm för att minimera avståndet till själva huvuddelen. Utifrån detta 

mått beräknas kugghjulets radie och omkrets, samt de rörelsemått som krävs för lagom rotation 

av hävarmen. Utifrån ekvation (2) fås 

 
 (5) 

  

 

Ger l= 38mm, vilket är kugghjulets radie. Som bilden nedan visar sätts kugghjulets diameter till 

80mm.  

 

Kugghjulet bör kunna driva kuggstången och pressverktyget cirka 80mm över konstruktionen för 

att användaren ska kunna komma åt att placera in grönsaken för skärning (se figur 1). Samtidigt 

måste den rymmas inom de givna måtten 200x150x130mm i enlighet med kravspecifikationen 

(bilaga 3). Detta ger sambandsekvationen: 

  (6) 

 

En maximal tänkbar vridning av hävarmen bestäms till 120 . Detta betyder att även kugghjulet 

måste klara av denna rotation samtidigt som den möjliggör kuggstångens rörelse på 80mm. 

Följande beräkning görs: 

 

  (7) 

 

 

Vilket visar att denna rörelse är möjlig med en diameter på 80mm. Men nedanstående illustration 

visar att hjulet kommer röra sig utanför konstruktionens väggar om den inte minimeras. 

Lösningen blir att enbart en tårtbit på 120  behålls (helstreckade linjer), under förutsättningen att 

den i sin tur kan rotera 120  (streckade linjer). Figur 4 visar att det är möjligt. 

 

 
Figur 4. Genom att enbart använda 120 grader av kugghjulet får mekaniken plats inom givna 

mått, samtidigt som en vertikal kuggstångsrörelse på 80mm är möjlig. 

kugghjul 

kuggstång 
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Kugghjulets tjocklek bör inte vara tjockare än 9mm för att rymmas inom konstruktionens väggar 

och hjulet diameter bör inte uppnå ett mått över 80mm för att minimera konstruktionens format. 

Det slutliga valet av kugghjul- och kuggtängernas mått presenteras i figur 5 nedan. 

 

 

 
 

Figur 5. Slutgiltiga mått på kugghjul och kuggstång. 

 

3.4 Kugghjulsberäkningar 

För att kontrollera om kuggarna är tillräckligt stora för den belastning som de utsätts för görs 

beräkningar på yttryck.  

 

 

Överslagsberäkningar på yttryck i kuggarna. 

Kuggarnas yttryck beräknas enligt nedanstående ekvation.  

 

  (8) 

 

Kraften F sätts till den maxkraft som redovisas i tabell 1, dvs. 300N och A är kugghjulets 

tvärsnittsarea angiven i kvadratmillimeter beräknad utifrån figur 4. 

 

   (9) 

   

Beräkning av (7) ger att yttrycket: 

 

  (10) 

  

I enlighet med [18] är det långt ifrån deformerbart vid detta värde då 7,5MPa<78MPa [18]. 
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4. Presentation av slutgiltigt koncept 

 

Utifrån kravspecifikationens (bilaga 3) givna mått och beräknade konstruktionsmöjligheter 

visualiseras grönsaksberedaren i ett flertal olika formförslag. De presenteras i bilaga 4. Den 

slutgiltigt valda designen visar sig ha flest antal fördelar och uppfylla kraven bäst. 

Produktkvalitén bygger på att så få detaljer som möjligt är inblandade för att genomföra 

momentet, dvs. skärning av löken. Figur 6 nedan, illustrerar den färdiga produkten och namnger 

de olika delarna för ökad förståelse i fortsatt läsning av denna rapport.  

 
Figur 6. Den slutgiltiga designen. 

 
4.1 Funktioner  

Som bilden ovan visar har alla delar förutom kuggstång, plastskelettet och kugghjul försetts med 

något rundade former. Detta är av hygieniska själ. Det ska vara enkelt att torka av och inte finnas 

trånga utrymmen där det samlas rester. Själva designen i sig ger ett relativt hållfast intryck med 

sina raka och kubiska former. Tanken med det rena och kubiska formspråket var att det skulle ge 

ett enkelt uttryck och på så sätt stå stark gentemot kommande formtrender, främst i ett miljö- och 

hållbarhetssyfte.  

 

Stabilitet och hållbarhet 

För att ge konstruktionen ett stabilt och hållbart intryck vid användning krävs att den inte tippar 

framåt när man för fram hävarmen. Bottenplattan förlängs mot hävarmen av den anledningen, 

och på så sätt flyttas tyngdpunkten. Figur 7 visar tyngdpunkten i konstruktionens mest extrema 

läge. 

