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Abstract	  
This	  thesis	  at	  D-‐level	  has	  been	  made	  in	  collaboration	  with	  the	  company	  FD	  
Sweden	  AB	  which	  is	  the	  owner	  of	  the	  brand	  Fractal	  Design.	  The	  company	  designs	  
and	  sells	  a	  variety	  of	  computer	  products	  but	  their	  focus	  mainly	  lies	  on	  computer	  
cases	  for	  enthusiast	  users,	  users	  who	  build	  their	  own	  computers.	  
Desktop	  computers	  are	  a	  common	  sight	  in	  many	  people’s	  lives,	  at	  the	  office	  or	  at	  
home.	  But	  how	  many	  has	  actually	  taken	  a	  peek	  into	  one?	  More	  often	  than	  not,	  
there	  is	  a	  lot	  of	  empty	  space	  in	  there.	  This	  project	  addresses	  this	  fact	  and	  is	  to	  the	  
normal	  desktop	  computer	  like	  a	  “compact	  living”	  solution	  is	  to	  a	  normal	  
apartment.	  The	  goal	  with	  the	  project	  has	  been	  to	  design	  a	  computer	  case	  for	  the	  
mini-‐ITX	  motherboard	  standard,	  which	  is	  a	  lot	  smaller	  then	  a	  normal	  ATX	  
motherboard	  you	  will	  find	  in	  most	  Desktops.	  
With	  user	  research	  as	  a	  foundation	  concepts	  has	  been	  developed	  through	  
sketching,	  3D	  modeling	  as	  well	  as	  physical	  model	  builds.	  The	  concepts	  have	  then	  
been	  evaluated	  with	  the	  help	  of	  relevant	  criteria’s	  to	  achieve	  the	  best	  possible	  
result.	  
The	  result	  is	  a	  compact	  and	  stylish	  computer	  case	  designed	  to	  fit	  the	  needs	  of	  
several	  different	  kinds	  of	  users,	  and	  this	  without	  compromising	  cooling	  
performance.	  The	  case	  gives	  the	  user	  a	  feeling	  of	  freedom	  when	  it	  comes	  to	  
choosing	  components	  for	  their	  system.	  This	  has	  been	  achieved	  by	  a	  new	  
innovative	  hard	  drive	  mounting	  system	  which	  is	  modular	  and	  can	  be	  adjusted	  
according	  to	  user	  preferences.	  The	  case	  is	  a	  good	  option	  for	  high	  performance	  
gaming	  systems	  as	  well	  as	  for	  HTPC	  systems.	  In	  addition	  it	  is	  a	  good	  option	  for	  
people	  in	  need	  of	  a	  network	  storage	  solution.	  
The	  outer	  design	  focuses	  on	  to	  maintain	  and	  develop	  Fractal	  Designs	  core	  values	  
with	  a	  stylish	  and	  pure	  look,	  something	  which	  makes	  the	  company	  product	  
portfolio	  unique	  in	  an	  otherwise	  detailed	  and	  busy	  product	  category.	  On	  the	  
inside	  the	  ease	  of	  use	  has	  been	  the	  main	  focus	  with	  smart	  features	  and	  simple	  
ways	  of	  mounting	  components.	  
The	  projects	  goal	  has	  always	  been	  to	  make	  a	  result	  which	  can	  be	  produced	  and	  
not	  only	  does	  it	  meet	  the	  requirements	  in	  term	  of	  design	  and	  user	  preferences	  it	  
also	  meets	  requirements	  in	  terms	  of	  manufacturing	  and	  cost.
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Sammanfattning	  
Det	  här	  examensarbetet	  på	  D-‐nivå	  har	  genomförts	  i	  samarbete	  med	  företaget	  FD	  
