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Abstract 

 
This report is about the production and the gathering of information for a multi functional box 
that is suppose to store cords and other technical equipment. 
The reason that this box will be made is due to the fact that there is nothing similar to this at 
all and therefore the demand is high.  
The personal reason was that there are always wires lying everywhere and therefore I thought 
to myself that i would take things in my own hands and make something that I knew that at 
least I would be pleased with 
 The product is designed to hold different sizes of computer cord and other electrical 
equipment. It should be easy to use and easy to hide. I have followed the information that has 
been gathered from Fredy Olssons report in princip and primärkonstruktion. The method i 
have used is by putting a number of criteria and request about the product by the public i have 
gone over the benefits and the disadvantages against each other and then taken away the 
weakest points to reach a perfect product.  
The result of this work was a complete product proposal of a box with folding edges that will 
probably be manufactured in the future. 
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Sammanfattning 

 
Denna rapport handlar om skapandet och framtagningen av en samlings/förvaringslåda till 
sladdar och andra elektroniska komponenter till t.ex.en dator.  
Anledningen av att denna låda ska göras är på grund av att det inte finns något som liknar 
denna alls, därför är efterfrågan stor. Den personliga anledningen är att det alltid finns sladdar 
som ligger överallt och därför ville jag ta saker i egna händer och tillverka något som jag 
visste att i alla fall jag skulle vara nöjd med. 
Produkten är designad att hålla olika sorters datorsladdar och andra tekniska/elektriska saker. 
Den ska vara lätt att använda och lätt att gömma.  
Jag har följt Fredy Olssons metod som beskrivits i Olssons rapport ”Princip och 
Primärkonstruktion”. Metoden som jag har använt är att lägga ihop ett antal nummer av krav 
och önskemål givna av ett företag men eftersom jag gjorde en produkt själv använde jag mig 
av allmänheten. Kraven och önskemålen tittades på och sedan vägde jag kriterier mot 
varandra. Sedan sållades dem och då återstod det ett x antal punkter som blev vägledningen 
för framtagningen av ett produktförslag. Resultatet av detta arbete blev ett färdigt 
produktförslag av en låda med utfällbara kanter som sedan troligtvis kommer tillverkas i 
framtiden. 
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1. Inledning 
 
Att tillverka en låda för att hålla sladdar. Denna rapport har gjorts för att ge information om 
tillverkning av en sladdlåda vid namn Cordbox.I denna rapport har det tagits fram en stor del 
information för att stadga tillverkning av en så kallad sladdhållare vid namn CordBox. 
Anledningen att detta projektet startades är att jag själv har ganska stor OCD (Obsessive-
compulsive disorder) Att saker ska vara prydligt och på sin rätta plats när det gäller datorer är 
jag noga med 
För tillfället ligger mina sladdar överallt och det var just detta jag ville ändra på. Uppdraget 
jag då tog på mig var att skapa något som skulle vara lösningen på mitt problem men också 
kanske andras i framtiden. 
 

2. Metod 
 
I grunden för arbetet har jag tagit hjälp av metoderna från Fredy Olssons kompendium 
”Konstruktion”. Jag skissade fram ett produktförslag och sedan kom almänheten med problem 
och uppgifter som skulle lösas. För att lösa de här problemen skrev jag upp dom som kriterier 
och önskemål som sedan vägdes mot varandra. Därefter rangordnade jag dem efter hur viktiga 
jag ansåg de vara.. I nästa fas utvärderades produktförslaget i förhållande till de uppställda 
kriterierna och tillslut kom jag fram till en lösning i form av en produkt. 
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3. Tidigare erfarenhet 
 
Den tidigare erfarenheten med detta problemet är att det alltid är stora problem när det 
kommer till sladdar. Att sladdarna ligger överallt i trassliga buntar är inget som är en fröjd för 
ögat. Jag har tidigare jobbat med att framställa något som är liknande detta men utan 
framgång. Jag har gjort en rad olika tester för att komma fram till det jag vet idag men jag 
anser att jag har mycket kvar att lära i detta. T.ex. mer om ergonomi och materialval. 

4. Produktdefinition 
 

 4.1 Uppgifter 
Denna sladdlåda kommer ha två uppgifter. Den första uppgiften gömma undan sladdarna så 
att det blir en mer renare arbetsplats, både visuellt och i sinnet. Den andra uppgiften är att 
skydda sladdarna från att trassla sig och från att trassla in sig i personerna som använder sig 
av datorn sladdarna sitter i. 
 