 

Tak 

Bottenplatta

n 

Handtag 

Huvuddel 
Låda 

Knivraster 

Plastraster  

Kuggstång 
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Figur 7. Tyngdpunktens position i konstruktionens mest extrema läge. 

 
Lökhackaren ska inte bara ge ett hållbart intryck, utan också vara hållbar och härdig. Därför 

byggs en plaststomme in mellan väggarna för att garantera detta. Detta medför också att man 

slipper fästa kugghjulet synligt i det rostfria stålet. Även kugghjul och kuggstänger dupliceras 

och byggs in på var sin sida om grönsaken för att stabilisera konstruktionen. Mellan 

plaststommen och kugghjulet skapas ett spår som kuggstängerna kan röra sig fritt i. Två bultar 

används för att binda ihop kugghjul, plaststomme och senare även handtaget. Kugghjulen och 

handtaget ska ha samma rörelse och svetsas därför samman med bulten. Hur denna 

sammansättning hänger ihop visas i figur 8 nedan. 

 

Denna inbyggnad gör även mekanikkonstruktionen underhållsfri och ögat slipper 

uppmärksamma den. 

 
Figur 8. Mekaniken som utgör konstruktionen fästs och stabiliseras av en plaststomme som 

byggs in emellan väggarna.  

 

Huvuddelen fungerar som ett omgivande hölje för den inre mekaniken men också som parkering 

av den låda som placerats mellan väggarna. I lådan hamnar de skurna lökarna efter att ha tryckts 

ner genom det knivbladsraster som vilar strax ovanför. Huvuddelens inre väggar verkar även 

som lutningsplats för knivrastren. 
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Varierad skärningsmöjlighet  

För att möjliggöra skärning, klyvning och hackning av lök och andra grönsaker, krävs ett antal 

skärredskap. Tre olika skärverktyg ska ersätta vanliga knivar och göra de önskade bitarna 

möjliga, se figur 9. I det här fallet uppenbarar de sig i ett raster i form av tunna, vassa blad.  

 

 
Figur 9. Tre olika knivraster möjliggör skivning, klyftor och småbitar av den grönsak man vill 

beskära. 

 

I förstudien till detta projekt användes en befintlig lökhackare (se figur 1) med rutmåtten 

5x5mm. En liten ökning av de måtten till 6.5x6.5mm, minimerar kraftpåverkan på rastret och 

ökar därmed den här produktens hållbarhet. För närmare mått se bilaga 5. 

 

 
Figur 10. Tack vare att knivrastret innesluts av innerväggarna kan lådan tömmas flera gånger 

utan att man behöver flytta rastret.   

 

Rastren är lösa delar som vilar på de 11,5 mm breda ytorna i huvuddelen (se bilaga 5). När 

”taket” pressas ner mot rastret, beskärs grönsaken och landar i burken som är belägen under 

knivbladen. Produkten är konstruerad så att man enkelt ska kunna ta bort burken och tömma 

innehållet medan rastret ligger kvar, se figur 10. På så sätt kan man skära flera grönsaker efter 

varandra utan att behöva bekymra sig om fler delkomponenter än lådan som efter ett tag behöver 

tömmas. 
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Figur 11. Ett löstagbart plastraster gör att inga grönsaksrester fastnar i knivrastret samtidigt 

som det skyddar knivbladen från att bli slöa.  

 

Taket fungerar som pressverktyg och är sammansvetsad med kuggstängerna. Med hjälp av 

hävarmsrörelsen och kugghjulskonstruktionen (se figur 8) rör sig taket vertikalt upp och ner, för 

att vid genompressning sammanstötas med knivrastret. För att knivbladen inte ska bli slöa när 

taket vidrör rastret (stål mot stål), har en öppning i taket gjorts där man placerar ett plastraster, 

som enkelt tas bort och diskas när det är använt, se figur 11. Plastrastret fungerar inte bara som 

skydd för blad-eggen utan även som tömmare av rastren. Efter att löken/grönsaken skurits 

kommer eventuella rester som fastnat, på grund av rastrets tjocklek (5mm), att avlägsnas tack 

vare piggarna i plastrastret. 

 

Figur 12 nedan, visar hur man enkelt placerar in grönsaken på rastret. Mellan raster och tak 

kommer det att finnas ett max 10, 4 cm stort utrymme att placera grönsaken på.  

 
Figur 12. Produkten  
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Förvaring 

Efter användning samlas alla delarna inom konstruktionen för förvaring. Ett knivraster placeras 

som vanligt, lutande ovanför lådan, och de två övriga rastren placeras i lådan. Se figur 13 som 

visar hur förvaringen är möjlig. 

