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Sammanfattning 

Den 10:e augusti 2015 blev en kvinna och hennes son mördade på IKEA i Västerås. Mordvapnet 
var en kniv från varuhuset. Detta ledde till att problematiken angående knivsäkerhet i butik 
aktualiserades. Ett flertal knivtillverkare valde då att utveckla säkerhetslösningar för sina knivar i 
butik. En av dessa är Hultafors, en stor verktygstillverkare i Sveriges. 

Målet med projektet var att utveckla ett koncept för knivsäkerhet i butik. De krav som ställdes på 
lösningen var att den ska försvåra knivens bruk som stickvapen, fungera på samtliga Hultafors 
knivar och kräva verktyg för att avlägsna. 

Efter att ha tagit del av en förstudie gjord av Hultafors påbörjades en egen undersökning. Ett 
flertal återförsäljare av Hultafors produkter, som riktar sig mot både vardagsanvändare och 
proffs, besöktes. Detta gav god insyn i vilka möjligheter och begränsningar som fanns. En state-
of-the-art utfördes där konkurrenternas lösningar identifierades. Därefter påbörjades 
produktutvecklingen. 

En QFD sammanställdes och därifrån utvecklades en kravspecifikation. De första stegen av 
idégenereringen bestod av brainstorming. Här var analogimetoden central. Av alla de koncept 
som utvecklades valdes 13 favoriter ut och med hjälp av en elimineringsmatris kokades de ner 
till fem. Dessa presenterades för Hultafors som fick ge sitt utlåtande. Resultatet av detta blev tre 
koncept. I det första låses kniven fast i hölstret med en sprint. Den andra lösningen var en skena 
skruvas fast på bladet, här kan kniven tas ut ur hölstret, i det tredje konceptet fästs skenan istället 
med ett snäppfäste över knivbladet. Valet föll på skenan med snäppfäste efter önskemål från 
uppdragsgivaren. I vidareutvecklingen av konceptet visade det sig vara möjligt att tillverka 
skenan samtidigt som handtaget och på så sätt skapa en kostnadseffektiv produktionsprocess. 
Resultatet blev KnivSkydd KS, en skena som följer knivseggen. Väl placerade brottanvisningar 
mellan handtaget och skenan samt vid dess övre del mot knivsryggen resulterar i att skenan 
enkelt går att avlägsna. Det kommer krävas ett verktyg för att demontera KnivSkydd KS. 

Undersökningar visar på att KnivSkydd KS kommer fungera som ett hinder för knivens 
användande som stickvapen. Konceptet är applicerbart på samtliga Hultafors knivmodeller. En 
säkerhetsanordning kan i framtiden stärka Hultafors varumärke och bidra till ett säkrare 
samhälle.  
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Abstract 

August 10th 2015 a woman and her son were murdered inside an IKEA store. The murder 
weapon was a knife taken from the shelf. This started a debate concerning knife safety in stores 
and as a result many manufacturers began developing safety solutions. One of these companies is 
Hultafors, a large tool manufacturer in Sweden. 

The object with this project was to develop a product that would make the Hultafors knifes safe 
while in the store. The object of the development has been to create a solution that; prevents the 
use of the knife as a weapon, is adaptable to all of Hultafors knives, and demands the use of a 
tool to be removed. 

After having examined a background study done by Hultafors a second background study was 
conducted. Knife vendors aiming towards professionals and everyday users were examined. This 
gave a good understanding of the existing limitations and opportunities. A State-of-the-Art Study 
was conducted where the competitors’ solutions were examined, regarding craftsman’s knives 
and other knives. 

The development began with the creation of a QFD and from there a specification of 
requirements. The idea generating process was dominated by brainstorming and the analogy 
method. Of the generated concepts 13 favorites were chosen these were then put through an 
elimination matrix and further reduced. These were introduced to Hultafors who gave their 
comments. This resulted in three concepts; a pin that locks the knife in the holster, a sleeve 
screwed on to the blade, and a sleeve with a snap fitting. The sleeve with a snap fitting was 
chosen as the final concept. Further development revealed that the sleeve could be constructed 
together with the handle and thereby avoiding new steps in the manufacturing process. The result 
was KnivSkydd KS a safety rail formed along the knife edge and injection molded together with 
the handle. Carefully placed breaking points ensure the easy removal of the rail. 

Thorough investigations show that KnivSkydd KS will prevent the use of a knife as a weapon. 
The concept is adaptable to all of Hultafors knives. A safety rail will be able to strengthen the 
Hultafors brand and contribute to a more safe society. 
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NOMENKLATUR 

I det här kapitlet förklaras de symboler och förkortningar som används i rapporten. 

 
 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

E Elasticitetsmodul [MPa] 

υ Poisson´s tal [-]  

σs Sträckgräns [MPa] 

σb Brottgräns [MPa] 

Förkortningar 

Förkortning Beskrivning 

CAD Computer Aided Design 

 Datorstödd konstruktion, som används i konstruktions- och ritningsarbete. 

QFD Quality Function Deployment  

 En metod att konkretisera kundönskemål och produktegenskaper.  

FEM Finita elementmetoden 

 Datorbaserad metod för att approximera numeriska lösningar. 

KEXPO Utställningsmässa av kandidatexamenarbeten inom teknisk design på 
Kungliga Tekniska Högskolan.  

 

 



5 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 
SAMMANFATTNING   1 

ABSTRACT (ENGLISH)   2 

FÖRORD                     3 

NOMENKLATUR      4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING     5 

1 INTRODUKTION     8 

 1.1 Inledning     8 

 1.2 Bakgrund    8 

 1.3 Syfte     9 

 1.4 Mål     9 

 1.5 Avgränsningar    9 

 1.6 Läsanvisningar    10 

2 Metod    11 

 2.1 State-of-the-art    11 

 2.2 QFD – Quality Function Deployment    11 

 2.3 Kravspecifikation    11 

 2.4 Brainstorming    11 

 2.5 Elimineringsmatris    11 

 2.6 Kriterieviktsmetoden    12 

 2.7 Prototypframtagning    12 

3 REFERENSRAM    13 

 3.1 State-of-the-art    12 



6 
 

4 GENOMFÖRANDE    19 

 4.1 QFD    19 

 4.2 Kravspecifikation    20 

 4.3 Idégenerering    20 

 4.4 Möte med Hultafors    25 

 4.5 Tre koncept    25 

 4.6 Val av slutkoncept    27 

5 SLUTKONCEPT    30 

 5.1 KnivSkydd KS    30 

 5.2 Utvecklingsprocessen    30 

 5.3 Demontering av skenan    32 

 5.4 Utformning av skenan    32 

 5.5 Tillverkning av prototyp    34 

 5.6 Hållfastighetstester och materialval    34 

 5.7 Tillverkning     35 

 5.8 Deformation    36 

 5.9 Kostnadsberäkning    39 

6 DISKUSSION     40 

 6.1 Diskussion    40 

7 SLUTSATS OCH FRAMTIDA ARBETE    42 

 7.1 Slutsatser    42 

 7.2 Framtida arbete    42 

7 REFERENCER    43 

BILAGA 1. Knivsortiment 

BILAGA 2. Projektbeskrivning 

BILAGA 3. Hultafors viktning av kundönskemålen 



7 
 

BILAGA 4. Kravspecifikation 

BILAGA 5. Skisser av 13 koncept med för- respektive nackdelar 

BILAGA 6. Jämförelse av KnivSkydd KS mot konkurrenter  

BILAGA 7. Formvariation av skenans övre del mot knivsryggen 

BILAGA 8. Detaljritning av KnivSkydd KS 

BILAGA 9. Modell av slutkonceptet 

BILAGA 10. Tester på polypropen 

BILAGA 11. Schematisk bild av tillverkningsprocessen 

 



8 
 

1  INTRODUKTION 
Detta kapitel beskriver bakgrunden, syftet, mål och de avgränsningar som gjordes för det 
utförda examensarbetet. 

1.1 Inledning 
I denna rapport presenteras utvecklingsprocessen för ett slutkoncept som ska förbättra säkerheten 
i de butiker som säljer verktygsknivar av varumärket Hultafors. Företagets grundfilosofi utgår 
ifrån yrkesmänniskorna och strävar efter att göra en hantverkares vardag säkrare, enklare och 
mer produktiv (Eriksson, 2016).  

Moderbolaget Hultafors Group AB består av sex dotterbolag varav detta projekt syftar till ett 
samarbete med deras verktygstillverkare, Hultafors. Företaget grundades 1883 efter att ha 
utvecklat det världsberömda mätverktyget, måttstocken. Idag har produktsortimentet utökats och 
inkluderar verktyg, som förenklar arbetssituationer för hantverkare. Genom att utveckla och 
erbjuda rätt produkt, till bra pris, i rätt tid blir de ett självklart val för hantverkare (Hultafors, 
2015). Hultafors produktutveckling drivs av slutanvändaren, som representeras av hantverkare, 
återförsäljare och industriföretag (Eriksson, 2016). Det senaste året har marknaden efterfrågat en 
säkerhetsanordning för verktygsknivar, för att öka säkerheten när de står i butik. Eftersom 
Hultafors inte har någon befintlig säkerhetslösning på sina verktygsknivar kontaktade 
produktchefen Per Eriksson KTH och blev därmed initiativtagare till detta projekt (Hultafors, 
2015).  

Hultafors presenterar 12 olika modeller av verktygsknivar på deras hemsida. Företaget riktar sig 
till olika marknader, se Bilaga 1 (Hultafors, 2016). Huvudfokus i sin försäljning har tidigare varit 
inom yrkesbutiker men det tycks som framtiden styrs mer och mer mot vanliga 
konsumentbutiker t.ex. naturkompaniet, XXL sport och vildmark och större byggvaruhuset. Det 
är stor skillnad mellan affärerna på hur verktygsknivar presenteras. 