  4.2 Processen 
I processen att ta fram en produkt har jag tagit kontakt med olika företag för information och 
för att kunna bolla lite idéer fram och tillbaka så jag har kunnat komma fram till en produkt 
som både är bra men också ska kunna ligga på en låg kostnad att tillverka. Jag har gjort en 
grundskiss som jag sedan använt i programmet Catia v5 för att ta fram en representerande 3D 
modell av denna produktskiss. Därefter har jag gjort en del finjusteringar för att få fram en 
slutlig produkt 
 
 

 4.3 Omgivningen 
Produkten kommer inte att användas i så många olika miljöer då produkten kommer vara till 
för kontoret och i privat hemmabruk. Datorer är mycket känsliga för vatten så det kommer 
inte behövas anpassas för våta utrymmen. Den ska vara lätt att montera ner/upp och även lätt 
att öppna för att justera om sladdarna ligger fel. Det ska också tas hänsyn till att produkten 
inte ska skada materialet där denna är fastskruvad på. 
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5. Produktundersökning 
 
Undersökningar har gjorts för att framställa krav och önskemål på hur man ska lösa problemet 
med sladdar överallt. Dessa undersökningar har gjorts på ungdomar mellan 15-19 år och även 
ett antal personer mellan 10-70 år. (se nedanstående bild) 
Dessa undersökningar har gjort genom att dessa personer har skrivit ner vad som skulle 
behövas och vad som skulle vara deras önskemål. Ett antal personer har även frågats i person. 
Tillslut har allt detta har lagts ihop för att framställa en kriterie-uppställning. 
 
 

 Bild 1 (Ålder mot röster diagram) 

Här ser vi det slutliga diagrammet som visar vilka åldrar som har deltagit i undersökningen. 
Den största delen är mellan 10-40 vilket är en bra målgrupp att ta information om detta från. 
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6. Kravspecifikationer 

6.1 Kriterieuppställning 
K = Krav Ö = Önskemål 
 
Tålig för eventuella slag  = K 
Ergonomisk = K 
Den ska smälta in i miljön = Ö 
Justerbar = K 
Miljövänlig = Ö 
Liten = Ö 
Snygg (estetiskt) = Ö 
Finnas i olika storlekar (innan Justeringar) = K 
Lätt att Rengöra = Ö 
Isolerad för eventuella kortslutningar = Ö 

6.2 Kriterierna för produkten 
K1 : Finnas i olika storlekar (innan justeringar) 
K2 : Tålig för eventuella slag 
K3 : Justerbar 
K4 : Ergonomisk 
 
Ö1 : Den ska smälta in i miljön 
Ö2 : Liten 
Ö3 : Lätt att rengöra 
Ö4 : Snygg (estetisk) 
Ö5 : Miljövänlig 
Ö6 : Isolerad för eventuella kortslutningar 
 
För att visa lite bättre vilka krav och önskemål som väger mest har det gjorts  ett diagram för 
de båda (se bild 2 och 3). 

 
Bild 2 (Värdering av krav) 

Först visas här kraven. Här kan man se att det som läggs störst vikt vid är krav nummer två 
vilket är att den skulle vara tålig för eventuella slag. Detta kravet är något som man kommer 
titta vidare på och lägga lite i fokus. 
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Bild 3 (Värdering  av önskemål) 

Det andra diagrammet här ovanför visar önskemålen som de tillfrågade hade. Här ser vi att 
önskemål nummer 4 är störst men även önskemål nummer 1 är viktigt. Dessa två önskemålen 
var då att den skulle vara snygg estetiskt och att den skulle smälta in i miljön. 

En FEMA-analys som gjordes senare tittade vidare på dessa krav och önskemål och såg hur 
de kunde orsaka problem (bild 8) 

 

 

7. Patent 
Vid framtagning av det här produktförslaget har sökningar utförts i Patent och 
Registreringsverkets databas. Sökningen visar att det inte finns något gällande patent för 
specialdesignade sladdlådor. Det fanns inget som ens liknade detta projekt. Det närmaste 
patentet som kunde hittas var ett patent gällande en sladdsamlare men denna var fastsatt på 
vägg. (se Prv.se i referenslista )  
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8. Produktförslag 
Ett antal produktförslag har gjorts. Det börjades med några skisser (se bilagor 12,13 och 14 
för olika bilder) Dessa skisser gjordes för att få en liten glimt över vad som skulle 
göras/testas. När tankarna var satta så började vi/jag att jobba på catia med dessa skisserna för 
att ta fram tre stycken olika produktförslag.  
 
Dessa tre produktförslag ska vi nu titta lite vidare på och jämföra med varandra. 
 