 

 

 
 

Figur 13. Efter användning förvaras inga löstagbara delar utanför konstruktionen. Två av 

rastren göms i lådan, ett placeras vilande ovanför lådan (som vanligt). 

 

Format  

Tack vare bland annat den kubiska och låga designen är denna produkt enkel för förvaring i både 

skåp och lådor. Se närmare mått i bilaga 5.  

 

Hävarmens längd är noga uträknad utifrån den handkraft som kan tänkas krävas av användaren. 

Som figur 14 visar har hävarmen vinklats en aning. Detta har gjorts för att skapa lite extra 

utrymme för handen i det nedersta läget.  

 

 
Figur 14. Handtaget har vinklats för att ge större utrymme åt handen i det nedersta läget. 

 

Tack vare det moment som hackaren försetts med på grund av hävarmens mått, krävs en relativt 

liten kraft av brukaren vid användning. 

 

Hållfasthetsberäkning på hävarmen 

Måttet på den hävarm som grönsaksberedaren försetts med är redan given men för att kontrollera 

att handtaget klarar av att utsättas för 60N, görs en deformationskontroll med hjälp av 

hållfasthetsberäkningar. Handtagets fäste förenklas och betraktas som elementarfallet ”fast 

inspänd” balk. Vilket ger nedanstående ekvationer [1][2][4].  
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  [12]   (11) 

 

 (12) 

  

 

 (13) 

  

  

  (14) 

  

 

Enligt Conrad Luttorp [23], uppfattas produkten som instabil och ohållbar om en deformering 

större än 10 % sker. Resultaten i ekvation (14) ovan visar det i det här fallet bara deformeras 

4.9%.  

 

5. Material 
Redan innan projektets början har egenskapen om rostfritt material som luktdämpare 

uppmärksammats. Att ta till vara denna kännedom och samtidigt försöka lösa problematiken med 

den starka lökdoft som uppkommer då man skär lök, blev en självklarhet i detta projekt. 

 

Att rostfritt stål har denna beskaffenhet beror på att den legerats med krom. Materialet blir på 

grund av det härdigt gentemot korrosion och en tunn hinna av kromoxid bildas på ytan och 

skyddar övriga materialet mot oxidation.  Stryker eller gnuggar man händerna mot det rostfria 

ytskiktet efter att man använt lök binder krom de illaluktande, fria svavelföreningar som uppstått 

på händerna. I och med att svavelföreningarna binds till kromet är försvinner lukten. [10][9][11] 

 

Eftersom denna produkt har som tänkt arbetsplats i ett kök, omgiven av syre, kommer ytskiktet 

att snabbt återbildas om och om igen. 

 

Det rostfria stålet har alltså flera egenskaper som tillgodoser ett flertal av de önskningar som 

denna produkt efterlyser; självdesinficerande, underhållsfri, luktdämpande och rostfri. Även det 

önskemål om maskindisktålighet är en inbyggd materialegenskap som återfinns i det rostfria 

materialet [22].  

 

Tusentals olika legeringar finns för att ett material ska kallas Rostfritt. Efter ett samtal med Ulf 

Wellander, VD och materialkunnig på tillverkningsföretaget Lagarostfritt [13][22], 

rekommenderar han till denna produkt materialnummer 1.4301, 1809, vilket är det mest 

förekommande blandningen (18 % krom och 9 % nickel) i just köksprodukter.  

 

Materialvalet är ett austenitiskt rostfritt stål, är hållfast och har hög formbarhet och tillämpas 

därför i produktens mest formbara synliga delar; huvuddel, tak och handtag. [8] 

 

Till knivrastret används ett martensitiskt rostfritt stål, av den anledningen att martensitiskt stål 

har högre hållfasthet och relativt låg plasticitet och formbarhet [8]. Knivar och rakblad brukar 

vanligen tillverkas i martensithärdat stål [3]. Skillnaden mellan martensitisk och austenitiskt stål 

ligger i andelen kol. Det martensitiska materialet har en kolhalt på större än 0.1% medan den 

austenitiska har en kolhalt på mindre än 0.1% [8].  
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Kugghjulet är i denna konstruktion den mest utsatta delen. För att få så litet yttryck och slitage 

som möjligt på kugghjulet vid användning, väljs ett plastkugghjul med relativt hög E-modul, 

3100N7mm2 [18]. Polyamid (nylon) är ett plastmaterial som är vanlig för just kugghjul. 