Sweden	  AB	  som	  står	  bakom	  varumärket	  Fractal	  Design.	  Företaget	  designar	  och	  
marknadsför	  olika	  datorprodukter	  där	  deras	  fokus	  ligger	  på	  datorchassin	  för	  
entusiastanvändare,	  det	  vill	  säga	  användare	  som	  väljer	  att	  bygga	  sina	  egna	  
datorer.	  
Stationära	  datorer	  är	  ett	  vanligt	  inslag	  i	  många	  människors	  vardagliga	  liv,	  vare	  
sig	  de	  har	  dem	  på	  jobbet	  eller	  i	  hemmet.	  Men	  hur	  många	  har	  egentligen	  tagit	  en	  
titt	  inuti	  en?	  Allt	  som	  oftast	  är	  volymen	  på	  själva	  lådan	  helt	  tom.	  Detta	  projektet	  
adresserar	  detta	  faktum	  och	  förhåller	  sig	  till	  den	  vanliga	  stationära	  datorn	  som	  
en	  ”compact	  living”	  lösning	  förhåller	  sig	  till	  den	  ordinära	  lägenheten.	  Syftet	  med	  
projektet	  har	  varit	  att	  designa	  ett	  datorchassi	  anpassat	  för	  
moderkortsstandarden	  mini-‐ITX,	  som	  är	  en	  mindre	  typ	  av	  moderkort	  jämfört	  
med	  det	  mer	  vanliga	  ATX	  moderkortet.	  
Genom	  att	  kartlägga	  användarnas	  preferenser	  har	  man	  genom	  skissning,	  3D	  
modellering	  och	  fysiska	  modeller	  kunnat	  generera	  koncept	  på	  helhets	  och	  
detaljnivå.	  Förslagen	  har	  bearbetats	  och	  utvärderats	  utefter	  relevanta	  kriterier	  
för	  att	  få	  fram	  bästa	  möjliga	  resultat.	  
Resultatet	  är	  ett	  kompakt	  och	  stilren	  datorchassi	  designad	  för	  att	  kunna	  passa	  
olika	  typer	  av	  användare	  med	  olika	  behov,	  utan	  att	  ge	  avkall	  på	  
kylningsegenskaper.	  Chassit	  ger	  användaren	  en	  känsla	  av	  frihet	  i	  dess	  
komponentval	  eftersom	  den	  innovativa	  hårddiskinfästningen	  är	  modulär	  och	  
kan	  anpassas	  efter	  användarens	  önskemål.	  Chassit	  passar	  bra	  till	  både	  
högpresterande	  kompakta	  spelsystem	  och	  HTPC	  lösningar	  där	  mycket	  media	  ska	  
lagras,	  utöver	  detta	  fungerar	  den	  också	  utmärkt	  som	  en	  lösning	  för	  
lagringssystem	  för	  mindre	  nätverk.	  
Chassits	  yttre	  design	  fokuserar	  på	  att	  behålla	  och	  utveckla	  Fractal	  Designs	  
kärnvärden	  med	  ett	  stilrent	  och	  enkelt	  utseende,	  något	  som	  gör	  företagets	  
produktlinje	  unikt	  i	  en	  annars	  detaljerad	  och	  skrikig	  produktkategori.	  På	  insidan	  
har	  användarvänlighet	  satts	  i	  fokus	  med	  smarta	  lösningar	  och	  enkla	  
monteringsmöjligheter.	  	  
Projektet	  har	  hela	  tiden	  haft	  som	  mål	  att	  kunna	  produceras	  i	  stor	  skala	  och	  
resultatet	  möter	  förutom	  design	  och	  användarkrav	  även	  kriterier	  som	  
tillverkningsbarhet	  och	  tillverkningskostnad.
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1 Inledning	  
Denna rapport beskriver ett projekt genomfört som sista delen av 
Industridesignprogrammet vid Högskolan i Jönköping. Arbetet är på D-nivå och har 
genomförts i samarbete med företaget FD Sweden AB, nedan refererat till som 
företaget, som tillverkar och säljer bland annat datorchassin under varumärket Fractal 
Design. 