1.2 Bakgrund 
Den 10:e september 2003 mördades Sveriges utrikesminister Anna Lindh och cirka 12 år senare 
blev en mor och hennes son mördade på IKEA i Västerås. De två brotten begicks med en kniv 
stulen från butik och efter dessa incidenter har frågan kring säkerhet i butik aktualiserats 
(Eriksson, 2016). Ett flertal konsumentbutiker har allteftersom förändrat sin hantering av vassa 
produkter (Eriksson, 2016). Från att tidigare haft dem placerade fritt ute i butik har 
säkerhetsåtgärder vidtagits. Produkterna har placerats i låsta skåp, bakom kassadisk och en ökad 
bevakning har blivit allt vanligare (Eriksson, 2016). Vid en intervju med personalen på John 
Wall framkom det att dessa åtgärder resulterat i en känsla av ökad trygghet och en säkrare miljö 
för såväl kunder och som för personal.  

Tillverkarna av verktygsknivar har också valt att ge sig an problemet. I en primär förstudie gjord 
av Hultafors själva, presenterades ett antal existerande lösningar. Där fästs kniven i hölstret med 
hjälp av krympplast, buntband eller med integrerade lås och blisterförpackningar (Hultafors, 
2015). Dessa anordningar försvårar att produkterna används som stickvapen i butik. Genom att ta 
fram en säkerhetsanordning är målet att minimera impulsiva olyckor i butiksmiljö, se Figur 1. 
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Figur 1. Hultafors verktygsknivar presenteras utan säkerhetsanordning i butik (Hultafors, 2015). 

Den lagstiftning som idag finns angående hanterandet av knivar sammanfattas på polisens 
hemsida: 

"Enligt lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (1988:254) är det förbjudet 
att ha den här typen av vapen på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats" 
(Polisen, 2016) 

Lagstiftningen beskriver att personer inte får bära kniv på allmän plats. Enligt statistik från 2014 
har brott mot lagen ökat med 13 % från föregående år (Blixt, 2016). Uppdragsgivaren tror att det 
finns möjligheter till en framtida lagstiftning, som kommer reglera hanterandet av knivar i butik.  

1.3 Syfte 
Syftet med projektet var att i samarbete med Hultafors utveckla en säkerhetsanordning för 
verktygsknivar i konsumentbutik. Med säkerhetsanordning menas att knivarna inte ska kunna 
brukas i butik utan att anordningen demonteras med ett externt verktyg. Säkerhetsanordningen 
ska beakta knivens befintliga utformning samt möjliggöra för kunden att inspektera kniven innan 
köp. 

1.4 Mål 
Efter slutfört projekt ska en prototyp på säkerhetsanordning utvecklas. Målet med projektet är att 
det framtagna slutkonceptet ska uppfylla sitt syfte och att rapporten kan fungera som ett underlag 
för Hultafors att utveckla och realisera en fungerande säkerhetslösning. Anordningen ska följa 
Hultafors varumärkesidentitet, ha låg artikel- och monteringskostnad samt inte försämra deras 
försäljning av knivmodellerna. Målsättningen var att Hultafors skall använda projektets 
slutkoncept i framtiden. 

1.5 Avgränsning 
Givet från uppdragsgivaren var att kniven fortfarande ska kunna tas ut ur sitt hölster med den 
nya säkerhetslösningen. I projektets inledande fas kunde det konstateras att olika affärer valde 
olika säkerhetsanordningar eller till och med ingen anordning alls. Efter drygt halva projekttiden 
togs ovan beslut att följa uppdragsgivaren, vilket beskrivs mer ingående i kapitel 4.6, val av 
koncept.  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988254-om-forbud-betra_sfs-1988-254/?bet=1988:254
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Slutkonceptet dimensionerades efter analyser från simuleringsverktyget Ansys Workbench. 
Eftersom det inte fanns möjlighet att utveckla en prototyp i korrekt material kunde inga 
empiriska verifieringar på dessa beräkningar utföras. 

1.6 Läsanvisningar 
I nästa kapitel beskrivs de metoder, som användes under projektet. I kapitel 3 redovisas en 
förstudie gjord av Hultafors själva och intervjuer gjorda av projektdeltagarna. Därefter 
presenteras arbetsprocessen i kronologisk ordning, utvecklingen av tre koncept och val av 
slutkoncept, se kapitel 4. En beskrivning av slutkonceptet presenteras sedan i kapitel 5. Det 
avslutande kapitlet innehåller en separat diskussion och slutsats. 
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2 METOD 

Under utvecklingsprocessen har ett antal vedertagna arbetsmetoder använts. Dessa har listats 
nedan tillsammans med en förklaring och innebörd. 

2.1 State-of-the-art 
En state-of-the-art identifierar befintliga lösningar både internt och externt. En patentsökning bör 
genomföras för att säkerställa att lösningen inte inkräktar på redan patenterade lösningar. I state-
of-the-art eftersöks även lösningar på liknande problem inom andra områden. Informationen kan 
hämtas från litteratur, internet samt intervjuer (Janhager Stier, 2015). 

2.2 QFD - Quality Function Deployment 
QFD är en vanlig metod för att systematiskt översätta kundkrav/- önskemål till en teknisk 
specifikation. Det är viktigt att lyssna till kunden och därefter utveckla specifika produktmål, 
som svarar mot kundens önskemål. Syftet är att kunna utvärdera hur väl produktegenskaperna 
svarar mot önskemålen. En QFD är också ett verktyg för att jämföra och fastställa hur väl 
konkurrenterna uppfyller uppsatta mål. QFD:n fungerar sedan som ett underlag för framtida 
kravspecifikation (Ullman, 2010). 

2.3 Kravspecifikation 
En kravspecifikation ska vara komplett och innehålla entydiga kriterier, som är 
lösningsoberoende. Det är viktigt att skilja på krav och önskemål. Ett krav ska vara mät- och 
kontrollbart. Med en tydlig kravspecifikation kan utvecklingstiden kortas ner, 
utvecklingskostnaderna minskas och bättre kvalité på produkten fås. Alla intressenter beaktas 
och deltagarna får en enhetlig syn på projektet. I utvecklingsprocessen används 
kravspecifikationen för att styra projektet i rätt riktning (Boghard et al., 2010). 

2.4 Brainstorming 
I början av en utvecklingsprocess är det viktigt med en divergent fas där många lösningsförslag 
tas fram. Brainstorming är en vanlig idégeneringsmetod där deltagarna listar så många idéer som 
möjligt utan att utvärdera eller kritisera dem. Syftet är att dessa idéer sedan kan utvecklas till 
koncept (Ullman, 2010). 

2.5 Elimineringsmatris  

En elimineringsmatris används för att utvärdera koncepten mot uppsatta krav. Tanken är att 
eliminera idéer, som inte uppfyller uppsatta kriterier. Genom att bedöma varje koncept för sig fås 
en bild över vilka koncept som ska omarbetas eller tas bort i processen (Ullman, 2010). 
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2.6 Kriterieviktsmetoden 
Kriterieviktsmetoden är en utvärderingsmetod för att individuellt evaluera koncepten. De 
betygsätts och sammanställs i en matris efter hur väl de uppfyller uppsatta kriterier. Genom att 
inbördes vikta kriterierna och sedan multiplicera konceptets värde med viktfaktorn för kriteriet. 
Därefter summeras värdena för de viktade kriterierna för vardera koncept. Det koncept som får 
högst totalpoäng uppfyller kriterierna bäst. I slutet kan även slutkonceptet jämföras med en 
ideallösning (Ullman, 2010). 

2.7 Prototypframtagning 
I utvecklingsprocessen gjordes enkla mock-ups för att visualisera utformningen av koncepten. 
De kunde sedan utvärderas och utvecklas i CAD. För att analysera produktens utformning 
använde en 3D-skrivare. Genom att spara datafilen som en .stl med egenskaperna måttsatta i 
millimeter kunde filen laddas upp i datorprogrammet Cura 15.0. En prototyp skrevs sedan ut i 
3D-skrivaren Ultimaker2. Dessa metoder är bra för att empiriskt utvärdera ett konceptets 
utseende (Nyteknik, 2016). 
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3 REFERENSRAM 
Nedan beskrivs den förstudie Hultafors själv gjort samt den projektdeltagarna utfört. Det var 
utefter denna kunskap examensarbetet utfördes. 

3.1 State-of-the-art 
Initialt presenterade Per Eriksson, som är produktutvecklingschef på Hultafors, en förstudie där 
knivsäkerhet i butik granskas. Ett flertal intervjuer genomfördes med personal i butik där 
varumärket Hultafors säljes. Fördelningen mellan yrkes- och vanlig konsument butik var lika. 
Dokumentation av befintliga säkerhetslösningar gjordes och kunde användas som underlag och 
inspiration i utvecklingsprocessen. Efter att ha fått en överblick över problemet kunde en 
kravspecifikation upprättas. Vidare studerades Hultafors knivsortiment för att se vilka 
förutsättningar som fanns med att utnyttja knivens befintliga utformning.  

Förstudie från Hultafors  

I en studie gjord i oktober 2015 av Hultafors undersöktes knivsäkerhet i butik (Hultafors, 2015). 
Efterfrågan på en säkerhetslösning för verktygsknivar har ökat, där till denna förstudie. Idag 
levereras Hultafors knivar i ett hölster utan säkerhetslösning och kan enkelt tas ut och 
inspekteras, se Figur 2.  
 

 

Figur 2. Bild över hur Hultafors knivmodeller levereras och presenteras i butik. 

