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Abstract 

This degree project has been carried out in cooperation with ROL Ergo in Hovslätt 

which produces height-adjustable stands. ROL Ergo assembles and sells only desktop 

stands, not the tabletop. The problem is that most of the CPU holders and cable 

channels are attached in the tabletop. 

A CPU holder bears up the chassis of the computer and a cable channel is used to 

collect the cables. The use of a CPU holder and cable channel contribute to a cleaner 

and welcoming impression at the office workplace. 

The goal of the project is to develop a concept with CPU holder and cable channel 

that can be combined with the various desktop stands and also CAD drawings and a 

competitor analysis. 

The chapter on Theoretical frame of reference describes the various methods used in 

the product development process. In the chapter on Implementation the various 

methods are used to achieve a result. The Implementing part is divided into Project 

planning, Defining, Concept development and Construction, according to the product 

development process. 

The result is a CPU holder and a cable channel that is adapted to ROL Ergos table 

stands. The holder consists of a bent tube and two bars. The cable channel consists of 

two hooks and a channel. The products are designed to fit into the existing hole in the 

stands. The CPU holder’s open design allows it to be user friendly where cables etc. 

are easy to access. The construction of the cable channel makes it interesting and 

exciting and when it is possible to hook it down is also becomes user friendly. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts i samarbete med ROL Ergo i Hovslätt som tillverkar höj- 

och sänkbara bordsstativ. ROL Ergo monterar och säljer endast bordsstativet, inte 

bordsskivan. Problemet är att de flesta CPU-hållare och kabelkanaler fästs i 

bordsskivan. 

En CPU-hållare bär upp datorns chassi och en kabelkanal används för att samla ihop 

kablarna. Användandet av en CPU-hållare och kabelkanal ger ett mer städat och 

välkomnande intryck vid kontorsarbetsplatsen.  

Målet med arbetet är att ta fram ett koncept med CPU-hållare och kabelkanal som går 

att kombinera med de olika bordsstativen samt CAD-ritningar och en 

konkurrentanalys.  

I kapitlet Teoretisk referensram beskrivs de olika metoderna som används i 

produktutvecklingsprocessen. I kapitlet Genomförande används de olika metoderna 

för att uppnå ett resultat. Genomförandedelen är uppdelad i Projektplanering, 

Definiering, Konceptutveckling och Konstruktion enligt produktutvecklingsprocessen. 

Resultatet består av en CPU-hållare och en kabelkanal som är anpassade till ROL 

Ergos bordsstativ. Hållaren består av ett bockat rör och två stänger. Kabelkanalen 

består av två krokar och en kanal. Produkterna är utformade för att passa i befintliga 

hål i stativet. CPU-hållarens öppna konstruktion gör den användarvänlig då sladdar 

m.m. är enkla att komma åt. Konstruktionen på kabelkanalen gör den intressant och 

spännande och då den går att haka ner blir även den användarvänlig.  
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1 Inledning 

Examensarbetet utfördes som en del i utbildningen Maskinteknik med inriktningen 

produktutveckling och design på Jönköpings Tekniska Högskola, arbetet omfattar 15 

högskolepoäng på C-nivå. Mia Holmlund, Development manager på ROL Ergo har 

varit uppdragsgivare och Fredrik Elgh, Universitetslektor i produktutveckling har 

varit handledare från Tekniska högskolan i Jönköping. 

Examensarbetet har utförts i samarbete med ROL Ergo i Hovslätt. ROL Ergo 

monterar höj- och sänkbara skrivbordsstativ och de önskar kunna erbjuda sina kunder 

en helhetslösning med CPU-hållare och kabelkanal. 

En CPU-hållare bär upp datorns chassi och används för att skapa ordning vid 

arbetsplatsen. CPU-hållaren placeras ofta under skrivbordet. CPU står för Central 

Processing Unit vilket är en mindre komponent inuti chassiet, trots detta har 

produkten som bär upp chassiet också fått namnet CPU-hållare. Med hjälp av en 

kabelkanal kan alla kablar samlas upp så att arbetsplatsen ger ett välkomnande 

intryck. Även kabelkanalen placeras oftast under bordsskivan.  

Utveckling av CPU-hållare och kabelkanal har utförts enligt 

produktutvecklingsprocessen och dess metoder och verktyg beskrivs i rapporten. 

 

1.1 Bakgrund 

ROL Ergo är beläget i Hovslätt strax utanför Jönköping. De har över 30 års erfarenhet 

av höj- och sänkbara bordsstativ. ROL Ergo ingår i en familjeägd svensk koncern som 

består av flera ROL-företag bl.a. systerbolaget ROL Production AB i Axamo utanför 

Jönköping. ROL Ergo har ca 50 anställda, varav ca tio arbetar på 

utvecklingsavdelningen och deras kunder återfinns oftast inom 

kontorsmöbelindustrin. 

Bordsstativen kan fås i flera olika utföranden och de justeras med hjälp av en elmotor. 

Alla stativ består av en sarg där motorn är monterad. Sargen finns i två utföranden, 

den ena med rektangulär profil och den andra med en J-profil. (Se fig. 1) Sargarna 

finns även i olika längd, bredd och hålbild. På kortsidan av sargen finns två hål (Se 

fig. 2) som används för infästning av den befintliga CPU-hållaren.  

 

 

 

 

Fig. 1. Rektangulär och J-formad sarg. [1] Fig. 2. Motorhus med hål 

för infästning. [1] 
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När det gäller benen kan de fås runda eller rektangulära, de är teleskopiska och den 

tjockaste delen på benet kan fås antingen längst ner eller längst upp (Se fig. 3 och 4). 

Även fötterna kan fås i olika utföranden.  

 

 

 

Det är viktigt med ordning och reda på och omkring kontorsarbetsplatsen, det 

underlättar ofta arbetet och kan öka effektiviteten. Det gör också arbetsplatsen mer 

välkomnande. Det finns idag flera olika varianter av CPU-hållare och kabelkanal men 

de uppfyller inte de önskemål som ROL Ergo har. Majoriteten av de CPU-hållare och 

kabelkanaler som finns på marknaden idag fästs i bordsskivan. Eftersom ROL Ergo i 

huvudsak enbart säljer stativen önskar de kunna erbjuda dessa tillbehör men med 

infästning i stativet. 

I dagsläget har ROL Ergo en CPU-hållare (Se fig. 5.) och en kabelkanal (Se fig. 6.) att 

erbjuda. CPU-hållaren består av en bockad plåt samt remmar. Den är justerbar och 

fästs på utsidan av benet. Kabelkanalen skruvas i ovansidan av sargen och består av 

två delar vilket gör det möjligt att öppna den och komma åt kablarna. Nackdelen är att 

den då inte går att flytta eftersom den kläms mellan bordskivan och sargen. 

 

 

Fig. 3. Stativ med rektangulära ben 

och den tjocka delen neråt. [1] 

Fig. 4. Stativ med rektangulära ben 

och den tjocka delen uppåt. [1] 

Fig. 5. Befintlig CPU-hållare. [1] Fig. 6. Befintlig kabelkanal. [1] 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet är att studenterna ska få förståelse för hur arbetet i ett företag går till och att 

använda och utveckla sina kunskaper inom produktutveckling. Syftet är också att 

bidra med nya tankar och idéer till ROL Ergo. 