Projektets slutgiltiga mål är att designa ett kompakt datorchassi för användare som 
bygger sina datorer själv. 

1.1 Bakgrund	  
Fractal Design designar datorlådor för entusiaster, användare som är kunniga inom 
datorer och datorkomponenter. Med en enkel och stilren design har de lyckats göra sig 
ett namn i en hård global konkurrens. För folk som köper en färdig dator uppfattas 
datochassit mer som en behållare av komponenter men för Fractal Designs kunder är 
det en arbetsyta, något som företaget förstått och tagit vara på. Det är stor skillnad i att 
se chassit som en egen produkt med egna egenskaper snarare än bara en komponent 
av en hel dator.  
Stationära datorer finns i många storlekar vilken bestäms av storleken på moderkortet, 
ett storleksformat som blir mer och mer populärt är miniformatet mini-ITX. Företaget 
ville ha hjälp med att designa ett chassi till detta format som kan användas i flera olika 
syften. Det finns ett tydligt uppsåt från företagets sida att projektets resultat kommer 
att arbetas vidare med och produceras, tillverkningsmetoder och ekonomiska 
egenskaper kommer därför beaktas noga under projektets gång.  
Frågeställningen i designprocessen är hur man kan designa en produkt som upplevs 
som unik, professionell och tilltalar den domän som utgör Fractal Designs målgrupp, 
detta samtidigt som den ska uppfylla kriterier som läsbarhet och förståelse som 
produkt i sig. 

1.2 Syfte	  och	  mål	  
Syftet med projektet är att genom de kunskaper studenten erhållit under sin tid på 
industridesignprogrammet designa ett nytta datorchassi till moderkortsstandarden 
mini-ITX. Både produktens utsida såväl som insida behöver designas för att möta 
användarens förväntningar.  

Projektet syftar också till att genom produktens design kunna sätta ut en väg för 
företagets framtida produktportfölj, framförallt gäller detta användandet av 
varumärket Fractal Design och hur man kan ge sina produkter en unik identitet inom 
produktsegmentet datorchassin. 

Målet är att inom projektets tidsram, från och med den 15 Februari till den 25:e maj 
2011, kunna presentera en fysisk produktmodell samt CAD modell av produkten som 
senare kan användas som underlag för en första prototyp.  
En fullständig rapport ska vid samma tidpunkt levereras till Högskolan i Jönköping 
som utförligt beskriver projektets gång. 
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1.3 Avgränsningar	  
På grund av produktens komplexitet beslutades att den fysiska produktmodellen 
endast ska återspegla produktens utvändiga design. Det sågs som alltför tidskrävande 
och komplicerat att tillverka en realistisk produktmodell som visar invändiga 
funktioner. Istället kommer den invändiga designen visas som fotorealistiska bilder. 
Den invändiga designen kommer dessutom senare att tillverkas och testas i form av en 
prototyp byggd med projektets CAD data som underlag. 

Luftflöde och kylning kommer att behandlas på ett teoretiskt plan genom projektet. 
Efter samtal med företaget ansågs det att deras kännedom om ämnet räcker för att 
bedöma luftflödes och kylningsegenskaper på en teoretisk nivå fram tills det att det 
kan testats i en prototyp. [19] 

Den CAD modell som levereras till företaget vid projektets slut ska vara tillräckligt 
färdig för att kunna tillverka en fungerande prototyp, dock inte optimerad för 
produktion. För detta krävs testning av prototyp och troligtvis ytterligare utveckling 
och produktionsanpassning.  

1.4 Disposition	  
För att läsaren ska kunna sätta sig in i ämnet börjar rapporten med en teoretisk 
bakgrund som beskriver det som projektet handlar om. Därefter beskrivs de metoder 
som använts i projektet på en teoretisk nivå. Genomförandet beskriver sedan 
projektets gång i den ordning de utförs, här beskriv även vilka beslut som tagits och 
varför de togs. Avslutningsvis beskrivs projektets resultat som efterföljs av en 
analyserande diskussion om projektet som helhet samt tankar om framtiden. 

	  
	  
	  
	  
	  



	  

7 

2 Teoretisk bakgrund 
Nedan presenteras kortfattat de teorier som varit relevanta för projektets resultat och 
som beaktats under projektet. 