Nötningshållfast och seg, bra utmattningshållfasthet, beständig mot oljor, fetter, bensin och 

organiska lösningsmedel, kan ångsteriliseras och låg friktionskoefficient [17]. Fördelen med 

nylon är att kugghjulet inte kommer att behöva smörjas i och med detta materialval, vilket hade 

behövts om man valt ett kugghjul i stål. 

 

Nylon används också till plaststommen och plastrastret, främst av den hållbara anledningen men 

i plastrastrets fall, för att inte göra knivbladen slöa, vilket hade hänt om man haft ett 

metallmaterial.  

 

 

6. Tillverkningsmetod 
 

Formbarheten hos rostfritt stål ger möjligheter att ge produkten en tilltalande och skarvlös 

konstruktion. Hela tillverkningsprocessen kan sammanfattas som en formgivande process som 

sker genom plastisk bearbetning [16].  

 

Som figurerna tidigare visats har alla synliga delkomponenters kanter designats med rundade och 

skarvlösa former, främst på grund av de hygieniska fördelarna men också på grund av 

tillverkningsmöjligheterna. Att skapa skarpa och avancerade former med rostfritt stål är inte 

självklart, i möjliga fall blir det ofta väldigt dyra förhållanden. 

 

Tillverkningsprocessen i rostfritt stål kan man säga är en ren tillverkning, med det menas att när 

produkten är färdigproducerad är den färdig. Ingen vidare-tillverkning som tillexempel färgning 

görs. Egenskaperna och ytfinishen finns inbyggda i materialet innan tillverkningen sätter igång. 

Därmed stoppas miljöpåverkan för denna produkt efter den plastiska bearbetningen. Möjligen 

kan en eventuell polering ske efter tillverkningen, maskinellt eller i ett elektronikbad [22].  

 

Tanken med den lökhackare som tagits fram är att den ska vara ett bra alternativ till kniv och 

skärbräda, vilket betyder att målet är att tillverka så många som det finns hushåll till. En 

serietillverkning är därför aktuell och det är av den anledningen kan det löna sig att göra 

eventuella gjutningsformar till vissa komponenter.  

 

Alla delar förutom knivrastren har ett austenitiskt rostfritt stål och behövs därför bara 

kallbearbetas (se bilaga 6). Då hela konstruktionen förutom kugghjul, kuggstänger och skelett 

består av en rostfri plåt med tjockleken 1mm, tillverkades denna plåt genom valsning (se bilaga 

6) för att sedan vidareformas till konkreta delar med hjälp av olika metoder. 

 

För att få fram själva huvudformen finns flera alternativ. Nedan presenteras olika 

tillverkningsmetoder för bottenplattans och huvuddelens slutliga form [5]. Sammanlänkningen 

sker med hjälp av svetsning.  

 

Bottenplattan 

 

1. Bottenplattan kan tas fram genom att två djuppressade (se bilaga 6) delar svetsas 

samman.  

2. Plåt bockas i två stycken som sammansvetsas.    
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Huvuddelen 

 

1. Huvuddelen har skapats i ett stycke genom bockning varefter kanterna svetsas ihop.  

2. En gjutform (se bilaga 6) har skapats för att ta fram huvuddelen.  

3. Yttervägg och innervägg har bockats till i två stycken. Svetsas och länkas samman med 

hjälp av plåt. 

Slutligen borras ett hål genom båda ytterväggarna. 

 

Knivrastren som är av martensitiskt stål kräver värmebehandling för att få fram dess form och 

styrka. Utifrån en valsad plåt skärs de tunna bladen till sina rätta dimensioner och snittas 

vinkelrät mot långsidan för att sedan sammanlänkas. Se figur 15. 

 

 
 

Figur 15. Förslag på tillverkningsmetod för att sammanlänka knivbladen i rastret. 

 

Möjligen kan knivbladen även tas fram genom extrudering (se bilaga 6) alternativt genom att en 

gjutform skapats.  

 

Precis som bottenplattan tillverkas taket genom kallpressning i två delar som sedan bockas och 

svetsas ihop i kanter och med kuggstängerna, som beställs från leverantör. Både kugghjul och 

kuggstänger tillverkas vanligen med hjälp av formgjutning.  

 

Handtaget formas genom att rör som tillverkas genom extrudering, kapas och sammansvetsas. 

För att få fram lutningen i kantpressen bockas de sammansvetsade rören. Hålet i rörändarna täcks 

med plåt som svetsas fast och sedan slipas plana. 

 

För att forma den rektangulära burken krävs först en 1 mm valsad plåtbit i rätt storlek som sedan 

djuppressas efter sin givna form. Därefter skapas den högblanka yta som denna produkt är tänkt 

att ha. Efter att den plastiska bearbetningsprocessen avslutats slipas alla ojämna ytor bort, och 

därefter sker en maskinell polering för bästa resultat. Denna behandling gäller alla rostfria delar. 