Syftet med förstudien var att sammanställa befintliga lösningar och avgöra om dessa kan 
appliceras på Hultafors knivmodeller eller om en separat säkerhetsanordning bör utvecklas. I 
förstudien konstaterades det att den säkraste lösningen var då knivbladet inte gick att ta fram 
överhuvudtaget (Hultafors, 2015). Det presenterades även en kundundersökning som var utförd 
på 1200 konsumenter (GfK Custom Research, 2006). Det visade sig att fem utav sex personer 
avstod från att köpa en produkt då det inte gick att se eller känna på den. Majoriteten av 
kunderna föredrog även ett dolt stöldskydd (GfK Custom Research, 2006). Dessa aspekter är 
viktiga och ska tas i åtanke för vidare utveckling. 
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Befintliga lösningar 

De säkerhetsanordningar som idag finns har det primära syftet att förhindra olyckor och stöld 
(Hultafors, 2015). Säkerhetsanordningarna kan generellt delas in i två olika kategorier. Den 
första är då kniven fästs i hölstret och den andra möjliggör för kunden att se knivbladet och där 
fästs kniven utanför hölstret. Ett flertal vanliga konsumentbutiker har vidtagit egna åtgärder och 
placerat knivarna i låsta glasmontrar eller bakom kassadisk, se Figur 3.  

 

  

Figur 3. Verktygsknivar placerade bakom kassadisk i John Wall t.v. och i en glasmonter på XXL sport och 
vildmark t.h. 

Fördelen med denna åtgärd blir att verktygsknivarna är oåtkomliga och kan således inte 
användas som stickvapen eller stjälas. Nackdelen blir att kunderna inte kan känna på produkten 
utan att be personalen om hjälp (Hultafors, 2015). Förstudien från Hultafors (2015) presenterade 
även säkerhetslösningar som butikerna själva monterat. Genom att fästa ett buntband runt 
knivens och hölstrets övre del låses verktygskniven fast i hölstret. Fördelen med denna 
säkerhetslösning är dess låga enhet- och monteringskostnad. Dessvärre var ett flertal buntband 
dåligt monterade och kunde enkelt tas bort i butiken (Hultafors, 2015). Trots nackdelen väljer 
många butiker att ställa fram verktygsknivarna, se Figur 4. 

 

  

Figur 4. Exempel på hur buntband är monterade på verktygsknivar. 

Verktygstillverkarna har tagit fram många olika lösningar på säkerhetsproblemet. Ytterligare en 
vanlig anordning är då kniven fästs i hölstret med transparent krympplast. Detta koncept är 
billigt men enligt Per Eriksson inte attraktivt, speciellt då kniven inte kan tas ut ur hölstret, se 
Figur 5.   
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Figur 5. Exempel på lösning med krympplast från Clas Ohlson. 

Hultafors största konkurrent är Morakniv AB. De har valt att ta fram en säkerhetsanordning som 
låser fast kniven i hölstret, vilken även är patenterad (Eriksson, 2016). Detta koncept bygger på 
att ett lock formsprutas och trycks fast över verktygskniven. Ett extern verktyg behövs vid 
demontering, se Figur 6 (PRV, 2016).  

 

 

Figur 6. Morakniv AB:s säkerhetsanordning (PRV, 2016). 

Enstaka säkerhetslösningar möjliggör att kunden kan se knivbladet och känna på handtaget, 
exempelvis blisterförpackningar. Problemet med anordningarna var att de tar stor plats i butiken, 
se Figur 7 (Intervju med personal på XXL sport och vildmark, 2016).  
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Figur 7. Blisterförpackning samt larmanordning runt kniv på XXL sport och vildmark t.v. och köksknivar med 
blisterförpackning runt knivblad från Clas Ohlson t.h.  

IKEA har tagit fram ett koncept där en vajer var fäst på knivbladet (Hultafors, 2015). Problemet 
var att vajern bygger på en jojo funktion och förhindrade att kundens möjlighet att känna på 
knivens balans (Hultafors, 2015). Butikerna behöver också utrymme för ett visningsexemplar, 
vilket inte alltid finns, se Figur 8 (Eriksson, 2016).  

 

 

Figur 8. IKEAs säkerhetslösning för köksknivar i butik (Hultafors, 2015). 

Projektdeltagarna har gjort studier inom andra områden med liknande problem. För att skydda en 
vass skridskoskena används en plastskena (Marinamagasinet, 2016). Liknande lösningar fanns 
också inom hantverktyg, exempelvis sågar, se Figur 9.   

 

 

Figur 9. Skena som skydd för vassa produkter. 
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Hultafors verktygsknivar 

På Hultafors hemsida (Hultafors, 2016) presenteras 12 olika modeller av verktygsknivar. Per 
Eriksson berättade under ett möte med projektdeltagarna att det generellt var nio modeller som 
markant skiljer sig från varandra. Dessa skickades till KTH för att vara deltagarna till handa i 
utvecklingsprocessen, se Figur 10. 

 

  

Figur 10. Nio olika knivmodeller i Hultafors sortiment som markant skiljer sig åt från varandra.  

Det kunde konstateras att det som skiljer alla nio modellerna åt är främst knivbladet, se Bilaga 1. 
Det fanns också tre olika typer av handtag och varianter på hölster, se Figur 11. 

 

 

Figur 11. Tre olika modeller av handtag och tre varianter på hölster för Hultafors verktygsknivar. 

Intervjuer 

Projektdeltagarna skapade en egen uppfattning av problemet genom att intervjua kunder och 
personal i ett flertal butiker. Först intervjuades personalen på John Wall, en återförsäljare av 
Hultafors produkter. Butiken är belägen på Sveavägen i centrala Stockholm. Efter att ha talat 
med en kvinna i 25 års-åldern och en kvinna i 60 års-åldern kunde ett antal slutsatser 
dokumenteras. Efter morden på IKEA i mitten av 2015 beslöt personalen på John Wall att plocka 
bort verktygsknivarna från hyllan och placera dem bakom kassadisk. Trots att butiken har yxor, 
kofötter och köksknivar togs verktygsknivarna bort då de ansågs mer stöldbegärliga än andra 
produkter. Efter att ha talat en längre stund med den 60-åriga kvinnan, som jobbat 40 år i butik 
konstaterades följande. Säkerhetsanordningen bör vara enkel och kniven ska kunna tas ur sitt 
hölster för att inte påverka försäljningen. Idag har försäljningen blivit lidande ty hon avstått från 
att visa upp verktygsknivarna för konsumenter. Anledningen var att personalen fått en otrygg 
känsla då kunder bedömts instabila.  

Efter att ha intervjuat en 57-årig man, som jobbat på Clas Ohlson i ca 30 år kunde följande 
konstateras. Trots säkerhetslösning kommer nästan alla verktygsknivar att finnas bakom disk och 
inte ute i butik efter mordet på Anna Lindh, 2003. En observation var att de verktygsknivar som 
dock fanns ute i butik hade stängts in i en Safety-box. Fördelen med denna säkerhetsanordning 
var att knivarna blir svåra att stjäla. Nackdelen blir att kunden inte kan känna eller se kniven som 
köps, se Figur 12.  
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Figur 12. En Safety-box som ytterligare skydd för verktygsknivar. 

För att få en djupare bild av problemet intervjuades intressenter med olika bakgrund. En 
säkerhetsvakt i Gallerian berättade att det ofta ses mellan fingrarna gällande knivlagen. 
Exempelvis ska en byggarbetare, som går på allmän plats ha kniven i hens verktygslåda, vilket 
sällan följs.  

Efter att ha besökt yrkesbutikerna Elektroskandia och Alcro-Pro CITY i centrala Stockholm 
kunde följande fastställas. Kunderna bar ofta kniv när de var i butik, vilket gör en 
säkerhetsanordning mindre aktuell i denna miljö. Efter att ha intervjuat ett antal hantverkare 
kunde det däremot konstateras att om en säkerhetslösning ska finnas i yrkesbutikerna måste den 
vara enkel och gå snabbt att ta av.  
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 4 GENOMFÖRANDE 
Utvecklingen har följt en tydlig och metodisk linje. Hur detta har gått till beskrivs nedan, från de 
första stegen till valet av slutkoncept. 

4.1 QFD 
Det första steget i projektet var att utveckla en projektbeskrivning. I denna definierades såväl 
problemet, målet och den metodik som skulle användas för att nå ett önskat resultat. Denna 
projektbeskrivning återfinns i Bilaga 2. 

Med förstudien att stå på kunde utveckling påbörjas. Det första steget i denna utveckling var att 
ta fram en QFD. I denna konkretiseras kundönskemål och de produktegenskaper som svarar mot 
önskemålen, se Figur 13. 

  

 

Figur 13. QFD för knivsäkerhet i butik. 

En QFD var ett bra sätt att få en bild av hur den framtida utvecklingsprocessen kommer gå till. 
Det kan till exempel utläsas att valet av material kommer ha störst betydelse för produkten. En 
annan viktig produktegenskap var att säkerställa att kniven var obrukbar i butik.  
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Det visade sig också att egenskapen ”Åtkomligt handtag” var av mindre intresse då den endast 
svarade mot ett kundönskemål.  

I QFD-husets tak kan det utläsas vilka produktegenskaper som är lätta att kombinera och vilka 
som är svåra att hitta ett samspel emellan. En sådan konflikt finns bland annat mellan kriterierna 
”Synlig knivsegg” och ”Skydd för knivseggen”. Det är en tidig indikation på att det kommer att 
vara svårt att utveckla ett koncept där dessa egenskaper kombineras. 

För att viktningen av kundönskemålen skall stämma överens med Hultafors ombads de att själva 
vikta önskemålen, se Bilaga 3. Denna viktning jämfördes sedan med projektdeltagarnas och 
ingen nämnvärd skillnad konstaterades.  