Målet med arbetet är att göra en analys över vilka CPU-hållare och kabelkanaler som 

finns och vad som efterfrågas genom en konkurrent- och en mindre användaranalys. 

Målet är också att ta fram ett koncept med CPU-hållare och kabelkanal som går att 

kombinera med de olika bordsstativen. Fokus kommer att läggas på att ta fram 

koncept för CPU-hållare och kabelkanal eftersom studenterna läser inriktning 

produktutveckling och design, men analysen av marknaden kommer också att vara en 

stor del av examensarbetet. Målet är att förse företaget med CAD-ritningar och en 

konkurrentanalys på CPU-hållare och kabelkanal. 

Målet för ROL Ergo som är uppdragsgivare är att få ett koncept med CPU-hållare och 

kabelkanal som går att kombinera med varandra och de olika stativmodellerna. De 

önskar även att få en bra överblick av vad som finns på marknaden i dagsläget.  

1.3 Avgränsningar 

Då det inte finns utrymme i tidsplanen kommer ingen kostnadskalkyl att göras för 

olika material, utan bara för det som väljs. Däremot kommer förslag på olika 

materialval att ges och hänsyn till ekonomiska aspekter kommer att tas under 

utvecklingsarbetet. Hållfastheten kommer att undersökas på CPU-hållaren så att den 

kan dimensioneras för att bära upp de stationära datorer som finns idag. Detta 

kommer inte göras på kabelkanalen. 

 

1.4 Disposition 

Närmast i rapporten följer kapitlet Teoretisk referensram. Där beskrivs och förklaras 

de metoder och processer som arbetet bygger på. Rapporten fortsätter med kapitlet 

Genomförande som bl.a. innehåller utvecklings- och konstruktionsfasen. Därefter 

följer resultatdelen som beskriver det slutgiltiga resultatet och de slutliga koncepten 

för CPU-hållaren och kabelkanalen. Rapporten avslutas med en diskussion och 

slutsats kring projektet. Då projektet går ut på att utveckla två skilda produkter är 

rapportens delar uppdelade både för CPU-hållare och för kabelkanal. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs de metoder och verktyg som ingår i 

produktutvecklingsprocessen. Det är produktutvecklingsprocessen och dessa metoder 

och verktyg som kapitlet Genomförande bygger på. 

2.1 Produktutvecklingsprocessen 

Produktutveckling kan delas in i tre olika grupper beroende på vad som ska utvecklas. 

Original designs. Utveckling av nya tekniker och produkter.  

Adaptive designs. En känd lösning används för att lösa ett nytt problem. 

Variant designs. Parametrar som t.ex. material och storlek ändras för att göra en 

befintlig produkt bättre. [2] 

Produktutvecklingsprocessen består av fyra steg: projektplanering, definiering, 

konceptutveckling och konstruktion. [3,4] 

Projektplanering. Första steget är att göra upp en plan för tillvägagångssättet. Ett 

bra sätt är att göra en s.k. brief som beskriver målsättningen, vilka resurser och vilken 

tid som finns tillgängliga samt vilka ramar projektet måste hållas inom. Det kan också 

vara bra att göra ett Ganttschema för att se hur mycket tid som kan läggas på de olika 

momenten. Ganttschemat visar också vilka moment som kan utföras parallellt och var 

det kan uppstå väntetider. Ett Ganttschema är en variant av stapeldiagram på en 

tidsaxel. Varje stapel representerar ett moment i projektet och längden på stapeln 

representerar antalet dagar som krävs för att slutföra momentet.  

Definiering. I andra steget identifieras kunden och dess behov. Detta kan göras med 

hjälp av Kanomodellen [5] där behoven delas in i tre grupper: basbehov, uttalade 

behov och omedvetna behov. Information om dagens produkter samlas in och 

analyseras. En kravspecifikation konstrueras och det bestäms hur mätning av 

målvärden ska ske. 

Konceptutveckling. Idégenereringen äger rum och så många förslag som möjligt 

tas fram. Det är viktigt att tänka i nya banor och att allt går att lösa. De olika 

koncepten utvärderas och mindre bra idéer sållas bort. Utvärderingen kan ske med 

olika metoder t.ex. genom att jämföra med kravspecifikationen eller med hjälp av 

matriser. Under utvärderingen kommer ofta många nya förslag fram och därför kan 

idégenereringen och sållningen ske upprepade gånger.  

Konstruktion. Det bästa konceptet väljs ut eller sätts samman av de koncept som 

kommit fram under konceptutvecklingen. Här är kravspecifikationen ett bra 

hjälpmedel för att se att problemet har lösts på ett önskvärt sätt. Konstruktionen kan 

delas upp i primär- och detaljkonstruktion. I primärkonstruktionen bestäms mått och 

färgsättning m.m. Tillverkning av prototyper och ritningar sker också här. Testning av 

prototyper och den sista finslipningen sker i detaljkonstruktionen.  
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2.2 QFD-matris 

QFD står för Quality Function Deployment. Den utvecklades i Japan i mitten av 

1970-talet och introducerades i USA i slutet av 1980-talet. [3]  

I en QFD-matris listas alla kundönskemål och produktegenskaper. Samband mellan 

kundönskemålen och produktegenskaperna tydliggörs i matrisen som starka, medel 

eller svaga.  

En viktning utförs på kundönskemålen för att urskilja hur viktiga kundernas krav och 

önskemål är. Viktningen utförs internt men ofta också externt. Det finns olika 

viktningsmetoder, exempelvis kan kundönskemålen viktas individuellt på en skala 

mellan 1-10. De olika kundönskemålen kan också jämföras parvis mot varandra så att 

en rangordnad lista erhålls eller så kan 100 viktningspoäng fördelas ut på de olika 

önskemålen. [6]   

I en QFD-matris ingår en konkurrentjämförelse som visar hur de befintliga 

produkterna uppfyller de definierade kundönskemålen på en skala mellan t.ex. ”bra” 

och ”sämre” eller från ett till fem.  

 

2.3 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen görs av produktutvecklaren och beställaren. Kraven specificeras 

utifrån produktens funktionella prestanda, hur den upplevs, fysiska krav, 

tillförlitlighet och produktens livscykel.[3] 

Dokumentet skapas för att produktutvecklaren och beställaren ska vara överens om 

vilka krav och funktioner de utvecklade produkterna ska ha. Kravspecifikationen 

förenklar det kommande arbetet t.ex. idégenerering. Den görs också för att kunna 

kontrollera att den utvecklade produkten uppfyller de krav som definierats. Därför är 

det viktigt att kraven är mätbara.  

Kravspecifikationen delas in i åtta delar:  

Introduktion och bakgrund. Beskrivning av i vilken miljö produkten finns, vad den 

används till och vem som använder den m.m. 

Översiktlig beskrivning av produkten. Beskrivning av var och hur produkten 

arbetar  

Funktionella krav. Vilka funktioner produkten ska uppfylla. 

Icke-funktionella krav. Krav som ställs på produkten som inte har att göra med 

funktionen. 

Krav på användargränssnitt. Hur användaren och produkten samspelar. 

Leveransvillkor. Hur och när leveransen sker och vad som ska levereras. 

Speciella krav. Övriga krav som inte går att placera under de andra rubrikerna. 