 

 

6.1 Kostnad vid en eventuell tillverkning 
Framställningskostnaderna beror främst på material och den bearbetningsprocess som krävs. 

Tillverkningen av denna produkt är relativt kostnadseffektiv av den anledningen att materialet i 

kombination med formningsprocessen skapar produktens egenskaper; hållfast, blank ytfinish, 

hygienisk och stabil. 

 

Rostfritt stål har visat sig att inte vara särskiljt billigt, 3 431$/ton [15], enligt valutakursen [21] 

2010-05-11 är priset 24 831,18 kr/ton. Men på grund av att bearbetningsprocessen är relativt 
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enkel minskar därmed kostnaderna för denna produkt. Största delen av tillverkningsprocesserna 

sker genom kallbearbetning vilket tyder på att ytterst lite värmebehandling krävs. Detta drar ner 

omkostnaderna. Att polera den släta, kallvalsade ytan hos rostfritt stål kräver heller inga dyrbara 

åtgärder [8]. 

 

Nylonmaterialet ligger på 2,14 euro/kg [20], vilket ger enligt valutakursen 2010-05-10 [21] ger 

ett pris på 20,27 kr/kg. 

 

Utifrån Ullmans teorier [6] beräknas en uppskattad tillverkningskostnad samt produktens 

slutgiltiga totalkostnad. Detta görs med hjälp av produktens totalmassa som renderats i CAD 

programmet Solid Edge [24] samt det angivna priset på rostfritt stål. I nedanstående tabell har 

alla delkomponenters massor sammanställts. 

 

 

Rostfritt stål Vikt 

Huvuddel 1.157kg 

Taket 0.394kg 

Låda 0.351kg 

Kuggstång  2x0.060kg 

Skivrastret 0.147kg 

Klyftrastret 0.128kg 

Hackrastret 0.172kg 

Hävarmen 0.343kg 

Totalmassa 

som behövs 

2.812kg 

Nylon  

Kugghjul 2x0,018kg 

plastskelettet 0.223kg 

plastrastret 0.088kg 

Totalmassa 0.347kg 

Tabell 2. 

 

”As a rule of thumb, for companies whose products are manufactured mainly in house and in 

high volume, the manufacturing cost is approximately three times the cost of the materials. Also, 

the selling price is approximately nine times the material cost, or three times the manufacturing 

cost.”[6] 

 

Denna teori ger nedanstående matematiska samband: 

 

   (15) 

 

  (16) 

 

Den totala materialkostnaden ges av: 

 

   (17) 

 

Med värden insatta fås: 

 

   (18) 
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Med hjälp av den totala materialkostnaden beräknas tillverkningskostnaden utifrån Ullmans teori 

enligt (17): 

 

   (19) 

 

Det totala materialpriset sätts också in i (18) för att få ett ungefärligt försäljningspris:  

 

   (20) 

  

Som ekvationerna ovan visar skulle produkten kosta 230 kr att tillverka och försäljningspris i 

butik skulle vara kring 690kr. Utifrån dessa beräkningar skulle den utvecklade grönsakshackaren 

hamna i en högre klass än många av de redan befintliga lökhackarna (jämför i bilaga 1). 

Prisskillnaden beror på valet av material eftersom de flesta befintliga lökskärarna är gjorda i 

plast. Trots det är produkten billigare än flera av dem som uppmärksammats i 

marknadsundersökningen, se bilaga 1, trots att de är tillverkade i plast.  

 

 

7. Hur påverkas miljön av denna produkt? 
Bevarande av miljö och energibesparing har en betydande roll i dagens syn på samhället. 

Miljötänk blir allt viktigare i flera olika sammanhang och i det syftet ser man främst till följande 

faktorer [14]:  

 

 funktionalitet  

 resursförbrukning 

 livslängd  

 återvinning    

Huruvida denna produkt förhåller sig till dessa fyra aspekter är relativ. Nedan presenteras och 

resoneras det kring den här produktens miljöaspekter utifrån de fyra ovan nämnda perspektiven. 

 

7.1 Funktionalitet 

Kanske är det främst inom funktionaliteten som denna lökhackare skiljer sig markant från de 

som redan finns på marknaden. Den här produkten möjliggör tre olika typer av funktioner 

(skärningsmöjligheter) samtidigt som den inte kräver särskiljt stor kraft för genomförandet. Den 

är gjord i rostfritt stål och ger därför stadga och stabilitet. Momentet kan utföras med enbart en 

hand.  