 
 
 
 
 

8.1 Produktförslag 1. 
Det första som testades var den vanliga rektangulära formen. En stor fördel med denna var att 
när det sedan skulle komma till tillverkning skulle det vara mycket enklare att tillverka detta 
på grund av dess rektangulära form. För att få den ergonomisk som var ett önskemål, så 
gjordes det en avrundning på undersidan, så att den ska kunna vara så liten där man har knäna, 
men så stor som möjligt ändå för att rymma så många sladdar som möjligt. 

 
Bild 4 (Första produktförslaget) 

Bilden ovanför den första av dom 3 produktförslagen. Man ser klart den rektangulära formen 
och då också med de rektangulära utdragningarna.  
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8.2 Produktförslag 2. 
Det andra produktförslaget som gjordes var en halvmåne, som det kan ses här under är det en 
liknande figur som den rektangulära men denna hade inte de avrundade kanterna. Även denna 
är gjord för att den ska vara så ergonomisk som möjligt för personer som sitter ganska 
bredbent.  
Att den är formad som den är kommer kanske bli ett problem i tillverkningen för att de 
utdragbara sidoförlängarna måste då vara i böjda former för att göra den så snygg/osynlig och 
ergonomisk som möjligt. 
 

 
Bild 5 (Andra produktförslaget) 

Halvmånen är nästan samma som den rektangulära men den har då denna böjda formen, detta 
för att öka den ergonomiska faktorn. 
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8.3  Produktförslag 3. 

 

Bild 6 (Trapezoid) 

 

Det sista produktförslaget var en trapezoid vilket är den form som ses här ovanför. Denna 
formen är egentligen en bra form. Den har både den lite avrundade formen och man kan även 
ganska enkel tillverka den.  
Problemet med denna form är att den inte är direkt snygg och även här är att den är böjd ett 
problem. Detta förslag gjordes det därför ingen caddad bild på eftersom produktsförslags- 
grafen (se nedanstående) visade att den inte heller där var passande. 
 

För att lägga ihop dessa tre produktförslag så gjordes det en graf. 

 

 
Bild 7 (krav och önskemålsvägning) 

 
I diagrammet kan vi här ser att den som var mest framgångsrik var det halvmåneformade 
förslaget  (bild 5) ,men egentligen var alla relativt bra. Efter att har tagit in informationen som 
gavs i grafen men även den informationen som har fåtts sedan innan valdes rektangeln (bild 4) 
som slutlig produkt. Detta på grund av att den skulle var bland den enklaste formen att 
tillverka men även den mest förändringsbara. Att halvmånen som var den mest framgångsrika 
inte valdes till den slutliga produkten var just på grund av att metoden som skulle användas 
för tillverkningen passade bäst in på den rektangulära formen. En annan stor sak var att krav 
nummer två var det viktigaste kravet som togs fram tidigare i rapporten och detta kravet är 
endast godkänt på produktförslag nummer ett. Det sista som verkligen gjorde att den 
rektangulära formen blev det vinnande förslaget var att det skulle kunna passa en gren-
fördelare som skulle minska antalet sladdar utanför lådan. 
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9. Materialval 
 
När det kom till materialvalet var det ett ganska enkelt val. Det finns ganska många material 
som skulle passa in på målet som skulle nås men bara tre som egentligen stod ut. Det första 
materialet som kanske är det mest självklara är plast (vilken speciell plast kommer vi senare 
in på). Plast har en rad olika förmågor och färdigheter men den största fördelen är troligtvis att 
det är lätt att tillverka och även oftast billigt. Det andra materialet som har tittats vidare på är 
aluminium, men lite mer om det senare också. Det tredje materialet som också har varit med i 
jämförandet är trä på grund av dess förmåga att smälta in i miljön men ändå vara lätt att 
tillverka i.  
 
För mer information om var denna nedanstående information har tagits, se referenser. 
 
Nu lite längre om varje material.  
 

9.1 Plast 
Första materialet som tittades på var plast. Det finns många olika sorters plaster men det var 
tre stycken där som var mer tilldragande. Det första var ABS, Denna sort hade goda 
mekaniska egenskaper både slag- och värmetålig. Relativt kemikalietålig och kunde infärgas i 
alla kulörer. Den var dock känslig för oxiderande ämnen och UV-ljus.  
Det andra förslaget var PC (Karbonatplast) Det var mycket hållbart med goda mekaniska och 
elektriska egenskaper, det var också mycket slagtåligt och värmetåligt. Det ända felet var att 
det var känsligt för lösningsmedel. Det sista materialet var PP ( polypropen) Detta är  det mest 
vanliga materialet för tillverkning av just hushållsprodukter. Att här välja att ta det vanliga 
polypropen var ganska självklart och det är det som har gjorts. 
 