Ordlista. Förklaring av svåra ord och begrepp som används i kravspecifikationen. 

[7]  
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2.4 Patentsökning 

Ett patent används för att skydda en produkts karaktär, funktion och identitet. Det 

finns olika typer av produktskydd.  

Mönsterskydd: skyddar designen, formen. 

Patentskydd: skyddar en lösning till ett tekniskt problem eller en tillverkningsmetod, 

gäller 20 år. 

Varumärkesskydd: skyddar kännetecken såsom namn, ord, bild, figur m.m. [4] 

Olika produktskydd används för att främja idéskapande och utveckling av nya 

produkter och lösningar. Det är därför viktigt att undersöka befintliga patent och 

skydd vid ett utvecklingsprojekt. 

2.5 Konceptutveckling 

2.5.1 Idéskapandets fyra faser 

Förberedelse. Problemformulering, informations- och inspirationssökning. 

Inkubation. Idéerna utvecklas i det undermedvetna. 

Insikt. Aha-upplevelsen när insikten om hur problemet ska lösas visar sig. 

Verifiering. Dokumentering av lösningen. [4] 

2.5.2 Brainstorming 

Brainstorming är en metod som används för att lösa problem eller generera nya idéer. 

Metoden inleds med att problemet eller frågan formuleras. Därefter får varje 

gruppmedlem komma med idéer och de antecknas i en mindmap och med skisser. 

Kritik är inte tillåtet vid brainstorming, ett stort antal idéer eftersträvas och det är 

viktigt att tänka utanför ramarna och kombinera och komplettera varandras idéer. 

Viktigt att tänka på är också att inte vara för många och att begränsa tiden.[3] 

2.5.3 Skissning 

Skissning är en relativt enkel och snabb visualiseringsteknik. Direkt när idén väcks 

finns möjligheter att göra en enkel skiss och kommunicera den till andra. Vid mer 

avancerade, detaljrika skisser och presentationsskisser krävs lite mer kunskap och 

övning. Skisser är en bra grund för att sedan göra modeller eller datorstödda 

visualiseringar.  

2.5.4 Extrem och invers 

För att inte fastna i gamla tankebanor kan det vara bra att tänka extremt eller tvärtom. 

T.ex. en penna är ca 15 cm lång men kanske kan en som är 15 m eller 15 mm vara 

mer användbar. Ett annat exempel är en lampa som hänger i taket, vad händer om den 

fästs i golvet? [4] 
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2.5.5 Analogi 

För att komma bort från invanda tankesätt kan analogier användas. Det går ut på att 

jämföra en produkts funktion eller problem med en annans som redan har lösts. På 

detta sätt kan nya konceptidéer generas. Om en cykel ska kunna köras på vatten kan 

lösningen för t.ex. en båt, vattenskoter eller svävare undersökas. Kvalitén på de idéer 

som generas med hjälp av analogi kan variera därför är det viktigt att utvärdera dem 

noga.[4] 

2.6 Urval 

2.6.1 Gut feeling 

Utifrån personliga erfarenheter och kunskaper infinner sig snabbt en magkänsla som 

säger hur bra ett koncept är och det är denna magkänsla som metoden grundar sig på. 

Denna metod är enkel att använda oavsett utbildning och kunnande och koncepten 

kan snabbt sållas till ett färre antal eller delas in i grupper. [3] 

2.6.2 Go/no go 

Vid denna sållningsmetod granskas varje koncept och kundönskemålen görs om till en 

fråga som besvaras med ja, kanske eller nej. Ja och kanske omvandlas till ett go och 

nej till no go. Om ett koncept har många go så lever förslaget vidare. Det kan också 

vara så att ett koncept har ett fåtal no go och då är värt att modifiera och arbeta vidare 

med. [3] 

2.6.3 Pugh´s urvalsmatris 

I Pugh´s urvalsmatris jämförs olika koncept med varandra utifrån önskvärda 

egenskaper. I urvalsmatrisen viktas olika egenskaper efter hur betydelsefulla de är. En 

referens väljs som de olika koncepten jämförs med. Varje koncept värderas utifrån hur 

de uppfyller egenskaperna i förhållande till referensen.  Om konceptet uppfyller 

egenskapen bättre än referensen markeras det med ett ”+”, är det sämre med ett ”-” 

och 0 om de uppfyller egenskapen lika bra. [3] 
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2.7 Visualisering 

För att visualisera ett koncept finns olika metoder t.ex. datorstödd visualisering. Det 

finns flera olika program till förfogande.  

3D-modellering ger möjlighet att skapa komplexa modeller samt utföra olika 

beräkningar och analyser. CAD-modeller ger också ett bra tillverkningsunderlag i 

form av ritningar. SolidWorks, ProEngineer, Catia och Inventor är vanligt 

förekommande konstruktionsprogram. 

Ytmodelleringsprogram används för att visualisera idéer på ett verklighetstroget och 

enkelt sätt. Modellerna används ofta som presentationsskisser och i reklam. Ett 

exempel på program som kan användas är Alias. I samband med ytmodellering 

används ofta renderingsprogram som t.ex. Imagestudio och HyperShot för att ge ett 

mer naturtroget intryck. 

För att kunna utföra tester och få en verklig uppfattning av konceptet kan en prototyp 

tillverkas. Detta kan göras på många olika sätt t.ex. 3D-printing, CNC-fräsning och 

skalenliga modeller. Prototyper kan skapas i olika material och den behöver inte 

tillverkas i det material den är tänkt att produceras i senare. 
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3  Genomförande 

I följande avsnitt används de metoder och verktyg som beskrivs i Teoretisk 

referensram. I detta kapitel beskrivs vägen fram till resultatet, hur metoderna har 

använts och hur arbetet har fortlöpt. 

 

3.1 Projektplanering 

Projektet inleddes med en projektbeskrivning där en utförlig beskrivning av 

examensarbetet gjordes för att författarna, handledaren och uppdragsgivaren skulle 

vara överens om vad det gick ut på.  

Examensarbetet fortsatte med en planeringsrapport innehållande riktlinjer för hur 

projektet skulle genomföras med bl.a. mål, syfte och tillvägagångssätt. En tidsplan 

gjordes i form av ett ganttschema (se Bilaga 1).  

3.2 Definiering 

I definieringsfasen har en konkurrentanalys och en QFD-matris skapats för att 

analysera marknaden och dess behov. De slutsatser som dragits utifrån detta har legat 

tillgrund för kravspecifikationen. 

 

3.2.1 Konkurrentanalys 

En konkurrentanalys har tagits fram för att klargöra vad som finns på marknaden idag. 

Konkurrentanalysen syftar till att skapa en tydlig överblick över vad som finns att 

tillgå och vilka styrkor och svagheter de befintliga produkterna besitter.  

Med hjälp av informationssökning på olika sökmotorer, databaser och patentsökning 

har CPU-hållarna delats in i fem grupper. De fem grupperna har definierats som 

hållare med remmar, justerbar, låsbar, diagonal hållare och fäste i bordsben. 

Grupperna skiljer sig åt när det gäller design och egenskaper. Utöver dessa fem 

grupper finns ytterligare varianter, de ingår ej i konkurrentanalysen då deras 

konstruktion ej anses som ett relevant alternativ ur ROL Ergos perspektiv.  