 

7.2 Resursförbrukning 

Enligt beräkningar utförda i CAD-programmet Solid Edge [24], krävs cirka 2,8 kg rostfritt stål 

för denna produkt. För att tillverka detta stål krävs ca 30MJ/kg, vilket för det rostfritt stålet i 

denna produkt innebär en resursförbrukning på 84MJ/kg [19].  

 

I enlighet med den kravspecifikation som fastlades i projektets början, skulle denna produkt vara 

miljövänlig just i det avseendet att det skulle vara manuell kraft och inte elektriskt kraft som drev 

denna konstruktion. Så blev det. Ingen resursförbrukning i form av elektricitet används efter att 

tillverkningsprocessen avslutats. 

 

Eftersom alla delar förutom knivrastren är av austenitiskt stål och tillverkas genom en kall 

bearbetningsprocess sparas mycket värmeenergi. 
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7.3 Livslängd 

Att produkten som skulle tas fram skulle ha en lång livslängd var ett vitalt krav från början. 

Tanken var att hållbarheten skulle relateras till miljön - Så länge produkten håller, så behöver 

användaren inte konsumera en till. Rostfritt stål är hållbart och uppfyller detta krav. 

 

Att rostfritt stål har en lång livslängd inser man när man kollar på de gamla köksredskapen som 

tillverkades för flera generationer sedan, i flertalets hushåll finns de kvar än idag. Trots 

generationers brukande är det än idag lika användbara och välbehållna.  

 

Livslängden på kugghjulet antas dock inte ha lika lång livslängd som det rostfria stålet av den 

anledningen att den ständigt utsätts för kraftpåverkan och är av nylon. Nylon som material har 

dock visat sig vara väldigt hållbart [18]. 

 

7.4 Återvinning  

Förutom att rostfritt stål är hållbart, är det också ett relativt miljövänligt materialval. Krom och 

nickel är som rena ämnen inte nyttig i fri miljö, men i det rostfria stålet är det bundet och ingen 

fara för användaren. Dessutom återvinns 40-50% av det rostfria stålet idag och återanvänds [19]. 

Det rostfria stålet tillverkas som material i sig av drygt 80 % återvunnet skrot [19]. 

 

Produkten är i dagsläget på grund av dess design och uppbyggnad svår att återvinna på ett enkelt 

sätt. Det rostfria stålet kapslar in den inre konstruktionen som består av plast.  
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8. Diskussion & slutsats 
 

Fokus var från början att ta fram en ny lökhackare för att lösa problemet med de tårar och den 

doft som uppkommer vid lökhackning och det var inom det området som 

marknadsundersökningen gjordes.  Problemet har lösts genom att tillverka de delar som kommer 

i kontakt med lök, i rostfritt stål, eftersom det visat sig att materialet vid beröring har en förmåga 

att avlägsna doften. Nackdelen med denna produkt är dock att man måste ta av skalet innan man 

skär löken. Men eftersom det inte är skalandet av löken som framkallar tårar ses det inte som ett 

problem. För att få bort lökdoften efter skalandet, gnuggar man bara handen mot handtaget så 

försvinner doften. 

 

Det slutliga projektet har visat sig passa flera sorters grönsaker och även frukter, inte bara lökar. 

Så länge densiteten är mindre än en lök och diametern <10cm så ska konstruktionen fungera 

enligt de beräkningar som gjorts. Är grönsaken mycket stor kan man dela den på mitten.  

 

Produkten ger inte bara ett hållbart intryck, utan beräkningar har även visat att detta stämmer. 

Beräkningar har utförts på kugghjulets belastning men borde även ha utförts på knivrastrets 

hållfasthet då den utsätts för en vinkelrät kraft på max 300N. Med anledningen av att man i 

förstudien studerat den kraft som krävs för att klyva en lök med en redan befintlig hackare och 

utgått från måtten även i denna produkts knivraster, har man antagit att även dessa klarar av en 

belastning på 300N. Tyngdpunktsläget visar sig ligga i huvuddelens mitt, vilket kan uppfattas 

vara lite högt upp. Detta beror på att bilden inte riktigt visar verkligheten. Placerar man en 

grönsak på knivrastret och tänker sig en kraft på 300N i konstruktionens mitt, flyttas 

tyngdpunkten. Vill man ha tyngdpunkten lägre än så kan man göra bottenplattan solid. 