4.2 Kravspecifikation 
Nästa steg i utvecklingsprocessen var att ta fram en kravspecifikation. Kravspecifikationen var 
ett viktigt steg i produktutvecklingen då kraven för slutprodukten definieras. All information från 
förstudien och QFD:n vägdes samman för att skapa en väl avvägd kravspecifikation. Nedan 
presenteras de krav och önskemål som ställdes på produkten. Kravspecifikationen i sin helhet 
återfinns i Bilaga 4. 

Krav 

De krav som ställdes på slutprodukten var: 

• Skall skydda knivens egg 

• Skall försvåra knivens bruk som stickvapen 

• Knivbladet skall gå att inspektera 

• Kostnaden skall inte överstiga knivens vinstmarginal 

• Skall gå att applicera på flera av Hultafors olika knivmodeller 

• Skall kräva verktyg för att demontera 

Önskemål 

Utöver kraven ställdes även en del önskemål, dessa var: 

• Bör förmedla ett säkert intryck 

• Kunden ska kunna känna på knivens balans 

• Kunden ska kunna hålla i handtaget 

4.3 Idégenerering 
Det var nu dags att påbörja idégenereringen. Den påbörjades med en brainstorming. Här skrev 
och ritade projektdeltagarna upp alla idéer de kunde komma på utan några krav på realiserbarhet. 
Detta gjordes i flera omgångar och i olika miljöer. Ett exempel på hur denna process såg ut visas 
i Figur 14. 
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 Figur 14. Tavlor fyllda med koncept från ett brainstormingtilfälle. 

Det fastställdes snabbt att problemet kunde angripas på tre olika sätt. Den ena varianten gick ut 
på att låsa fast kniven i sitt hölster, en vanlig lösning bland Hultafors konkurrenter. Det andra 
sättet var att fästa en säkerhetsanordning på kniven. Fördelen var att den då kan få plats i 
hölstret. En tredje variant var att fästa kniven bredvid hölsteret. Genom att skydda knivbladet 
med en förpackning kan säkerhetskraven uppfyllas. Denna lösning avskrevs dock snabbt då den 
tar för stor plats i butik, något som konstaterades i förstudien.  

Efter att ha tagit fram många koncept var nästa steg i utvecklingsprocessen att reducera antalet 
lösningar. Uppenbart dåliga lösningar eliminerades och snarlika lösningar slogs samman. Efter 
denna process kvarstod 13 alternativ, se Figur 15. 

 
Figur 15. 13 koncept från brainstorming-fasen. 
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Dessa 13 koncept sammanfattades i ett dokument där för- och nackdelar med samtliga 
lösningsalternativ noterades. Detta dokument återfinns i Bilaga 5. 

I detta skede i produktutvecklingsprocessen ansågs det lämpligt med ett nytt möte med 
Hultafors. Det bestämdes att uppdragsgivaren skulle få ta del av de lösningar som ansågs ha 
störts potential. För att bestämma dessa användes en elimineringsmatris, se Tabell 1. 

Tabell 1. Elimineringsmatris med 13 koncept från brainstormingen. 

      
Elimineringskriterier 
(+) Ja 
(–) Nej 
(?) Mer info krävs 
 

Lösningar Skyddar 
knivens 

egg 

Knivbladet 
går att 

inspektera 

Krävs 
verktyg 
för att 

demontera 

Låg 
kostnad 

Kommentar Vidare 
utveckling? 

Stopp vid 
parerstång 

(penna) 

 
+ 

 
– 

 
+ 

 
– 

  
Nej 

Buntband  + – ? +  Nej 
Buntband 
avancerad 

+ – + +  Nej 

 
Klämman 

 
+ 

 
– 

 
+ 

 
+ 

Tillräckligt 
enkel för att 
fortsätta 
utveckla trots 
ett ”–” 

 
Ja 

Krympplast + – + + Mycket enkel 
och billig, 
dock inte 
tillräckligt 
attraktiv 

Nej 

Öglan + – + +  Nej 
 

Sprinten 
 

+ 
 
– 

 
+ 

 
+ 

Tillräckligt 
enkel för att 
fortsätta 
utveckla trots 
ett ”–” 

 
Ja 

Skena fäst 
med 

krympplast 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
? 

  
Nej 

Jack i 
kniven 

+ + + +  Ja 

 
Klickskena 

 
+ 

 
+ 

 
? 

 
+ 

Mer arbete 
krävs för att 
säkerställa 
tillräcklig 
friktionskraft 

 
Ja 
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Klickskena 

modul 

 
+ 

 
+ 

 
? 

 
+ 

Om 
klickskenan 
resulterar i 
något bör detta 
alternativ ses 
över 

Nej 

 
Skena fäst i 
handtaget 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Platsbrist runt 
parerstången 
gör att 
lösningen 
avskrivs 

Nej 

 
Limmad 

skena  

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Löser 
problemet väl 
men riskerar 
att bli för svår 
att avlägsna 

Nej 

Två lösningar togs vidare från elimineringsmatrisen trots att de inte uppfyllde alla krav. 
Anledningen var att dessa lösningar enkelt kunde anpassas till samtliga knivmodeller. De 
koncept som presenterades för Hultafors beskrivs nedan. 

Den första lösningen benämndes Klämman. Den fästs genom öglan på hölstret och klämmer fast 
kniven i hölstret, se Figur 16. 

 

Figur 16. Skiss av lösningen Klämman. 

Nästa lösning kallades Sprinten och likt Klämman låses kniven fast, när en sprint fästs genom 
hölstret precis ovanför parerstången, se Figur 17. 

 

Figur 17. Skiss av lösningen Sprinten. 
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Klickskenan var ett lösningsalternativ där knivbladet gick att inspektera. Klickskenan fästs över 
knivens rygg och egg och hålls på plats med hjälp av tyck och därigenom friktion, se Figur 18. 

 

Figur 18. Skiss av lösningen Klickskenan. 

Det sista konceptet som tog sig igenom elimineringsmatrisen var konceptet ”Jack i kniven”. 
Lösningen tillåter att kunden kan inspektera knivbladet. I detta koncept formförändrades 
knivbladet och ett jack skapades på knivsryggen. Det användes för att fästa en skena över 
knivbladet, se Figur 19. 

 

Figur 19. Skiss av lösningen jack i kniven. 

I och med det arbetet upptäcktes att ett lösningsalternativ hade förbisetts i tidigare steg. Att 
använda sig av visningsexemplar och förvara de riktiga knivarna i låsta skåp eller bakom disk. 
Därför utvecklades ett sådant koncept också.  Här hämtades inspiration från försäljningen av 
mobiltelefoner. I detta koncept fästs knivarna på en magnetlist och låses fast i listen med hjälp av 
vajrar fästa i knivens handtag, se Figur 20. 

 

Figur 20. Koncept för presentation av knivar som visningsexemplar. 
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4.4 Möte med Hultafors 
För att undersöka vilka koncept som passar Hultafors bäst anordnades ett möte med Per Eriksson 
och Nikita Golovlev, industridesigner på Hultafors. Under mötet visade Hultafors ett visst tycke 
för de två lösningar där kniven låses fast i hölstret. För att utmärka sig från konkurrenterna ansåg 
uppdragsgivaren dock att de lösningar där kniven kunde tas ut ur hölstret var att föredra. 

De tyckte inte om konceptet med knivar som visningsexemplar i butiken. Dels för att det 
konceptet inte löser hela problemet då knivarna fortfarande måste förvaras i butik samt att 
anordningen tar plats i butiken. Konceptet ”Jack i kniven” kritiserades också då Hultafors ansåg 
att en formförändring av knivens blad kan skapa förvirring hos hantverkarna, en konservativ 
bransch.  

Mötet kunde sammanfattas med att Hultafors tyckte bäst om de koncept där kniven fortfarande 
gick att ta ur hölstret. Det konstaterades att en formförändring av handtaget eller hölstret var 
möjligt. 

4.5 Tre koncept 
Nästa steg i utvecklingen var att ta fram tre koncept. De har alla löst problemet på olika sätt. 
Dessa kommer sedan att utvärderas och jämföras med varandra. 

Koncept 1: Snäpp-skenan 

I det första konceptet utnyttjas möjligheten att formförändra handtaget. Handtaget utökas med en 
pigg under eggen. Denna pigg utgör sedan ett snäppfäste för skenan, se Figur 21. 

 

Figur 21. Detaljbild på snäppfästet. 

En modell av lösningen togs fram i CAD-programmet Solid Edge (ST7, 2016) och renderades 
sedan i Keyshot Pro (5 64 Floating, 2016), se Figur 22. 
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Figur 22. En renderad bild av konceptet Snäpp-skenan. 

Skenan var tänkt att tillverkas i en transparent plast, tonad mörkt i Figur 22 för att synas bättre. 
Skenan följer knivens form och har utskurna hål för att minska materialåtgången. 

Koncept 2: Skruv-skenan 

Det andra konceptet har skapats för att fungera utan någon formförändring av kniven. Samma 
skena som ovan användes men baksida var solid med 2 gängade hål, se Figur 23. 

 

Figur 23. En renderad bild av konceptet Skruv-skenan. 

Skruv-skenan placeras över knivbladet och fästs med två grubb-skruvar. Skenan hålls sedan på 
plats med hjälp av tryck och den friktion som då uppstår. Nackdelen med detta koncept var 
monteringstiden. Detta behövde tas i beaktning. 

Koncept 3: Sprinten 

I det tredje konceptet låses kniven fast i sitt hölster. En av anledningarna till att 
kravspecifikationen förbises var att lösningen kunde appliceras på samtliga knivmodeller, som 
tidigare nämnts. Lösningen var enkel att montera och möjlighet fanns till att göra sprinten 
återanvändbar. Konceptet byggde på att en sprint fästs genom hölstret och på så vis låser fast 
kniven i hölstret, se Figur 24. 
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Figur 24. En renderad bild av konceptet Snäpp-skenan. 