Kabelkanalen har behandlats på samma sätt och delats in i de två grupperna korg och 

ränna.   
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CPU-hållare 

Hållare med remmar 

Denna CPU-hållare består ofta av någon form av infästning som sätts fast i 

bordsskivan. CPU:n fästs med hjälp av remmar som spänns runt den. (Se fig. 7) 

 

Fördelar 

- Passar alla CPU-varianter 

- Få komponenter – enkel konstruktion 

- Billig 

 

Nackdelar 

- Infästningen kan försvåras på grund av  

bordsstativets utformning 

- Ej stöldsäker 

- Utseendet 

- Fästs i bordsskivan 

 

 

Justerbar 

Den här varianten består av två sidor som är justerbara så att den kan anpassas till 

olika CPU:er (Se fig. 8). CPU:n står på en bottenplatta och hålls på plats av ett mindre 

sidostöd. Fästs i bordsskivan.  

Fördelar 

- Passar alla CPU-varianter 

- Enkel konstruktion 

- Billig 

- Utseendet 

 

Nackdelar 

- Infästningen kan försvåras på grund av bordsstativets utformning 

- Ej stöldsäker 

- Fästs i bordsskivan 
  

Fig. 7. Hållare med remmar.[8,9] 

Fig. 8. Justerbar hållare. [9,10] 
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Låsbar 

Denna hållare består av en bottenplatta och någon form av väggar som inte är 

justerbara (Se fig. 9). Ofta finns möjligheten att låsa fast CPU:n. Även denna variant 

fästs i bordsskivan.  

 

Fördelar 

- Stöldsäker 

- Robust 

 

Nackdelar 

- Infästningen kan försvåras på grund av bordsstativets 

utformning 

- Fästs i bordsskivan 

- Dyr 

- Många komponenter 

- Många tillverkningsmoment 

 

 

 

Diagonal hållare 

Denna CPU-hållare fästs i bordsstativet. Den består av ett justerbart diagonalt stag och 

två vinkeljärn som håller fast CPU:n i två diagonalt motstående hörn (Se fig. 10). En 

vajer spänns diagonalt runt CPU:n mellan de två vinkeljärnen. Hållaren är framtagen 

av Lars Johansson, Laboratorietekniker maskinteknik. Den finns på Högskolan i 

Jönköping men tillverkas inte för tillfället.  

 

Fördelar 

- Passar alla CPU-varianter 

- Enkel konstruktion  

- Stöldsäker 

- Fästs i stativet 

- Utseendet 

 

Nackdelar 

- Passar bara en viss sorts bordsstativ 

- Svårjusterad 

- Monteringen 

- Dyr 
  

Fig. 9. Låsbar hållare. [9] 

Fig. 10. Diagonal hållare. 
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Fäste i bordsben 

CPU-hållaren består av en bottenplatta som kläms fast runt bordsbenet. (Se fig. 11) På 

så sätt görs ingen åverkan på möbeln. Den passar också flera olika benstorlekar och 

både runda och fyrkantiga ben.  

Fördelar 

- Passar alla CPU-varianter 

- Enkel konstruktion  

- Fästs i bordsbenet 

- Enkel montering 

- Diskret 

 

Nackdelar 

- Dyr 

- Ej stöldsäker 

- Passar främst bordsstativ med två ben. 

 

  

Fig. 11. Hållare med fäste i bordsben. [11] 
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Kabelkanal 

Korg 

Anordningen fästs på undersidan av bordskivan. Den är ofta tillverkad i metall och 

utformad som en korg. (Se fig. 12) 

 

Fördelar 

- Enkel konstruktion.  

- Billig 

- Enkel montering 

- Lätt rengöring 

- Plats för grenkontakt 

 

Nackdelar 

- Infästning i bordsskivan 

- Svåråtkomlig 

- Utseendet 

 

 

Ränna 

Konstruktionen består ofta av en plåt som är utformad som en ränna. Den fästs på 

undersidan av bordsskivan och gömmer oftast sladdarna fullständigt. Det finns 

varianter som är öppningsbara och varianter med distans till bordsskivan för att göra 

det möjligt att komma åt sladdarna. (Se fig. 13) 

Fördelar 

- Enkel konstruktion 

- Enkel montering 

- Utseendet 

- Lättåtkomlig 

- Plats för grenkontakt 

 

Nackdelar 

- Infästning i bordsskivan 

- Dammsamlare 

 

 

 

 

Fig. 12. Korg. [9] 

Fig. 13. Ränna. [9] 
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3.2.2 QFD – Quality Function Development   

QFD-matriser har gjorts för CPU-hållarna och kabelkanalerna för att identifiera vilka 

önskemål och egenskaper som är viktiga (se Bilaga 2). Sambanden mellan 

kundönskemål och produktegenskaper tydliggörs i matrisen med hjälp av cirklar i 

olika färger beroende på sambandets styrka.  

De olika kundönskemålen har viktas och jämförts med varandra i ett diagram. En 

intern och extern viktning har genomförts. Den interna viktningen har genomförts av 

författarna själva och den externa av representanter från Jönköpings Tekniska 

Högskola. Även ROL Ergo har bidragit med en viktning. Viktningen har skett genom 

att de olika kundönskemålen har poängsatts från 1-10, där tio är bäst. 

I QFD-matrisen ingår en konkurrentjämförelse som visar hur de definierade 

konkurrentgrupperna uppfyller de olika kundönskemålen. Uppfyllandegraden, hur 

produkterna uppfyller produktegenskaperna, redovisas också i QFD-matrisen. 

 

3.2.3 Slutsats 

Patentsökning från olika databaser resulterade i ett antal patent (se Bilaga 3). I de 

funna patenten är CPU-hållarna justerbara och majoriteten av dem fästs i bordsskivan. 

Flertalet av CPU-hållarna med patent har en ganska komplex konstruktion med flera 

olika komponenter. På kabelkanalen hittades inga patent. 

CPU-hållare 

Utifrån konkurrentanalysen dras slutsatsen att majoriteten av CPU-hållarna fästs i 

bordsskivan. Merparten av CPU-hållarna har enkla konstruktioner, även deras 

infästningsanordning anses relativt enkla. Få av de CPU-hållarna som finns 

tillgängliga på marknaden idag är låsbara, detta är heller inget önskemål som ROL 

Ergo värderar högt. 

Det finns många återförsäljare av både CPU-hållare och kabelkanal men många har 

samma eller liknande produkter. Eftersom flertalet av produkterna fästs i bordsskivan 

ger det valmöjligheter för användaren när det gäller dess placering.   

Av CPU-hållarens produktegenskaper uppfylls ”storlek”, ”material” och 

”justerbarhet” bra men ur ROL Ergos perspektiv uppfylls produktegenskapen 

”fästanordning” sämre.  

Kundönskemålen som viktats högst i QFD-matrisen är ”användarvänlig” och ”enkel 

att installera”. Andra önskemål som anses viktiga är ”passar alla CPU-varianter”, 

”lång livslängd” och ”lågt pris”. De kundönskemål som betraktas som mindre viktiga 

är ”infästning i bordsskiva”, ”stöldsäker” och ”robust”. ”Infästning i bordsskiva” och 

”stöldsäker” är också de önskemål som ROL Ergo anser som minst viktiga. 