 

Formgivningen av produkten har på grund av storleksbegränsningar och materialval hämmats 

något. Hade lådan gjorts större hade ett handtag varit mer aktuellt. Lådan är i slutprodukten så 

pass liten att den enkelt kan greppas med en hand. Hade kravspecifikationen angett andra mått 

hade ett roligare och mer fritt formspråk varit möjligt, eftersom den nuvarande formen 

maximalanpassats efter kugghjulen och kuggstängerna. Ett större kugghjul hade även möjliggjort 

en större rörelse för kuggstängerna. Tjockleken av kuggstänger och kugghjul kunde ha gjorts 

något tjockare, på bekostnad av plastskelettets tjocklek. Detta skulle minimera kugghjulens 

yttryck, men då beräkningar visat att det är långt ifrån deformerbart vid dessa mått, känns en 

ökad bredd o-relevant.  

  

Tillverkningskostnaden av denna produkt uppgår till att vara relativt hög, vilket beror på 

produktens vikt. Den tabell som sammanställts för materialvikter visar att 2, 812 kg rostfritt stål 

krävs för att tillverka denna produkt. Tabellen visar också att konstruktionens verkliga vikt 

kommer vara kring 2,5 kg eftersom bara ett av rastren kommer att användas i taget. Detta kan 

uppfattas som tungt, men tar man hänsyn till den stabilitet som krävs för att genomföra 

skivningen är det nödvändigt. Av anledning till det dagliga behov som den faktiskt kan fylla är 

det inte helt främmande att den ses som en del av köksinredningen, precis som många andra 

köksmaskiner. 

 

Den främsta anledningen till den relativt höga vikten är att alla väggarna inte är 1 mm tjocka som 

de borde vara, på grund av bristande CAD-kunskaper. För att få ner vikten ytterligare skulle man 

kunna minimera vissa väggars tjocklek till 0,5 mm. Exempelvis skulle innerväggarna på 

huvuddelen kunna reduceras eftersom de stöds av plastskelettet. 

 

Den pris och kostnadsberäkning som gjorts har gjorts utifrån en mycket förenklad formel. Enligt 

den skulle den i butik ligga på en kostnad strax under 700 kr, vilket gör den till en exklusiv 



20 

 

produkt. Detta var inte önskemålet från början. Skulle en tillverkning tillexempel göras i Kina 

antar jag att kostnaderna skulle bli mindre. 

 

Huruvida den här produkten uppfattas miljömedveten eller inte är relativt. Utifrån de 

övervägande tankar som gjorts utifrån funktionalitet, resursförbrukning, livslängd samt 

återvinning, är den mer miljövänlig och effektsnål än många andra eldrivna och manuella 

köksredskap som finns på marknaden idag.  

 

Utifrån önskade krav har en ny lökhackare tagits fram. I jämförelse med de hackare som redan 

finns på marknaden skiljer sig den här markant. Enbart ett fåtal delar behövs diskas efter 

användning (låda, plast –och knivraster) tillskillnad från andra lökhackare där man måste diska 

hela konstruktionen. En helt annan typ av konstruktion har applicerats på denna produkt som gör 

själva genomförandet enkelt och hanterbart. Vill man spara tid i köket, är detta ett alternativ till 

förskäraren och skärbrädan. 
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9. Vidare arbete 
Idag är inte den här produkten optimal för kraftiga grönsaker. Konstruktionen som tagits fram 

har skapats utifrån andra förutsättningar och önskemål. Produkten som tagits fram är relativt 

enkel i sin konstruktion och skulle kunna vidareutvecklas genom att en mer komplex mekanisk 

konstruktions tillämpas. Främst för att öka kraftutväxlingen och på så sätt kunna beskära grövre 

grönsaker och frukter. En planetväxel skulle kanske vara ett alternativ.  

 

I arbetet som gjorts har man inte tagit hänsyn till att roterandet med hävarmen nöter på det 

rostfria stålet kring fästet i huvuddelen. Ett lager vore att rekommendera i det fallet för att 

minska slitaget. I ett vidare arbete kan detta ses om.  

 

När det kommer till återvinningen skulle man i ett fortsatt arbete titta närmare på hur man enkelt 

skulle kunna dela upp de olika konstruktionsdelarna vid återvinning. Möjligheten att separera 

plast och stål finns inte i nuläget. Ett alternativt skulle kunna vara att inte ha någon plast över 

huvudtaget. 

 

Det finns också möjligheter att göra konstruktionen större för att på så sätt få plats med flera 

grönsaker och frukter i lådan. Det ger också större möjlighet till ökad utväxling. Även fler 

storleksvarianter av knivrastren gör variationen på grönsaksbitarna större och produkten mer 

konkurrenskraftig.  Storleken påverkar även formspråket. Större konstruktion ger större design –

och formmöjligheter. 
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Bilaga 1  
 

Marknadsundersökning 

Nedanstående tabell visar en sammanställning av den marknadsundersökning som gjorts för 

detta projekt. Undersökningen visar att marknaden saknar en lökhackare som både skivar, hackar 

samt klyver grönsaken. I nedanstående tabell har de befintliga hackarna delats in i ordnat – och 

oregelbundet hackande. 