 
För att förtydliga att det var sprinten som låste fast kniven skapades en kontrast med Hultafors 
röda färg. Det fanns tankar kring att formge Sprinten med Hultafors logotyp. För att förtydliga 
hur Sprinten ska avlägsnas kunde en lapp fästas med information om demonteringen. 

4.6 Val av slutkoncept 
För att välja vilket av de tre koncepten som skulle bli det slutgiltiga användes 
kriterieviktsmetoden. Där viktades de tre koncepten mot ett antal krav från kravspecifikationen 
samt ett flertal viktiga kriterier, se Tabell 2. 

Tabell 2. Kriterieviktsmetod för val av slutkoncept 

Kriterier   Lösningsalternativ 
   

  Vikt Ideal 
Skruv-
skenan 

Snäpp-
skenan Sprinten 

    v t v t v t v t 
Skydda 
knivens 
egg 5 5 25 5 25 5 25 5 25 
Ta ut 
kniven ur 
hölstret 4 5 20 5 20 5 20 1 4 
Säker 5 5 25 4 20 4 20 5 25 
Billig 2 5 10 2 4 3 6 5 10 
Miljö 2 5 10 2 4 2 4 3 6 
Stöldskydd 3 5 15 1 3 1 3 4 12 
Passa alla 
Hultafors 
knivmodell
er 3 5 15 3 9 3 9 5 15 
Demontera 
med 
verktyg 5 5 25 5 25 5 25 5 25 
 Total   

 
145 

 
110 

 
112 

 
122 

 % av 
ideal   

   
76 % 

 
77 % 

 
84 % 
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Det kan konstateras att sprinten vann, trots att den inte gick att ta ur hölstret. Den främsta 
anledningen var att den agerar som ett stöldskydd och enkelt kunde anpassas till alla Hultafors 
knivmodeller. Eftersom Skruv-skenan fick lägst resultat valdes den bort. För att avgöra vilken av 
de två resterande koncepten som skulle vidareutvecklas behövdes ytterligare information. En ny 
undersökning genomfördes med slutanvändare och försäljare. Detaljskisser på de två olika 
lösningarna visades upp för att illustrera lösningarna, se Figur 25. 

   

Figur 25. Detaljskisser av de två lösningarna; t.h. Snäpp-skenan och t.v. Sprinten. 

För att visa på funktionen hos koncepten användes enkla mock-ups, se Figur 26. 

  

 Figur 26. Mock-ups av Snäpp-skenan t.v. och till Sprinten t.h. 

Undersökningen utfördes i samma butiker som presenterades i förstudien. Både butikspersonal 
och kunder tillfrågades. I yrkesbutiker var stödet för sprinten stort eftersom kunderna var 
bekanta med Hultafors utbud och den färgkodning de använder. Det viktigaste för kunderna var 
att lösningen gick snabbt att avlägsna. 

I vanliga konsumentbutiker var intresset delat. Personalen på XXL sport och vildmark var 
förtjusta i sprinten eftersom de såg möjligheter att på ett enkelt sätt kunna larma produkten. En 
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kund på Clas Ohlson önskade att sprinten kunde återanvändas likt en barnsäkring. Överlag var 
intresset för Sprinten stort, speciellt om den kombineras med ytterligare funktioner. Många 
uttryckte dock att de gärna ville se hur knivbladet såg ut samt hålla kniven i handen. När 
intervjupersonerna fick frågan om vilken lösning de föredrog valde majoriteten Snäpp-skenan.  

Efter undersökningen stod det klart att de två olika lösningarna riktar sig till olika målgrupper. 
Sprinten riktade sig till hantverkare och yrkesbutiker medan Snäpp-skenan var mer anpassad till 
vanliga konsumentbutiker och privatpersoner. Ytterligare ett möte med Hultafors genomfördes 
för att bestämma vilken marknad de avsåg att fokusera mot. De förklarade att proffsmarknaden 
var viktig för dem, men de strävar efter att närma sig den vanliga konsumentmarknaden och 
privatpersoner. Snäpp-skenan ansågs fungera väl inom båda marknaderna. Det konstaterades 
således att Snäpp-skenan uppfyllde uppdragsgivarens önskemål bättre och därför valdes detta 
koncept. Det krävdes dock en vidareutveckling som presenteras i nästa kapitel. 
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5  SLUTKONCEPT  

I det här kapitlet beskrivs hur det gick till när det slutgiltiga konceptet utvecklades. Kapitlet 
innehåller slutkonceptets utformning, materialval, tillverkning och dimensionering. 

5.1 KnivSkydd KS 
Det slutliga konceptet var en säker, billig och enkel säkerhetsanordning. Efter att ha konsulterat 
Stefan Ståhlgren, industridesigner och universitetsadjunk inom produkt- och tjänstedesign, kunde 
en vidareutveckling av Snäpp-fästet tas fram. Framöver kommer säkerhetsanordningen att 
benämnas KnivSkydd KS i rapporten. Fokus i slutkonceptet låg på utformning, dimensionering 
och prototypframtagning av KnivSkydd KS. Skenan jämfördes med lösningen från Morakniv 
AB och krymplast i en kriterieviktsmetod och fick där goda resultat, se Bilaga 6 

KnivSkydd KS var speciellt framtagen efter uppdragsgivarens önskan. I detta kapitel beskrivs 
skenans utformning, materialval, tillverkning och dimensionering. För att kunden ska förstå hur 
säkerhetsanordningen ska demonteras lades mycket fokus på designsemiotik. Skenan ska 
avlägsnas enligt en tvåstegslösning där ett externt verktyg var nödvändigt, se Figur 27.    

 

 

Figur 27. Hantverkarkniv HVK med KnivSkydd KS placerad både i och utanför hölstret. 

5.2 Utvecklingsprocessen 
I butiken kommer det vara möjligt för konsumenten att ta ut kniven ur hölstret och inspektera 
modellen. Enligt Hultafors förstudie konstaterades det att fem av sex konsumenter avstod från att 
köpa en produkt om de inte kunde se eller känna på den, vilket låg till grund för detta koncept. 
Efter att ha tagit fram hölstrets innerdimension kunde en primär skiss av skenan ritas upp. För att 
fästa skenan på verktygskniven var tanken att utnyttja dagens tillverkningsprocess, där handtaget 
formsprutas direkt på knivbladet. Genom att ändra formverktyget kan skenan formsprutas 
samtidigt som handtaget. Eftersom anordningen inte skulle medföra någon större kostnad för 
uppdragsgivaren utvecklades ett koncept som inte kräver någon montering eller ytterligare 
produktionssteg. Verktygskniven placeras sedan i hölstret, packas i kartong och skickas till butik, 
se Figur 28.  
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Figur 28. I den övre bilden visas hur dagens tillverkning går till. KnivSkydd KS var tänkt att formsprutas samtidigt 
som handtaget, vilket visas i den undre bilden. 

Eftersom säkerhetsanordningen var anpassad till konsumenter kan det konstateras att semiotiken 
mellan produkt och kund var av största vikt. Efter att ha ritat upp den primära skenan i CAD och 
3D-printat den visades den upp för ett antal privatpersoner. De förstod inte hur skenan skulle 
angripas och demonteras. Missförståndet rådde ty skenor oftast dras av bladet som exempelvis 
på en såg eller skridsko. Ett flertal formvariationer gjordes på skenans främre och bakre del. 
Både dess tjocklek och hålens relativa placering varierades. Dessa skissades upp och visades för 
kunder. Resultaten utvärderades och därefter 3D- printades några av koncepten för att få en 
tydligare bild över hur de såg ut. Genom konstant återkoppling till slutanvändaren kunde 
lösningen optimeras ytterligare, se Figur 29 och Bilaga 7. 

 

     

                                  

Figur 29. KnivSkydd KS utveckling från skisser till färdigt koncept. 

Efter att ha presenterat konceptet för Jan Stamer, tekniker vid Industriell Produktion på KTH 
kunde det konstateras att säkerhetskonceptet kan modifieras för att appliceras på flertalet 
knivmodeller. Det var även möjligt att formspruta verktygsknivar utan KnivSkydd KS, vilket 
beskrivs mer ingående i nästa kapitel om tillverkning. Ståhlgren1 poängterade dock att en fördel 
med säkerhetsanordningen var att uppdragsgivaren kan använda detta koncept vid 
marknadsföring och således ha konkurrenskraft. Anledningen till detta var att fler återförsäljare 
kanske väljer Hultafors verktygsknivar tack vare säkerheten, vilket på sikt genererar en 
ekonomisk vinning för uppdragsgivaren. Ytterligare en fördel med KnivSkydd KS var att kunden 
kan se och känna på produkten, vilket tidigare studier visar på en ökad försäljning (Hultafors, 
2015).  
                                                 
1 Ståhlgren, Stefan. 2016. Diskussion under handledningsmöten. 
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5.3 Demontering av skenan 
En personlig önskan hos projektdeltagarna var att verktygsknivens utseende skulle vara 
oförändrad efter att säkerhetsanordning demonterats. Att få människor att förstå hur skenan 
skulle demonteras var dock en utmaning. Produktutvecklingsprocessen resulterade i att 
KnivSkydd KS avlägsnas genom att kunden med ett externt verktyg först bänder upp skenans 
lilla del på knivryggen, som böjs upp och därefter dras skenan vertikalt nedåt så att den brytas 
av, se Figur 30.  

 
Steg 1    Steg 2    Steg 3 

 

Figur 30. Demontering av KnivSkydd KS i tre enkla steg. 