Konkurrentjämförelsen som ingår i QFD-matrisen stämmer överens med de slutsatser 

som gjorts utifrån den första konkurrentanalysen. De flesta passar alla CPU:er, har 

lång livslängd och fästs i bordsskivan. 
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Kabelkanal 

Utifrån konkurrentanalysen dras slutsatsen att kabelkanalerna har en enkel 

konstruktion. Alla fästs i bordsskivan och är inte särskilt användarvänliga eftersom 

det ofta är svårt att komma åt kablarna.  

Vad gäller produktegenskaperna så uppfylls ”storlek” och ”material” på ett bra sätt 

men ur ROL Ergos perspektiv uppfylls produktegenskapen ”fästanordning” inte.  

QFD-matrisen visar att kabelkanalerna överlag har bra egenskaper och uppfyller 

kundönskemålen, med undantag för infästning i bordsskivan och att ROL Ergo önskar 

fästa dem i stativet. De högst viktade kundönskemålen är ”diskret”, ”plats för 

grenkontakt” och ”lättåtkomlig”. Andra som viktas högt är ”lågt pris” och ”enkel att 

installera”. Önskemålet att kunna separera sladdarna i kabelkanalen uppfylls inte 

särskilt bra, men det är inte heller ett krav som blivit högt rankat. 

Den första konkurrentanalysen stämmer överens med konkurrentjämförelsen som 

ingår i QFD-matrisen. De flesta fästs i bordsskivan, är enkla att installera och har plats 

för grenkontakt. 

 

3.2.4 Kravspecifikation 

Utifrån konkurrentanalysen och QFD-matrisen upprättades en kravspecifikation (se 

Bilaga 4). ”Användarvänlig” och ”enkel att installera” var de två viktigaste 

kundönskemålen enligt QFD-matrisen för CPU-hållaren. ”Användarvänlig” finns med 

i kravspecifikationen i form av det funktionella kravet att speciella verktyg inte 

behövs för installation. Kravet på användargränssnittet att monteringen ska förstås av 

alla och att den integrerar med användaren bygger på önskemålet ”enkel att 

installera”. De viktigaste funktionella kraven för kabelkanalen är bl.a. att ”kablarna 

ska vara lättillgängliga”, ”infästning i bordsstativ” och ”plats för grenkontakt”. 

Liksom CPU-hållaren ska kabelkanalen ha låg tillverkningskostnad och passa in i 

ROL Ergos sortiment. 

 

3.3 Konceptutveckling 

Med kravspecifikationen som underlag utfördes en brainstorming som ledde till 

skisser. För att generera idéer vid brainstormingen användes också metoderna extrem 

och invers samt analogi. Skisserna lämnades till uppdragsgivaren som fick lämna 

synpunkter. Utifrån idéerna som kom fram gjordes en ny brainstorming och nya 

skisser. Sedan användes en urvalsmatris för att skilja ut det bästa konceptet. 

I detta projekt gjordes enklare presentationsskisser på de bästa idéerna från 

brainstormingen. Dessa användes för att kommunicera författarnas idéer med 

uppdragsgivaren. Skisserna användes också som underlag för den datorstödda 

visualiseringen.  
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3.3.1 Koncept: CPU-hållare 

CPU-hållare 1  

- Består av en bockad plåt. 

- Fästs på utsidan av benet i befintliga hål på utsidan av 

motorlådan. 

- Distans till benet krävs så att den tjocka delen av benet kan 

vara neråt. 

- Går åt mycket material. 

 

CPU-hållare 2 

- Består av ett bockat rör och två plåtar för infästning. 

- Fästs på insidan av benet i befintliga hål i sargen. 

- Kan göras justerbar, liknande lösning som för en krycka. 

 

 

 

 

CPU-hållare 3 

- Består av en bockad plåt 

- Fästs på insidan av benet i befintliga hål i sargen. 

- Ej justerbar. 

- Går åt mycket material. 

- Kommer inte åt sladdar på baksidan. 

 

 

CPU-hållare 4 

- Består av en bockad plåt med stag på sidorna. 

- Fästs på insidan av benet i befintliga hål i 

sargen. 

- Ej justerbar. 

- Stabil 

- Kommer inte åt sladdar på baksidan. 
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CPU-hållare 5 

- Består av bockade rör. 

- Fästs på utsidan av benet i befintliga hål eller i 

nya hål på insidan av motorlådan. 

- Kan göras justerbar, liknande lösning som för en 

krycka. 

CPU-hållare 6 

- Består av bockade rör och ett klämförband. 

- Kläms fast runt översidan av benet. 

- Kan placeras både på in- och utsidan av benet. 

- Kan göras justerbar, liknande lösning som för en krycka. 

- Distans till benet krävs så att den tjocka delen av benet 

kan vara neråt. 

 

CPU-hållare 7 

- Består av en bockad plåt och en vajer. 

- Fästs på insidan av benet i befintliga hål i sargen. 

- Justerbar genom att vajern spänns. 
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3.3.2 Koncept: Kabelkanal 

Kabelkanal 1 

- Består av en ränna i plåt samt två rör. 

- Fästs i befintliga hål. 

- Går att dra ut. 

- Klumpig. 

 

 

Kabelkanal 2 

- Består av en ränna i plåt samt två krokar. 

- Fästs i befintliga hål. 

- Går att haka ner och ta bort. 

 

Kabelkanal 3 

- Består av en ränna i plåt samt krokar. 

- Hakas fast över sargen eller fästs i 

befintliga hål. 

- Svår att ta bort och komma åt. 

- Skulle kunna följa med stativet vid 

leverans. För att locka kunder att köpa 

till en passande kabelkanal. 

 

Kabelkanal 4 

- Består av en ränna som fästs med hjälp av magnetism. 

- Enkel att ta bort och komma åt. 
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3.3.3 Urval  

Två sållningar genomfördes. Vid den första användes Go/No go metoden och Gut 

feeling, detta resulterade i att koncepten reducerades till fyra för CPU-hållare (Se fig. 

14) och två för kabelkanal (Se fig. 15). De som gick vidare till nästa steg i 

sållningsprocessen hade störst potential för vidareutveckling. De har en enkel 

konstruktion och passar in i ROL Ergos sortiment. 

CPU-hållare 

 

 

 

 

 

Fig. 14. De fyra koncept på CPU-hållare som gick vidare efter första sållningen 

Kabelkanal 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. De två koncept på kabelkanaler som gick vidare efter första sållningen. 

3.3.4 Pugh´s urvalsmatris 

Vid den andra sållningen användes Pugh´s urvalsmatris på de resterande koncepten. 

Urvalsmatriser har skapats för både CPU-hållare (Se fig. 16) och kabelkanaler (Se fig. 