 

Typ Pris Material Funktion 

 

1195:- Plast och rostfritt stål Gör mindre och större 

hackade bitar.  

 

 

 

 

 

 

Ordnat hackande. 

 

845:- 

 

 

 

 

 

 

Hårdplast Enbart skivande av löken 

möjlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordnat hackande. 

 

99:- Hårdplast och rostfritt stål Enbart hackande av lök i 

obestämd form. 

 

 

 

 

 

Oorganiserat 

hackande. 

 

189:- Plast och knivar i rostfritt 

stål. 

Hackade i obestämd form 

sker mot skärbrädan. 

Ingen burk som samlar 

upp löken. 

 

 

 

 

Oorganiserat hackande. 
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264:- Tillverkad i plast och rostfritt 

stål. 

Genom vridning av 

locket, hackas 

oregelbundna bitar. 

 

 

 

 

Oorganiserat hackande. 

 

2 795:- Tillverkad helt i rostfritt stål. Möjliggör skivning och 
strimlor i olika storlekar. 

Till för fler sorters 

grönsaker, inkl. Lök. 

 

Organiserat hackande. 
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Bilaga 2 
 

Kravspecifikation 

 

Produkten ska uppfylla nedanstående önskemål: 

 

 Ersätter kniv och skärbräda vid skivning av lök  

 Användaren ska undkomma lukt och tårar vid användning. 

 Tilltalande design 

 Kompakt och lättförvarad i skåp alternativt lådor, bör rymmas inom måtten 

200x150x130mm  

 Få delkomponenter 

 Skivning/hackning/klyftor ska vara möjliga 

 Ska även kunna skära andra grönsaker än lök 

 Kräver ingen elektricitet 

 Miljövänligt och hållbart alternativ till de befintliga hushållsmaskinerna  

 Lätt att återvinna 

 Lätt att stuva i diskmaskinen 

 Lätt att diska 
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Bilaga 3  
 

Resultat från Patent och registreringsverket 2010-02-25 
Patent >  avancerad  sökning  > world wide  > andra raden (engelska) 

 

”Method & device for finaly cutting onion” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Improved apparatus for cutting up onions and the like” 
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”Onion cutting device” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Positioning and securing onions to be cut-using receptacle with hollow recess & horizontal 

needlesprotrudingimvards from all sides and square cutter” 

 

 

 

”Cut onion manufacturing device & method for 

onion flower” 

 

”Onion coat slitting device for onion peeler” 
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Tool for cutting onion into tiny pieces” 

 

 

 

 

 

”Onion cutting device with replaceable knife carrier” 

 
 

 

 

 

 

 

”Onion shredding machine” ”Improved apparaturs for cutting up onions and the like” 



31 

 

  

”Onion cutter” 

 

”Cutting device for onion” 
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”Improvements in or relating to onion slicer & cutter” 

 

 

 

 

 

”Manually operated onion slicer & cutter” 
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Bilaga 4 
 
Skisser på konceptförslag 
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Bilaga 5 
 

Ritningar och mått 
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Bilaga 6 
 

Tillverkningsmetoder  

 

Kallbearbetning 

Den del inom plastisk bearbetning där 

formningen utförs utan värmetillförsel. 

Materialet har en begränsad formbarhet i 

kallt bearbetningstillstånd men ger fina ytor 

hos produkten. 
 
 

 

Valsning  

Materialet dras igenom två valsar. Vanligt 

för bearbetning av plåt.  
 
 

 
Djuppressning 

Använd när man vill tillverka djupa detaljer 

som tillexempel bunkar. I 

tillverkningsprocessen utgår man från en 

plåt som sedan med hjälp av en stämpel 

pressas genom dynan. 

 

 
 

 
Bockning  

Bockning görs främst på plåt och innebär 

att materialet i den yttre ytan sträcks ut 

medan materialet i ytan mot verktyget 

komprimeras.  
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Gjutform  

Komplicerade former kan skapas genom 

gjutformning. En önskad form skapas vart i 

man häller stålsmältan. 
 
 
 
 

 

Extrudering  

Metoden används främst för att göra långa 

produkter, vanligen rör. 

Matrisen är slutändan på det cylindriska 

hålrum som man placerat materialet i. Det 

svarta som bilden visar är den stämpel som 

utför kraften mot ämnet. 
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