9.2 Aluminium 
Det andra materialet som var intressant var aluminium. Detta material är mycket hållbart, låg 
vikt, lätt att forma/sammanfoga (se tabellen på nästa sida) och även ogiftigt. Men då till det 
största problemet med detta material, det är att tillverka dessa tunna plattor som ska göras för 
sidorna på själva boxen. Det skulle kosta lite mer än föregående och även ta mycket mer tid. 
Men om målet av denna låda var att den inte ska masstillverkas så skulle detta material vara 
ett utmärkt val. 
 

9.3 Trä 
Det sista materialet som väckte stor uppmärksamhet var trä. Detta material är då inte riktigt 
det man skulle använda om man skulle vilja ha ett billigt och lätt tillverkat objekt utan om 
man skulle vilja ha ett hantverk. Skulle denna låda göras i trä skulle den inte kunna 
masstillverkas i stora skalor till t.ex. olika kontorsföretag utan skulle vara mer för 
privatpersoner som då uppskattar ordentligt hantverk. Annars har trä bra förmågor till att hålla 
sig stadigt/stöttåligt och leder inte ström så bra vilket är ett plus (se bild 7 för K/Ö tabellen). 
 
 
För att få en bättre jämförelse av dessa materialen gjordes det en tabell med viktig information 
om varje material.  
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Material E-
modul 
(GPa) 

Sträckgräns 
(MPa) 

Densitet 
(kg/m³) 

Pris 
(kr/kg) 

Max 
service 
temp (°C) 

Miljövänligt/ 
Återvinningsbart  

Plast (pp) 0,896-
1,55 

20,7-37.2 890-910 16.8-
19.2 

100-115 JA 

Aluminium 68 - 82  30 - 500 2500 - 
2900 

19 – 
21.7  

120 - 
210 

JA 

trä 4,5 - 
5,8 

4 - 4,9 850-
1.13³ 

4,5-
6,27 

120-140 JA 

 

Materialet som valdes i slutändan var plasten (pp). Detta var för att den hade en mycket låg 
kostnad och var den mest lättarbetade av dessa tre. Aluminium var också ett bra material men 
det var just att plasten var så lättbearbetad som gjorde att den valdes. Plasten kommer då 
troligtvis formsprutas för få den önskade formen som uppgavs i produktförslagen och detta 
kommer vara mycket bra om den ska masstillverkas.  
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10. FMEA-Analys 
Det har gjorts en FMEA (Riskanalys) alltså en analys som berättar eventuella fel som kan 
uppstå med produkten. Denna analysen gjordes i mitten av tillverkningsprocessen. Så vissa 
eventuella skadligt fel som står på listan har åtgärdas och då skrivits upp i kolumnen vad som 
gjordes och hur farligt det nu är.  

 Bild 8 (FMEA-analysen för CordBox) 

 
Med hjälp av denna FMEA ändrades den slutliga produkten. (T.ex. att man kunde klämma sig 
på vissa ställen.) Detta caddades då om och gjordes rätt. Genom att göra så skapades en mer 
säker produkt. 
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11. Slutligt Produkt / Resultat 
Den slutliga produkten blev en sladd låda som kan hålla ett stort antal sladdar. Det gjordes en 
del tester (se 8.0 för produktförslag) för att få fram den slutgiltiga formen men i slutändan 
anser jag att jag har kommit fram till ett bra resultat.  
Den rektangulära formen gjordes med några små förändringar på den avrundade toppen (se 
bild 4). De utdragsbara sidorna gjordes så att sladdarna ska ligga avdelat för att inte skava på 
varandra men ändå så att de ska får så mycket öppen plats som möjligt. Allt detta gjordes av 
två olika delar. En del som då är själva basen och sedan de utfällbara sidorna. För att 
producera denna produkt var det då tänkt att sprutforma båda till solida stycken för att minska 
brytningar. Vi kan se i nedanstående keyshotbilder hur den slutliga produkten ser ut. Ritningar 
är bifogade i liggande i bilagor (se bild 15,16 och 17). 