17). Egenskaper och viktning hämtades från QFD-matrisen. För att få ett medelvärde 

på viktningen delades den totala viktningssumman från QFD-matrisen med antalet 

viktningar. Som referenser valdes ROL Ergos befintliga produkter. I matrisen 

summerades antalet ”+” och ”-” samt viktningssumman för varje koncept för att skilja 

ut det bästa alternativet. 
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6 6 6 -6   

  Enkel att installera 8 - 8 8 8 8   

  Diskret 5 -5 -5 -5 -5   

  

Passar alla CPU-

varianter 
7 0 -7 -7 0 

  

  Lång livslängd 7 7 7 7 0   

  Stöldsäker 3 0 0 0 0   

  Infästning i bordsskiva 3 0 0 0 0   

  Infästning i bordsstativ 5 0 0 5 5   

  Robust 3 3 3 3 0   

  Användarvänlig 9 9 -9 9 9   

  Summa +     4 4 6 3   

  Summa -     2 3 2 2   

  Summa     2 1 4 1   

  Viktningssumma     12 3 26 11   

                  

Kabelkanal 
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  Lågt pris 7 

R
O

L
 E

rg
o

s 
b

ef
in

tl
ig

a 
k
ab

el
k
an

al
 

7 0   

  Enkel att installera 7 7 7   

  Diskret 8 0 0   

  Plats för grenkontakt 7 0 0   

  Lång livslängd 6 0 0   

  Lättåtkomlig 7 0 7   

  Infästning i bordsskiva 3 0 0   

  Infästning i bordsstativ 5 5 5   

  

Möjligt att separera sladdar i 

kabelkanalen 
2 

0 0   

  Summa +     3 3   

  Summa -     0 0   

  Summa     3 3   

  Viktningssumma     19 19   

              

       

Fig. 16. Urvalsmatris på CPU-hållarna. 

Fig. 17. Urvalsmatris på Kabelkanalerna. 
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3.3.5 Slutsats  

Utifrån urvalsmatrisen och ett möte med representanter från ROL Ergo valdes CPU-

hållare 5 (Se fig. 18) och i samråd med ROL Ergo bestämdes att den ska tillverkas av 

en stång eftersom tillverkningen då förenklas och detta prioriteras högre än 

justerbarheten. Vid mötet på ROL Ergo diskuterades även de båda koncepten för 

kabelkanalen. Det återstod några frågetecken kring kabelkanalen med magnetfunktion 

och det resulterade i att kroken (Se fig. 19) i förslaget kabelkanal 2 valdes för fortsatt 

utveckling tillsammans med en kanal. ROL Ergo ansåg att det var en rolig och 

spännande idé som passar väl in i deras sortiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Konstruktion 

I denna fas har de två slutgiltiga koncepten vidareutvecklats och detaljer som mått och 

material har analyserats.  

3.4.1 Visulisering 

CPU-hållaren, kroken och kabelkanalen har modellerats i SolidWorks. För att kunna 

dimensionera kroken till kabelkanalen tillverkades en enklare prototyp i verkstaden på 

Jönköpings Tekniska Högskola. Utifrån CAD-modellerna har ritningar skapats på 

CPU-hållare, krok, kanal, kabelkanal och infästningsplåt (Se Bilaga 5). På ritningarna 

finns alla mått som krävs för tillverkning och de har används som underlag vid 

prototyptillverkningen.  

3.4.2 CPU-hållare 

CPU-hållaren är enkel att tillverka då den består av få komponenter och simpla 

tillverkningsmetoder kan användas, förslagsvis bockning. Det kan bli nödvändigt att 

tillverka hållaren i tre delar p.g.a. dess böjningar och önskemålet att effektivisera 

transporten och därmed minska miljöpåverkan. Hållaren är enkel att installera då den 

fästs i befintliga hål i stativet med hjälp av två skruvar. För att den stationära datorn 

ska stå stabilt och inte riskera att ramla ner har hållaren en gummibeläggning av 

exempelvis naturgummi som är billigt och har hög friktion eller polychloroprene som 

är sex gånger dyrare men den brinner inte lika bra och klarar av en något högre 

arbetstemperatur.  

Fig. 18. CPU-hållare Fig. 19. Krok till kabelkanal 2. 
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En undersökning av befintliga stationära datorer utfördes för att ta reda på vilka mått 

som är mest förekommande. Detta gjordes för att kunna uppfylla kravet att den ska 

passa alla CPU-varianter. Undersökningen visade att de flesta är 170-180 mm breda 

och 370-390 mm höga. Den bredaste var 199 mm och den högsta 451 mm. Djupet 

varierar mycket, det kan vara allt ifrån 320-580 mm. Detta spelar inte så stor roll för 

det valda konceptet eftersom designen tillåter en stor variation när det gäller bredden. 

Den tyngsta som hittades vägde 15 kg. Beräkningar gjordes för att kunna 

dimensionera stången så att hållaren klarar av att bära upp en stationär dator. (Se 

Bilaga 6) 

3.4.3 Kabelkanal 

Krokarna fästs i befintliga hål i sargen och utifrån prototypen kunde mått fastställas så 

att kroken passar sargen med rektangulär profil. Krokarna kan tillverkas med t.ex. 

bockning, strängsprutning eller laserskärning. 

Även kanalen kommer att göras i plåt och kan tillverkas med t.ex. bockning eller 

strängsprutning. Istället för en rund kanal har en med raka kanter utformats. Detta 

medför en enklare tillverkning samt att den kan tillverkas i något mindre dimensioner 

och ge ett diskretare intryck.  

För att sammanfoga kanalen med de två krokar som sedan utgör en komplett 

kabelkanal kan t.ex. svetsning eller popnitning användas. För att förenkla monteringen 

och transport kan snäppfästen utformas.  
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4 Resultat 

4.1 CPU-hållare 

CPU-hållaren består av tre 

delar, två bockade stänger 

och ett bockat rör av 

stål(Se fig. 20). Detta görs 

för att uppnå platta paket 

och effektivare transport. 

Överdelen tillverkas i rör 

för att enkelt kunna 

monteras på de två andra 

delarna.  

Då hållaren ska 

pulverlackeras som stativen 

ställs inte så höga krav på 

stålets yta. Den kommer att 

ha en beläggning på tre 

ställen som gör att chassiet står stabilt. (Se fig. 20)  

CPU-hållaren kan fästas både på in och utsidan av benet vilket ger användaren fler 

valmöjligheter. Undersökningen av befintliga stationära datorer visade att CPU-

hållaren behöver vara 480 mm hög, 200 mm bred och 350 mm djup. Beräkningar (Se 

Bilaga 6) resulterade i att diametern på stången behöver vara 16 mm. Då fås en 

nedböjning på ca 1,3 mm och en sidoböjning mot benet på 2,8 mm. 

För att CPU-hållaren ska passa alla stativ har ett förslag på en infästningsplåt tagits 

fram (Se Bilaga 5). De vanligast förekommande stativen har avståndet 183 mm 

mellan de befintliga infästningshålen och det är efter det avståndet som hållaren är 

konstruerad. Det finns dock även stativ med avståndet 80 mm mellan infästningshålen 

och därför har alltså ett förslag på en infästningsplåt konstruerats som gör att CPU-

hållaren kan användas för alla stativ. 

En prototyp har tillverkats av ROL Ergo för att kontrollera CPU-hållarens funktion. 

(Se fig. 21.) Prototypen består av tre delar enligt ritningar. CPU-hållaren är lackad i 

vitt och matchar stativen. Prototypen har en gummibeläggning och då inget specifikt 

material definierats illustrerades detta med en gummislang.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. CPU-hållare i tre delar. 