2.1 Modell för uppfattningsbar produktupplevelse 
(PPE) 

	  
Modellen som kommer från ”The framework for perceptual product experience 
(PPE)” syftar till att förklara och positionera olika upplevelser inom designprojekt 
eller vid utvärdering av design. Detta för att få en tydligare bild av hur en produkt 
kommer att upplevas av användarna. Enligt modellen styrs upplevelsen av en produkt 
av det sensoriella, det kognitiva och av känslor. 
Sensoriell: Den sensoriella delen av upplevelsen består av våra sinnen, med syn, 
känsla, lukt, hörsel och smak sker en första interaktion med produkten. 
Kognitiv: Den kognitiva delen av upplevelsen träder in först när den sensoriella delen 
har tagits in. Man jämför informationen som sinnena tagit in med tidigare upplevelser 
av liknande slag. Här tolkas, organiseras och förstås informationen som mottagits från 
sinnena. 
Känsla: Av den sensoriella delen av upplevelsen i kombination med den kognitiva 
väcks olika känslor till liv baserad på tidigare erfarenheter. Känslorna av en produkt 
associeras till tidigare minnen, personliga övertygelser och värderingar som upplevts 
ihop med liknande föremål. 
[6] 
  

2.2 De tre typerna av produktupplevelse 
När man kommer i kontakt med en produkt så finns det tre typer av 
produktupplevelser som påverkar oss och bestämmer vad vi tycker om produkten.  

Estetisk upplevelse: Den estetiska upplevelsen är vad vi upplever med våra sinnen. 
En produkt kan vara fin att titta på, vi upplever dess lukt, struktur och ljud. Ytterligare 
estetisk upplevelse kan vara skönheten av att använda en produkt och att interagera 
med den. 
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Upplevelse av mening: Upplevelse av mening kopplas samman med vårt kognitiva 
medvetande och med upplevelser vi haft tidigare. När vi kommer i kontakt med en 
produkt letar vi efter likheter som vi kan känna igen och koppla ihop med andra 
produkter eller känslor. Upplevelsen av mening kan vara väldigt individuell för en 
person eller för grupper av människor. Produkten kan påminna om till exempel en 
plats eller händelse och ge oss en mening av exempelvis lyx, funktionalitet, säkerhet 
eller kontroll. 

Känslomässig upplevelse: På samma sätt som vissa syner, ljud eller lukter kan 
framkalla känslan av rädsla så kan interaktionen med en produkt framkalla känslor av 
välbehag eller obehag. På sättet rädsla svarar på våra mest grundläggande 
överlevnadsinstinkt så svarar känsla av välbehag på instinkter kopplade till personliga 
upplevelser. Dessa kan skilja stort människor emellan där till exempel samma 
ringsignal från en telefon kan vara stressande för en människa men ge en känsla av 
tillhörighet i sociala sammanhang för en annan. 
De olika produktupplevelserna är sammanflätade med varandra och en känsla från den 
ena kategorin triggar ofta andra känslor från de andra kategorierna. Gemensamt för 
alla de olika kategorierna är att de varierar mellan individer men också mellan olika 
kulturer och grupperingar (domäner). 
[2] 

2.3 Design som en kommunikationsprocess 
	  

	  
Modellen beskriver hur kommunikationen mellan designern och konsumenterna ser 
ut. Designerns mål är att genom produktens design beskriva, uttrycka, uppmana och 
identifiera så att den tänkta målgruppen kan förstå, känna igen, bedöma och slutligen 
agera. 

[4] 
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3 Metod 
Detta avsnitt beskriver de metoder som använts under projektets gång. 

3.1 Funktionsträd 
Ett funktionsträd är ett visuellt hjälpmedel för att få en klar bild av en funktionsanalys. 
Genom att gruppera olika funktioner och krav i ett projekt och sedan kartlägga deras 
relation till varandra kan man få en överblick över hur olika delar av ett projekt 
påverkar varandra. Användbart genom hela designprocessen för att inte missa 
egenskaper och detaljer som ändras under projektets gång. 
[9] 

3.2 Skissning 
Att skissa är ett designverktyg för att visualisera idéer och tankegångar under 
idégenereringsprocessen. Genom att skissa kan man snabbt visa vad man själv eller 
andra menar i en diskussion men det kan också vara ett verktyg för att utveckla och 
utforska olika lösningar och former. 
Skisser kan vara säljande, utforskande eller förklarande beroende på i vilket 
sammanhang de används och vilket syfte de har. 
[1] 

3.3 CAD 
CAD står för Computer Aided Design och betyder att man genom olika datorprogram 
skapar digitala modeller av produkter. Syftet med att använda CAD kan vara för att 
skapa bilder för att lättare förstå hur produkter kommer se ut men det kan också 
skapas för att senare generera produktionsunderlag för produktmodeller, prototyper 
eller produktionsklara produkter. I detta projekt har SolidWorks 2011 använts för 
modellering och konstruktion samt Keyshot 2.0 för rendering av bildmaterial. 