5.4 Utformning av skenan 
Tanken med det urgröpta hålet längst fram på skenan var att få konsumenten att associera till en 
gångjärnsled, se Figur 31. Inspirationen av denna utveckling togs från IKEAs påsklämmor 
(IKEA, 2016). Kniven ritades upp i Illustrator där ett flertal formvariationer gjordes på skenan. 
Ritningarna visades upp för kunder och ett antal slutsatser fattades. Om skenan på knivryggen 
var böjd uppåt blev första tanken att bända upp skenan för hand, se Figur 29. Detta för att de 
associerade till konservburkar, som avlägsnas enligt den principen. Däremot om överdelens slut 
hade en skarp vinkel nedåt hade nästan alla dragit av skenan, se Figur 29. Det tredje konceptet 
byggde på att ha ett hål i skenans del på knivryggen. Detta för att fånga konsumentens 
uppmärksamhet. För att förtydliga att ett verktyg behövs vid demontering symboliserar hålet ett 
skruvhuvud. Hålet dimensionerades efter en skruvmejsel à 6x2 mm, se Figur 31.  

 

Figur 31. KnivSkydd KS utformning för att leda konsumenten rätt i demonteringen. 

Det konstateras även att om slutpunkten av skenans övre del var ovanför initieringen av dess 
brytpunkt förtydligades demonteringen då skenan först ska böjas upp, detta exemplifieras i Figur 
32. 
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Figur 32. Variation av skenans övre del i Illustrator. 

Anledningen är för att den största vikten ligger kring knivspetsen. Efter alla förändringar förstod 
sju av sju personer att KnivSkydd KS skulle demonteras med ett externt verktyg. Det primära 
målet var därmed uppfyllt. 

Skenans tvärsnitt utformades med runda kanter för att försvåra möjligheten att avlägsna skenan 
för hand. KnivSkydd KS blir således svårare att greppa än om kanterna varit spetsiga, se Figur 
33.  

 

   

Figur 33. Tvärsnitt av KnivSkydd KS t.v. längst med knivseggen och t.h. på knivryggen. 

Efter att ha varit i kontakt med Mats Beijhem, universitetsadjunkt och Jan Stamer, tekniker vid 
Industriell Produktion på KTH kan det konstateras att skenans kontakt mot handtaget 
dimensionerats efter två krav. Den första var att möjliggöra formsprutningen och den andra var 
att ta hänsyn till hur skenan skulle avlägsnas. Genom att göra en anvisning på skenan längst in 
mot handtaget blir det inte något större märke efter att skenan demonterats. För att förtydliga att 
KnivSkydd KS ska dras vertikalt nedåt och brytas av designades skenan med en vinkel intill 
handtaget, se Figur 34.  

 

Figur 34. KnivSkydd KS kontakt mot hantaget.  

En detaljritning för exakt formgivning och måttsättning återfinns i Bilaga 8. 
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5.5 Tillverkning av prototyp 
Prototypen av KnivSkydd KS konstruerades genom att skenan 3D-skrevs i två symmetriska 
delar, som sedan limmades ihop. Den gjordes i skala 1:1. Efter att ha våtslipats och målats kunde 
Hultafors logga laserskrivas på skenan. Till KEXPO målades verktygsknivens handtag i samma 
färg som skenan för att symbolisera att de ska formsprutas i samma material. Därefter 
applicerades skenan på knivbladet enligt Figur 35 och Bilaga 9. 

 

 

Figur 35. Prototyp av slutkonceptet KnivSkydd KS. 

5.6 Hållfasthetstester och materialval 
Då KnivSkydd KS utvecklades upptäcktes det att polypropen, som är den plast handtaget 
tillverkas i, var ganska mjuk. För att säkerställa att det inte gick att skära igenom skenan och på 
så sätt avlägsna den utfördes hållfasthetstester. En kniv spändes fast i en dragprovmaskin och 
trycktes sedan igenom en plastbit. Den var tagen från Hultafors knivhölster. Anledningen var att 
plaster består av unika blandningar av råmaterial, mjukgöringsmedel och färgämnen. 
Användandet av Hultafors plast säkerställer att resultatet återspeglar verkligheten. 

Testerna utfördes med två olika knivar på två olika knivhölster. I båda fallen var provbiten 
tjocklek 3 cm. 

I det första testet användes Hantverkarkniven HVK, resultatet visas i Figur 36 nedan. 

 

Figur 36. Kraftkurva då HVK trycks genom Hultafors PP-plast. 

Testet utfördes även med Hultafors Målarkniv MK, se Figur 37. 
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Figur 37. Kraftkurva då MK trycks genom Hultafors PP-plast. 
 

De två olika testerna skilde sig åt med 150 N. Detta kan förklaras på två olika sätt, antingen 
berodde det på knivarnas slipning eller plasten. För att ta reda på skillnaden gjordes ytterligare 
tester i ren polypropen. I dessa tester blev resultaten mycket lika. Det tyder på att skillnaden låg i 
Hultafors polypropen. Resultaten av kontrolltesterna återfinns i Bilaga 10. 

I Figur 37 utlästes att den minsta kraften som krävdes för att skära igenom plasten till ca 350 N. 
Det motsvarar drygt 100 N per centimeter snittyta. Det kommer vara möjligt att trycka kniven 
igenom skenan. Linares Arregui ansåg dock att motståndet var tillräckligt stort. En tjocklek på 
tre millimeter ansågs därför vara tillräcklig. 

5.7 Tillverkning 

Tillverkningsmetoden styrs mycket efter hur stor produktionsvolymen kommer att vara. Efter att 
ha kontaktat uppdragsgivaren kunde det konstateras att dagens produktionsprocess sker 
schematiskt i 18 steg, se Bilaga 11. Den stora produktionsvolymen gjorde att en lämplig 
tillverkningsmetod för KnivSkydd KS var plastformsprutning. Fördelen var också att processen 
redan användes. Plastformsprutning gjorde det möjligt att skenan designades med kraftiga radier 
och stor formvariation i små dimensioner. Jan Stamer berättade att möjlighet fanns att ta fram en 
egen form för skenan. Denna modul kan monteras tillsammans med de befintliga 
handtagsverktygen. Hultafors kan därmed välja om KnivSkydd KS ska appliceras på kniven eller 
ej.  

Eftersom plastskenan var tänkt att tillverkas i samma steg som handtaget valdes samma material, 
PP-plast. Detta för att ha en kostnadseffektiv process och undvika ytterligare produktionssteg, 
som påverkar tillverkningspriset. En fördel med denna konstruktion var att ingen ytterligare 
montering krävdes. Priset kan således hållas lågt, vilket överensstämmer med uppsatt 
kravspecifikation. Resultatet beskrivs i kapitlet kostnadsberäkning. 

Ett steg i tillverkningen blir att plastformsprutans skruv smälter, transporterar och pressar 
smältan in i formen. När skenan designades var det viktigt att göra utstickets dimension mellan 
skena och handtag tillräckligt stort för att det ska vara möjligt att spruta in plast till skenan. Jan 
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Stamer konsulterades och berättade att utstickets dimension behövde vara 0,5 mm bredd för att 
smälta ska kunna transporteras vidare längs med knivbladet. 

5.8 Deformation 

KnivSkydd KS har formgivits för att kunna gå sönder som önskat. För att ta reda på att det 
verkligen kommer gå till på det viset analyserades skenan i Ansys Workbench 15.0. Workbench 
är ett datorprogram som använder FEM för att beräkna hur en detalj beter sig när den utsätts för 
en yttre last.  

För att korrekt simulera skenans beteende behövdes materialdata för polypropen. Denna 
hämtades från materialdatabasen CES EduPack (2015) och presenteras i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Materialegenskaper för polypropen. 

Egenskaper polypropen  
E-modul, E [GPa] 0,896 
Poisson’s tal, υ [-] 0,405 
Sträckgräns, σs [MPa] 20,7 
Brottgräns, σb [MPa] 27,6 

Eftersom knivbladet ansågs vara stelt i förhållande till KnivSkydd KS har det ersatts med ett 
antal relationer i simuleringarna. Det förenklade inte bara simuleringsförfarandet utan minskade 
också den mängd datorkraft som krävdes. 

KnivSkydd KS avlägsnades med ett brytverktyg och bände upp skenans övre del. För att 
simulera detta ansattes en last i skruvhålets övre del.  I ett försök att generera ett korrekt resultat 
ansattes denna last på två olika sätt. I det första fallet ansattes en last på en yta enligt Figur 38.  

 

 

Figur 38. Last ansatt på en yta 

Lasten varierades sedan för att finna den som ledde till brott. Det visade sig att om lasten 
ansattes enligt Figur 38 krävdes det 3 N för att nå materialets brottgräns om 27,6 MPa. Resultatet 
av den analysen visas i Figur 39. 
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Figur 39. Den övre bilden visar spänningarna över hela skenan; den undre bilden visar spänningarna kring 
brottanvisningen. 

I Figur 39 syns det hur spänningskoncentrationer uppstod i skruvhålets fyra hörn. Dessa var dock 
inte lika stora som spänningskoncentrationen i brottanvisningen. Brottet kommer alltså att uppstå 
i brottanvisningen. Det kan fastställas att skenan betedde sig i enlighet med det tänkta 
demonteringsförfarandet. 

Även deformationerna undersöktes vid detta lastfall. Den största deformationen kommer att 
uppstå vid änden på skenans övre del. Den beräknades att bli 0,65 mm, se Figur 40. 

 

Figur 40. Deformation vid lasten 3 N ansatt på yta. 