Fig. 21. Prototyp. 
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Överrensstämmelse med kravspecifikationen 

CPU- hållaren uppfyller alla krav som definierats i kravspecifikationen. CPU-hållaren 

fästs i befintliga hål i stativet på ut- eller insidan av benet. Detta gör att kraven 

”infästning i bordsstativ” och ”enkel installation” uppfylls. Konstruktionen kommer 

att ha lång livslängd eftersom den är tillverkad av slitstarka material. Hållaren 

tillverkas med enkla metoder och få komponenter och kommer därför att kosta ca 50 

kr att tillverka, vilket är lägre än den maximala kostnaden. Den enkla och stilrena 

designen gör att hållaren passar in i ROL Ergos sortiment. Designen gör också att det 

är enkelt att förstå hur den fungerar och att komma åt sladdar samt slå på och av 

datorn mm. 

4.2 Kabelkanal 

Kabelkanalen består av tre komponenter, en kanal och två krokar (Se fig. 22) Kroken 

kommer att tillverkas av strängsprutad aluminium eftersom det är billigt och 

underhållsfritt. Kanalen kommer att tillverkas i 1mm tjock plåt med hjälp av 

bockning, eftersom ROL Ergo idag erbjuder produkter i den tjockleken och som är 

tillverkade med samma metod. Eftersom stativen finns i olika längd men med samma 

hålbild så måste kanalen tillverkas i olika längd. För att sammanfoga kanalen och 

krokarna har kroken utformats för att snäppas fast i ett hål i kanalen. Detta gör att 

färre tillverkningsmoment krävs samt att montering, paketering och transport 

förenklas. Kanalen blir stapelbar och krokarna kan enkelt skickas med kanalen vid 

leverans. Montering sker enkelt av kunden då inga verktyg krävs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Kabelkanal. 
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Överensstämmelse med kravspecifikationen 

Kabelkanalen uppfyller de krav som specificerats i kravspecifikationen. Kravet att 

kablarna ska vara lättillgängliga uppfylls då det går att haka ner kabelkanalen (Se fig. 

23) Att kabelkanalen ska fästats i bordsstativet har under hela projektet varit ett viktigt 

krav och de uppfylls då kabelkanalen fästs i befintliga hål i sargen. Kabelkanalen är 

enkel att installera då den fästs i befintliga hål och inga verktyg behövs. Kabelkanalen 

har en tålig konstruktion och är tillverkad i slitstarka material vilket ger den en lång 

livslängd. I kabelkanalen finns det plats för en grenkontakt vilket var ett viktigt krav. 

Kabelkanalen har en låg tillverkningskostnad då den bestå av få komponenter och 

enkla tillverkningsmetoder kan tillämpas. Med den nya och spännande utformningen 

passar kabelkanalen väl in i ROL Ergos sortiment. Kroken kommer att kosta ca 50 kr 

att tillverka. Detta kan låta mycket men det är beräknat för en tillverkning på 300 st. 

Då är kostnaden för verktyget som behövs vid strängsprutning samt kapning och 

trumling inräknat. Ju fler som tillverkas desto billigare blir det.   

 

Fig. 23.  

1. Kabelkanalen i sitt lägsta läge. 2. Vinkla för att skjuta in och upp. 3. Kabelkanalen i sitt övre läge. 
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5 Slutsats och diskussion 

Målet att göra en konkurrent- och användaranalys uppfylldes då konkurrentanalysen 

gav en bra överblick av de produkter som finns på marknaden idag samt deras 

funktion. Då det finns många liknande varianter på både CPU-hållare och 

kabelkanaler delades de in i grupper för de vanligaste förekommande. Analysen 

visade att majoriteten av produkterna fästs i bordsskiva. Det fanns därför anledning att 

utveckla en produkt som fästs i stativet.  

Vid patentsökningen hittades inga patent på kabelkanalen. Detta kan bero på att det är 

en så enkel och billig produkt att det inte har tagits patent på den. 

QFD-matrisen har bidragit med nyttig information. Den har tydliggjort vilka 

egenskaper och önskemål som är viktigast hos produkterna och hur de befintliga 

produkterna uppfyller dessa. En QFD-matris består av flera olika delar. För detta 

projekt har en del av dem inte varit intressanta i det fortsatta arbetet och har därför 

plockats bort.  

Målet att ta fram ett koncept med CPU-hållare och kabelkanal har uppfyllts och 

författarna är nöjda med det resultat som projektet har lett fram till. Produkterna 

uppfyller kravspecifikationerna. De passar också in i ROL Ergos sortiment och 

uppfyller deras mål då de går att kombinera med varandra och de olika stativen.  

Ritningar på CPU-hållare och kabelkanal har lämnats till ROL Ergo vilket var ett 

viktigt mål. Ritningarna ledde till att en prototyp för CPU-hållaren kunde tillverkas. 

Då kabelkanalen kräver vidareutveckling för att passa J-sargen bättre har ännu ingen 

prototyp tillverkas. Kostnaden för verktyget vid strängsprutning är stor så det är 

lämpligt att tillverka prototypen för kroken till kabelkanalen med någon annan metod. 

Produkterna kan tillverkas i andra material än de som valts men då ROL Ergo arbetar 

med plåt såg de gärna att även dessa produkter var av det. 

CPU-hållarens fördelar jämfört med den befintliga produkten är att den är 

användarvänligare då det är enkelt att komma åt sladdar på baksidan och slå av och på 

datorn. Den är enkel att tillverka då kända material och enkla tillverkningsmetoder 

används. Den är också enkel att montera i stativet och datorn är enkel att lyfta i och ur 

CPU-hållaren. 

Examensarbetet har varit intressant då det utfördes inom produktutveckling och 

författarna fick insikt i produktutvecklingsprocessen vilket var syftet med arbetet. 

Kunskaperna från studier har varit användbara och flera av de metoder och verktyg 

som studerats har används i praktiken. Samtidigt har nya kunskaper och erfarenheter 

erhållits. Tidsplanen har följts på ett bra sätt och varit ett bra stöd. Arbetsfördelning 

har varit jämnt fördelad både tidsmässigt och då det gäller personlig insats.  
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5.1 Förslag på fortsatt arbete 

Prototyperna kan medföra modifieringar av produkterna. Vidare undersökningar av 

materialval kan göras bl.a. när det gäller beläggningen på CPU-hållaren. Röret kan 

tillverkas i andra billigare material t.ex. plast då det inte krävs samma hållfasthet. 

Hållaren skulle även kunna delas på andra ställen. För att få den justerbar kan den 

även delas i bottenrören. För justering kan t.ex. samma funktion som för en krycka 

användas.  

Om hållaren delas enligt fig. 20 kan tillverkningen förenklas genom att montera 

standardiserade plastpluggar i infästningshålen för att korrigera vinkeln på höger och 

vänster del. På detta sätt erhålls endast två olika komponenter. 

När det gäller infästningsplåten för det smalare stativet har inte särskilt mycket tid 

ägnats åt detta eftersom det inte ingick i examensarbetet. Infästningsplåten kan 

behöva vidareutvecklas.  