 
Bild 9 och Bild 10 (öppnad och stängd CordBox) 
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Bild 11 (fastsatt CordBox) 

Bild nummer 9,10 och 11 visar den färdiga produkten i tre olika situationer. Först visas den i 
öppnad form (bild 9), sedan är den i stängd form men upp och ner (bild 10). På den sista 
bilden (bild 11) är den i öppnad form men den är fastsatt som den ska vara på ett bord/bänk. 
Bilden här ovan är inte den bästa representationen av hur det är i verkligheten,. Bordet som 
den är fastsatt på bilden är lite för litet för att en person ska kunna sitta vid den. Denna bild är 
egentligen bara en visning hur den kommer sitta fast under bordet. I verkligheten är produkten 
lite mindre och den kommer sitta längre bak för att inte vara i vägen för ben och annat. 
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12. Livscykelsanalys 
 
Framställning av PP vilket var det valda materialet (se materialval) är en förkortning på 
propenplast (polypropen) Propenplast är en delkristallin termoplast (delvis kristalliserad), 
Denna plast är uppbyggd av kol och väte, de två vanligaste byggstenarna i allt organiskt 
material. Råvarorna för propenplast hämtas ur gas och råolja. Tillverkningen sker i 
reaktionskärl där de monomerernas d.v.s. grund byggstenarna byggs upp till kedjeformiga 
strukturer under inverkan av värme och tryck. Under de senaste åren har tillverkningen 
genomgått stora miljömässiga förbättringar t.ex. har energiåtgången minskat väldigt mycket. 
Polypropenplast är återvinningsbar och kan återanvändnings till nya produkter eller bränsle. 
Polypropen är även nedbrytbart, men som många andra plaster så är tiden för denna 
nedbrytning otroligt mycket längre än naturliga produkter. (se ikem.se i referenser för mer 
information) 
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13. Kritisk granskning av resultat 
 

13.1 Ekonomi 
Från början var tanken på att man skulle tillverka dessa lådor i trä men efter mycket eftertanke 
och att ha tittat mer på materialval (se 9.0 Materialval) så har jag kommit fram till att det 
skulle vara för dyrt  i materialkostnad. Men den största anledningen var att det skulle kosta för 
mycket att anlita personer som skulle tillverka dessa. Att masstillverka denna CordBox skulle 
nästintill vara omöjligt på grund av att det skulle behövas för många arbetstimmar för varje 
produkt. 

 

 

 

13.2 Miljö 
Att plasten PP användes var ett ganska självklart val både i ekonomiska aspekter och i de som 
handlar om miljön. Detta material är återvinningsbart och kan också göras från återvunnet 
material. Något som jag dock skulle tänkt på innan jag lade mitt sista materialval skulle 
kanske vara att titta vidare på mer miljövänliga material. Kanske skulle det vara bra att ha 
något material som var nedbrytbart. Något annat som kom på eftertanke var hur det egentligen 
skulle påverka miljön att tillverka denna produkt, man valde då i efterhand att man skulle titta 
vidare i att tillverka ur återvunnet material. 

 

 

13.3 Sociala 
När det kommer till de sociala aspekterna har jag inte mycket att påpeka, den ska fungera som 
jag tänker men utan en verklig kopia är det mycket svårt att veta exakt. Att få en verklig 
produkt hade varit bra både för mig men även för att visa omvärlden vad jag gjort. Jag 
framförde min idé till de som varit med på produktundersökningen (se 5.0 
produktundersökning) och de tyckte också att jag hade gjort en bra produkt som hade varit 
lösning på deras problem. Önskningen att min sladdlåda skulle bli snygg var den ända saken 
jag inte riktigt blev nöjd med. Jag skulle kunnat lägga mer tid på att den skulle se bra ut men 
detta väljer jag att göra vid ett senare tillfälle. 
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14. Diskussion 
 
Detta projekt har gett mig en bättre insyn av en stor del saker som har med produktutveckling 
och framtagning av nya produkter att göra. En relativ snabb slutsats jag kunnat dra är att det 
inte räcker med att man bara har en idé för att komma fram till en färdig produkt.  
Det krävs mycket mer än så. I början av detta projekt var jag inte helt medveten om hur 
mycket tid jag egentligen behövde till arbetet och att framställa en helt ny produkt utan några 
befintliga andra liknande objekt är mycket svårare än att fortsätta på någon annans verk. 
I slutet av detta projektet måste jag ändå säga att jag är relativt nöjd med mina framgångar. 
Jag har gjort en produkt som jag själv ska försöka göra till en verklighet och vem vet, kanske i 
framtiden försöka göra en förbättrad version för att kunna producera till folket. Att framställa 
en produkt från början till slut är en resa men att sedan kunna visa andra personer vad man har 
gjort är nog ett mål som man måste ha. 
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15. Bilagor 
 

 
Bild 12 (första blandade utkastet av inspirationsskisser) 

 
Bild 13(skisser på Framåtvy samt  vy uppifrån av dom utdragsbara sidorna) 
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Bild 14 (skisser på dom olika formerna innan dom blev produktförslag)  
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