I det andra lastfallet ansattes kraften längs med en linje i skruvhålet övre vänstra hörn. Detta för 
att den verkliga lasten skenan utsätts för var en kombination av de två fallen. Detta var också den 
värsta tänkbara placeringen av lasten då hävstången blir som längst. För placering se Figur 41. 
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Figur 41. Last ansatt längs en linje. 

Spänningarna undersöktes precis som tidigare. I det här lastfallet krävdes en last på 2,5 N för att 
initiera ett brott, 0,5 N mindre än i föregående fall. Spänningsfördelningen kan ses i Figur 42. 

 

 

Figur 42. Den övre bilden visar spänningarna över hela skenan; den undre bilden visar spänningarna kring 
brottanvisningen. 

Spänningskoncentrationer uppträdde återigen i skruvhålets fyra hörn men likt tidigare uppträdde 
de största spänningarna i brottanvisningen. KnivSkydd KS betedde sig återigen som önskat. 

Deformationen analyserades ytterligare en gång. Den största deformationen var här 0,88 mm, se 
Figur 43. 

 

Figur 43. Deformation vid lasten 2,5 N ansatt längs linje. 
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5.9 Kostnadsberäkning 
För att beräkna skenans försäljningspris användes 1-3-9 regeln (Ullman, 2014, 319). Denna 
modell var en förenklad prissättningsmetod då uppdragsgivaren själv tillverkar detaljen i hög 
volym. Tillverkningskostnaden beräknades genom att först ta fram totala kostnaden för 
materialet ifrån CES EduPack (2015) och sedan multiplicera det med tre (Ullman, 2014, 319). 
Det totala försäljningspriset för en enhet blev nio gånger kostnaden för materialet. Detta 
redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Försäljningspris för KnivSkydd KS beräknat med 1-3-9 regeln. Materialåtgången från CAD SolidEdge är 
två gram. 

 Tillverknings
-metod 

Material Pris för 
material 
[kr/kg] 

Material-
kostnad 
[kr/enhet] 

Tillverknings-
kostnad 
[kr/enhet] 

Försäljnings
-pris 
[kr/enhet] 

Skena Formsprutning Poly-
propen  

15,6 0,03  
 

0,09  0,27 

 

Första serien antas ha en produktionsvolym på 1 000 enheter. Materialkostnaden för 1000 enhet 
blir således 30 kr och tillverkningskostnaderna 90 kr. Den totala kostnaden för 1000 enheter blev 
således summan av dessa kostnader, vilket är 120kr. Det konstaterades att skenan blev billig att 
producera, vilket överensstämde med uppsatt kravspecifikation. Idag tillverkar Hultafors deras 
egenkonstruerade produkter i Taiwan. För att få en korrekt kostnad på plastskenan bör en offert 
tas ifrån legotillverkaren. En begränsning med 1-3-9 metoden är att produktionsvolymen måste 
överskrida ett gränsvärde för att resultatet ska överensstämma med legotillverkarens kostnad.   

Det som dock kommer vara kostsamt var att ta fram flera formverktyg för skenan till de olika 
knivmodellerna. Uppskattningsvis kommer det behövas sju stycken olika formverktyg, se Bilaga 
1.  
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6  DISKUSSION 
I det här kapitlet diskuteras resultaten från produktutvecklingen. Det också här slutsatserna från 
examensarbetet återfinns. 

6.1 Diskussion 
Syftet med projektet var att ta fram en säkerhetslösning för verktygsknivar i butik. En önskan 
från Hultafors var att montering av KnivSkydd KS ska vara ett valbart för butikerna. Efter 
förstudien kunde det konstateras att i yrkesbutiker är majoriteten av kunderna hantverkare och 
bär redan kniv. För denna yrkeskategori kan KnivSkydd KS vara mindre aktuell. Huvudorsaken 
till att KnivSkydd KS utvecklats är att Hultafors bedömt en kommande att lagstiftning gällande 
hanteringen av knivar i butik är sannolik. Hur den kan komma att se ut är svårt att veta. Det kan 
dock antas att den i så fall reglerar alla butiker. Även om en lagstiftning inte kommer till stånd är 
det troligt att butikerna själva kommer ställa krav på en säkerhetslösning. KnivSkydd KS har av 
denna anledning utvecklats som ett svar på detta.  

En oro från både projektdeltagarna och uppdragsgivaren var huruvida försäljningen av 
verktygsknivar påverkas negativt av KnivSkydd KS. I studien av GfK Custom Research 
poängteras vikten av att kunden får känna och granska knivarna innan de fattar ett köpbeslut. 
Hultafors blir med KnivSkydd KS ensamma om en produkt som skyddar knivseggen samtidigt 
som kniven går att tas ur sitt hölster.  

Det är helt klart att ett flertal formverktyg för plastformsprutningen kommer behövas. Orsaken är 
att knivmodellerna markant skiljer sig från varandra. Efter att ha studerat Hultafors 
knivsortiment kunde vi fastställa att det krävs minst sju formverktyg för att ha ett heltäckande 
sortiment. Investeringskostnaden för nya formsprutningsverktyg är stor, men hur stor är svårt att 
sia om. Det är något som behöver analyseras närmare innan ett investeringsbeslut fattas. 
Optimalt vore att ta fram en universell modell av KnivSkydd KS som passar samtliga 
knivmodeller för att minska antalet formverktyg. Detta leder till att investeringen blir lägre. 
Ytterligare ett alternativ kan vara att KnivSkydd KS tillverkas i transparent plast. Detta innebär 
dock att artikelkostnaden inte blir lika effektiv som idag då skenan tillverkas i två steg med två 
olika material. Det alternativ som kommer vara mest ekonomiskt beror av volymen producerade 
verktygsknivar med KnivSkydd KS.  

Ett orosmoment som infunnits hos projektdeltagarna är om KnivSkydd KS kan demonteras med 
handkraft och således inte dimensionerats efter uppsatta krav. Efter att ha analyserat KnivSkydd 
KS i Ansys Workbench konstaterades det att 2,5 N var den kraft som krävs för att uppnå 
brottgränsen i PP- plasten. Eftersom alla material har olika blandning av råmaterial, 
mjukgöringsmedel och färgämnen är informationen om materialet inte en exakt återspegling av 
verkligheten. Uppdragsgivaren skulle behöva tillverka en prototyp i rätt material för att 
undersöka saken närmare. Om det visar sig att KnivSkydd KS kan demonteras med handkraft 
behöver materialet runt brottanvisningarna göras kraftigare. En följd av detta kan vara att skenan 
går sönder kring skruvhålet, där spänningskoncentrationer också uppstår. Ett alternativ kan vara 
att göra radierna i skruvhålets hörn större eller förflytta skruvhålet närmre spetsen och således 
minska hävarmen. Om uppdragsgivaren önskar att behålla den befintliga utformningen kan 
problemet lösas genom att göra hela skenan tjockare.  

En viktig aspekt för Hultafors är att ta hänsyn till miljön. KnivSkydd KS är engångslösning som 
efter köp ska slängas. Det är således ingen klimatsmart produkt. För att minska miljöpåverkan 
har så lite material som möjligt använts. Materialet polypropen är dessutom återvinningsbart.  
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I butik säljs Hultafors verktygsknivar tillsammans andra verktyg. En risk är således att det 
verktyg som krävs för att demontera KnivSkydd KS finns i nära anslutning. Om en person 
försöker avlägsna KnivSkydd KS i butik är vår förhoppning att den såväl hindrar som försvårar 
dådet. KnivSkydd KS är framtaget för att förhindra impulsiva incidenter.  

En möjlighet som Hultafors har är att använda säkerhetskonceptet i marknadsföringssyfte. 
Efterfrågan på säkerhetslösningar i butik har ökat och med KnivSkydd KS finns möjlighet till att 
uppdragsgivaren kan nå fler butiker än idag. Hultafors kan med KnivSkydd KS behålla 
konkurrenskraft och i framtiden bli ledande inom verktygsknivar då de tar ett socialt ansvar. 
Verktygsknivarna kommer nu kunna ställas ut i butik och minska riskincidensen för kunderna 
och personalen. Hultafors visar med KnivSkydd KS att de är ett företag som alltid sätter 
säkerheten först. Hultafors, in every way, tools to rely on. 
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7 SLUTSATS OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och/eller framtida arbete. 

7.1 Slutsatser 
I början av projektet dokumenterades sex krav.  

• Skall skydda knivens egg 

• Skall försvåra knivens bruk som stickvapen 

• Knivbladet skall gå att inspektera 

• Kostnaden skall inte överstiga knivens vinstmarginal 

• Skall gå att applicera på flera av Hultafors olika knivmodeller 

• Skall kräva verktyg för att demontera 

Efter slutfört arbete kan det konstateras att alla krav är uppfyllda. Hultafors har valt att i 
framtiden fokusera på vanliga konsumentbutiker. I detta projekt fastslogs att en 
säkerhetsanordning anpassad för dessa butiker även fungerar i yrkesbutik, men inte vice versa.  

Det kan fastställas att designsemiotik styrs av slutanvändaren. Genom att runda av skenans alla 
hörn och undvika vassa kanter upplever kunderna produkten som säker. För att förmedla att ett 
externt verktyg behövdes vid demonteringen av skenan var lösningen att få kunderna att 
associera till situationer där ett ytterligare verktyg behövs. Hålet på KnivSkydd KS utformades 
således likt ett skruvhuvud. 

Både syftet och målet med projektet är uppfyllt då kunden på ett säkert och enkelt sätt kan 
inspektera verktygskniven med säkerhetsanordningen monterad. Eftersom totalkostnaden 
pressats ner till 0,12 kr exklusive investeringen för formverktygen anses konceptet vara 
kostnadseffektivt. Om Hultafors väljer att applicera KnivSkydd KS på sina verktygsknivar 
kommer de inte bara stärka sitt varumärke hos leverantörerna och mot konkurrenterna utan även 
bidra till ett säkrare samhälle. 