I nuläget kan kabelkanalen fästas på insidan av J-sargen men för att passa på utsidan 

behöver den utformas annorlunda.  
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Bilaga 1 – Ganttschema 
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Bilaga 2 – QFD-matris 

CPU-hållare 
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Kabelkanal 



Bilaga 3 

 

Bilaga 3 – Patentsökning 

Sammanfattning från US 2009108162 (A1) [12] 

“A CPU holder 10 comprising a top member 12, a 

height adjustable side member 14, a support member 

16 and retaining arms 36, and a movably mounted side 

arm 18. The height of the side member 14 and the 

length of the retaining arms 36 may be adjusted to 

accommodate computer cases of differing height and 

depth. The height and length can only be adjusted 

when no computer case is present. The position of the 

side arm 18 on the top member 12 can be adjusted 

according to the width of the computer case. The side 

arm 18 is locked in position on the top member 12 via 

a key operated locking arm 50 and a lock box 48. The 

CPU holder 10 is thereby fully size adjustable, but the 

height and length adjustment is secure and tamper 

proof when a computer case is present, so only a single 

external lock is required” 

 

Sammanfattning från SE 505327 C [12] 

 

 

 

 

 

 

 

” 

” 
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 Sammanfattning från US 6402111B1 [13] 

Sammanfattning från US 6460817 B1 [13] 

” 

” 

” 

” 
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Bilaga 4 - Kravspecifikation 

Introduktion och bakgrund 

CPU-hållare och kabelkanaler används i kontorsmiljö för att skapa ordning och ge 

användaren en bättre arbetsmiljö. De ska också underlätta installation, underhåll och 

städning. Kunden är organisationer och företag som köper in skrivbord antingen för 

eget bruk eller för återförsäljning. Beställare är ROL Ergo som vill kunna erbjuda sina 

kunder en helhetslösning. Brukare är alla personer som jobbar med stationära datorer.  

Översiktlig beskrivning av produkten 

Dagens kontorsarbetsplatser kan ibland upplevas som röriga och svårstädade med 

hoptrasslade sladdar. Majoriteten av alla företag använder sig idag av datorer och får 

då problemet med sladdar och förvaring av andra tillbehör på köpet. Det är här CPU-

hållaren och kabelkanalen kommer in i bilden. Organisationer och företag men också 

privatpersoner vill ha ordning och reda omkring sig, det bidrar till en effektivare och 

trevligare arbetsmiljö.  

Funktionella krav 

CPU-hållare 

 Användarvänlig. 

 Infästning i bordsstativ, ska passa den befintliga hålbilden på ROL Ergos sitta/stå 

skrivbord i den mån det går. 

 Enkel installation, ska inte krävas specialverktyg. 

 Passa flertalet av de CPU-varianter som finns på marknaden idag. 

Kabelkanal 

 Kablarna ska vara lättillgängliga. 

 Infästning i bordsstativ, ska passa den befintliga hålbilden på ROL Ergos sitta/stå 

skrivbord i den mån det går. 

 Enkel installation, ska inte krävas specialverktyg. 

 Plats för grenkontakt. 

Icke-funktionella krav 

CPU-hållare 

 Ha lång livslängd, ska tåla daglig användning i minst 10 år. 

 Låg tillverkningskostnad, maxbelopp 100 sek. 

 Passa in i ROL Ergos sortiment. 

Kabelkanal 

 Låg tillverkningskostnad, maxbelopp 100 sek. 

 Ha lång livslängd, ska tåla daglig användning i minst 10 år. 

 Passa in i ROL Ergos sortiment. 
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Krav på användargränssnitt 

CPU-hållare 

 Enkel installation, alla ska förstå hur monteringen ska ske. 

 Interagera med användaren. 

Kabelkanal 

 Enkel installation, alla ska förstå hur monteringen ska ske. 

 Interagera med användaren. 

Leveransvillkor 

Vecka 21 kommer en fullständig rapport att lämnas till ROL Ergo. Den kommer bl.a. 

att innehålla en konkurrentanalys och CAD-ritningar av ett nytt förslag på CPU-

hållare och kabelkanal.  
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Bilaga 5 – Ritningar 

 

1. CPU-hållare 

a.  CPU-sida 

b. CPU-topp 

2. Krok 

3. Kanal  

4. Infästningsplåt 
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Bilaga 6 – Beräkningar 

Beräkningar har gjorts för CPU-hållaren. De delades 

upp i två fall den horisontella och vertikala 

nedböjningen. Först beräknades minsta stångdiameter 

och sedan den totala nedböjningen. 

 

 

 

Minsta stångdiameter 

Fall I – vertikal nedböjning 

Värden som antogs var: 

E-modul, stål: 210 GPa 

Max nedböjning, w(L1): 1 mm 

Längd, L1:  200 mm 

Vikt på CPU, m: 18 kg 

𝑞 =
𝑚∗9,81

2𝐿1
     𝐼 =

𝜋𝐷4

64
     𝑤 𝐿 =

𝑞𝐿1
4

8𝐸𝐼
 

 𝑤𝑣 𝐿1 =

𝑚∗9,81

𝐿1
∗𝐿1

4

8𝐸
𝜋𝐷 4

64

=
𝑚∗9,81∗64∗𝐿1

3

8𝐸𝜋𝐷4  

 𝐷 = (
9,81∗64∗𝑚𝐿1

3

8𝐸𝜋𝑤  𝐿1 
)

1

4 = 𝟗, 𝟔 𝒎𝒎  

 

 

Fall II – horisontell böjning 

Värden som antogs var: 

E-modul, stål: 210 GPa 

Max nedböjning, w(L2): 4 mm 

Längd, L2:  460 mm 

Vikt på CPU, m: 18 kg 

𝑀 =
𝑚∗9,81∗𝐿1

4
     𝐼 =

𝜋𝐷4

64
     𝑤 L2 =

𝑀L2
2

2𝐸𝐼
 

 𝑤ℎ L2 =
9,81∗𝑚𝐿1

2
∗L2

2

2𝐸
𝜋𝐷 4

64

=
9,81∗64∗𝑚𝐿1L2

2

4𝐸𝜋𝐷4  

 𝐷 = (
9,81∗64∗𝑚𝐿1L2

2

4𝐸𝜋𝑤  L2 
)

1

4 = 𝟏𝟒,𝟔 𝒎𝒎  
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Nedböjning 

Fall I – vertikal nedböjning vid stångdiameter 16 mm 

 𝑤𝑣 𝐿1 =
𝑚∗9,81∗64∗𝐿1

3

8𝐸𝜋𝐷4 = 𝟎, 𝟏 𝒎𝒎  

Fall II – horisontell böjning vid stångdiameter 16 mm 

 𝑤ℎ L2 =
9,81∗64∗𝑚𝐿1L2

2

4𝐸𝜋𝐷4 = 𝟐, 𝟖 𝒎𝒎 

Vid m=10 kg blir horisontell böjning 1,5 mm och den vertikala nedböjningen 

approximeras till 0. 

 

Total vertikal nedböjning vid m=18 kg 

Eftersom vinklarna blir så pass små approximeras den totala vertikala nedböjningen 

𝑤𝑡𝑜𝑡  till 𝑤𝑣 𝐿1  + 𝑤𝑣 . Den totala nedböjningen blir då: 

sin 𝛼 =
2,8

450
=

𝑤𝑣

200
  => 𝑤𝑣 = 1,2 mm 

  

=> 𝒘𝒕𝒐𝒕 = 0,1 + 1,2 = 1,3 mm 
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