KnivSkydd KS, en säker, billig och enkel säkerhetsanordning. 

7.2 Framtida arbete 
Projektdeltagarna önskar att sammarbetet med Hultafors vidareutvecklas och ett möte med Per 
Eriksson samt produktutvecklingsteam samordnas. Tanken är att slutkonceptet då ska presenteras 
och i framtiden undersöka möjligheten att tillverka en prototyp av KnivSkydd KS. Dess funktion 
bör således testas. 

En investeringskalkyl bör också göras för att kunna avgöra när säkerhetsanordningen blir 
kostnadseffektiv. Dessa beräkningar kan göras enligt metoden påläggskalkylering.  
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Bilaga 1. Knivsortiment - www.hultafors.se hämtad 2016-05-09 
 
Grovkniv GK       Elkniv ELK 

    
Stämkniv STK     Säkerhetskniv SK    

   
 
Hantverkarkniv RFR      Säkerhetskniv SKR 

              
  
Målarkniv MK       VVS- kniven 

   
Hantverkarkniv RFR GH     Hantverkarkniv HVK 

    
 
Precisionskniv PK GH     Hantverkarkniv HVK GH 
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Tabell 1. Hultafors olika knivmodeller. 
Knivmodeller Tjocklek [mm] Längd [mm] 
Hantverkarkniv HVK GH                      2,5                        93 
Hantverkarkniv HVK                     2,5                        93 
Precisionskniv PK GH                     2                        76 
Hantverkarkniv RFR GH                     2,5                        93 
VVS- kniven                     2,5                        93 
Målarkniv MK                     2,5                        93 
Säkerhetskniv SKR                     2,5                        88 
Hantverkarkniv RFR                     2,5                        93 
Säkerhetskniv SK                     2,5                        88 
Stämkniv STK                     3                        72 
Grovkniv GK                     3                        94 
Elkniv ELK                     1,5                        33 
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Bilaga 2. Projektbeskrivning 

Projektbeskrivning 
Denna projektbeskrivning behandlar framtagningen av ett koncept för knivsäkerhet i butik åt 
företaget Hultafors Group AB. 
 
Bakgrund 
Efter incidenter så som mordet på Anna Lindh och IKEA mordet har frågan kring säkerhet i 
butik aktualiserats. Flertalet konsumentbutiker har därför förändrat hur de hanterar och 
presenterar vassa produkter. Från att tidigare haft dem placerade fritt ute i butik har 
säkerhetsåtgärder gjorts. Produkterna har placerats i låsta skåp, bakom kassadisk och en ökad 
bevakning har blivit allt vanligare. Detta resulterar i en ökad trygghet bland kunder och personal.  
 
Tillverkarna av de vassa produkterna har också valt att ge sig an problemet. Här är lösningar så 
som att fästa kniven i slidan – med hjälp av krympplast, buntband eller integrerade lås – och 
blisterförpackningar vanliga. Dessa lösningar försvårar för produkterna att användas som vapen. 
För vissa produkter är dessa lösningar utmärkta, men då det kommer till knivar finns flera 
svagheter. De förhindrar att kunden får möjlighet att känna på både knivbladet och handtaget och 
även att testa knivens balans. 
 
Frågeställning 
Hur ska ett knivskydd utformas för att vara och uppfattas säkert? 
 
Syfte 
Syftet med projektet är att utveckla ett skydd som kan appliceras och anpassas på ett flertal 
knivar i Hultafors sortiment. Lösningen skall beakta den befintliga utformningen av kniven och 
bibehålla dess nuvarande form. 
 
Mål 
Målet med det här projektet är att utveckla en lösning som försvårar knivens bruk som ett 
stickvapen. Lösningen skall dock inte vara så svår att avlägsna att kunden inte väljer att köpa 
kniven. 
 
Lösningen bör tillgodose kundernas önskemål om att få känna på kniven handtag samt att 
undersöka bladet och balansen. Detta är dock inget krav. Ett eller flera av dessa önskemål kan 
behöva förbises för att åstadkomma en satisfierande lösning. 
 
Metod 
Utvecklingen kommer att innefatta följande steg: 

● Bakgrundsundersökning 
● Idégenerering 
● Konceptutveckling 
● Utvärdering av koncept 
● Val av koncept 
● Vidareutveckling av valt koncept 
● Kostnadsanalys 
● Tillverkningsunderlag och/eller inköpslista 
● Prototypframtagning 
● Rapport 



1 
 

Bilaga 3. Hultafors viktning av kundönskemålen   
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Bilaga 4. Kravspecifikation 
 
Kravspecifikation 

Kravspecifikation beskriver utvecklandet av ett koncept för knivsäkerhet i butik, som görs i 
samarbete med Hultafors. 

Bakgrund 

Efter incidenter som mordet på Anna Lind och mordet på Ikea i Västerås har frågan kring 
knivsäkerhet i butik aktualiserats Flera butiker har därför förändrat hanteringen och 
presentationen av vassa produkter. Från att ha haft de vassa föremålen placerade fritt ute i 
butiken har åtgärder såsom att placera föremålen i låsta skåp, bakom disk och en ökad bevakning 
av produkterna har inrättats. Detta med syfte till att öka tryggheten bland kunder och personal.  

Tillverkarna av de vassa produkterna har också valt att ge sig an problemet. Några 
förekommande lösningar är att fästa kniven i slidan med hjälp av krympplast, buntband, 
integrerade lås- och blisterförpackningar. Lösningarna försvårar att produkterna kan användas 
som vapen. Då det kommer till knivar finns dock flera svagheter. Lösningarna förhindrar 
kundens möjlighet att få känna på knivens blad, handtag och testa dess balans. 

Lagstiftning kan vara ytterligare en anledning till att ta fram lösningar för att förbättra 
knivsäkerheten. I nuläget finns inga lagar som reglerar hanteringen av knivar i butik. Efter de 
ovan nämnda incidenterna som skett finns det möjlighet till att en sådan införs. Det är därför i 
Hultafors intresse att ligga steget före och utveckla en säkerhetslösning för företagets knivar. 

Produktmål 

Målet med produkten är att minimera riken för incidenter enligt ovan. Produkten ska försvåra 
användandet av Hultafors knivar som ett vapen och förmedla en säker känsla. 

Tidsram 

Projektet pågår under perioden 1 februari till 26 maj 2016. 

Funktionella kriterier 

Krav: 
● Skall vara ett skydd för knivens egg. 

● Knivbladet skall gå att inspektera 

Önskemål: 
● Bör försvåra knivens bruk som stickvapen. 

● Bör ge ett säkert intryck. 

● Knivens balans bör gå att inspektera. 
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Begränsande kriterier 

Krav: 
● Kostnaden skall inte överstiga knivens vinstmarginal. 

● Skall demonteras med verktyg. 

Önskemål: 

● Handtaget bör gå att hålla i. 

Övriga kriterier 

Krav: 
● Skall följa Hultafors ”brand identity”. 

● Skall gå att applicera på minst 9 av Hultafors olika knivmodeller. 

Önskemål: 
● Bör gå att applicera på Hultafors samtliga knivar. 
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Bilaga 5. Skisser av 13 koncept med för- respektive nackdelar 
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Bilaga 6. Jämförelse av KnivSkydd KS mot konkurrenter 
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Bilaga 7. Formvariation av skenans övre del mot knivsryggen 
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Bilaga 8. Detaljritning av KnivSkydd KS  
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Bilaga 9. Modell av slutkonceptet 

  
Figur 1. Slutkonceptet utställning på KEXPO. 
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Bilaga 10. Tester på polypropen 
 
För kontrolltest av Hantverkarkniv HVK i ren polypropen se Figur 1. 

 
Figur 1. HVK i polypropen. 

 
 För kontrolltest av Målarkniv MK i ren polypropen se Figur 2. 
 

 
Figur 2. MK i polypropen. 

 
Testerna visar att den maximala kraften för att skära igenom polypropenbiten i båda fallen var knappt 35 
N/mm. 
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Bilaga 11. Schematisk bild av tillverkningsstegen  
 

1.       Bladmaterialet kommer på 4kantiga bitar – typ 100x30. 

2.       Bladen stansas ut 2 åt gången om jag minns rätt. Bladen är placerade åt varsitt håll så att 
spillet minimeras. 

3.       Bladen härdas. 

4.       Bladen slipas genom att sättas i en slipmaskin med fixtur. 

5.       Om blad ska vara svarta, så skickas de till målning nu. 

6.       Om svarta blad ska slipas efter målning, så sker det nu. 

7.       Bladen stroppas på en läderremsa för att ta bort slipskägget. 

8.       Bladen placeras i ett formsprutningsverktyg 4 åt gången, och handtagen sprutas på 

9.       Knivarna lasermärks, oljas och skickas till packning. 

10.   Hölster formsprutas med öppen flärp, 4st åt gången, och skickas till packning 

11.   Flärpen på hölster stängs manuellt och en etikett klistras på 

12.   Kniven stoppas ner i hölster. 

13.   Hela produkten – kniv + hölster – sätts i färdigvikta kartonger, alternativt att den som 
packar viker kartongen på plats (olika för olika produkter) 

14.   Etikett sätts utanpå kartong. 

15.   Kartonger packas i större kartonger, som packas på en pall. 

16.   Pallen åker lastbil till en hamn där den lastas på båt. 

17.   När pallen slutligen når vårt lager görs stickprov på varje sändning med diverse 
kvalitetskontroller. 

18.   När sändningen blir ”frisläppt” så hamnar produkten på vårt ordinarie lager, där 
lagerpersonal plockar individuella kartonger (inte enstaka knivar!) för ordrar.  
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