[5] 

3.4 Basecamp HQ projekthanteringssystem 
Basecamp hq är en onlinebaserad programvara för projekthantering. Här kan man 
enkelt dela information, spara filer, sätta upp tidsplanering och tilldela 
arbetsuppgifter. Basecamp hq har använts genomgående i projektet och varit till stor 
nytta eftersom student och företag under långa perioder befunnit sig på olika orter. 

[8] 

3.5 Gantt schema 
Ett Gantt är en typ av projektplan som ger en översiktlig bild av olika aktiviteter i ett 
projekt. Vid uppstart av ett projekt lists de aktiviteter som kommer ingå i arbetet och 
de tilldelas ett start och slutdatum. Flera aktiviteter kan fortlöpa samtidigt och vara 
tilldelade olika personer. Ett Gantt schema är ett levande dokument som kan behöva 
justeras under projektets gång. 

[3] 
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3.6 Model aided design 
Genom	  att	  tillverka	  modeller	  av	  produkten	  kan	  man	  få	  en	  helt	  annan	  
känsla	  för	  produkten	  än	  man	  kan	  på	  papper	  eller	  i	  datorn,	  speciellt	  gäller	  
detta	  form	  och	  storlekar.	  Modeller	  kan	  byggas	  i	  olika	  delar	  av	  processen	  
för	  att	  ge	  olika	  stöd	  till	  designprocessen,	  i	  ett	  tidigt	  skede	  när	  man	  ska	  
bestämma	  form	  och	  storlek	  kan	  det	  räcka	  med	  enkla	  skummodeller.	  Men	  i	  
slutet	  av	  ett	  designprojekt	  vill	  man	  verifiera	  sin	  design	  och	  få	  ett	  så	  
verklighetstroget	  resultat	  som	  möjligt.	  Detta	  så	  man	  kan	  bedöma	  färg,	  ytor	  
och	  material.	  
[5]	  
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4 Genomförande	  
4.1 Projektplanering 
Vid uppstarten av projektet gjordes en grov planering i form av ett Gantt schema samt 
alla parter kopplades samman i projekthanteringssystemet Basecamphq. Gantt 
schemat kan ses i Bilaga 3. 

4.2 Research 
I starten av projektet genomfördes förstudier av olika slag för att kunna dra upp 
riktlinjer för designen. En viktig del av arbetet bestod i att sätta sig in i vilka 
användarna är och försöka kombinera det med Fractal Designs nuvarande 
designstrategi. 

4.2.1 Användaranalys 

För att få förståelse för vem produkten ska användas av och vad de har för preferenser 
gjordes en användaranalys. Analysen genomfördes dels genom samtal med 
sakkunniga på Fractal Design [18, 19] men också genom att läsa diskussionsforum på 
internet vilken utgör användarnas naturliga mötesplats. Ett exempel på en svensk 
sådan sida är Sweclockers.com med över 140 000 aktiva läsare i veckan [10]. 
Den domän av användare som projektet riktar in sig på beskrivs först och ger en 
övergripande bild av dess preferenser.  

4.2.1.1 Domän 

Användargruppens krav på prestanda är av stor vikt och man siktar i många fall på att 
få ett så kraftfullt system som möjligt och man kan tänka sig att byta ut komponenter 
med jämna mellanrum för att uppnå detta. Att vara inne i datorn och koppla loss 
komponenter hör därmed till vardagen hos denna grupp vilket gör att designen på 
insidan spelar minst lika stor roll som utsidan. Att kunna ha ett välorganiserat 
datorbygge invändigt med så lite kabeltrassel som möjligt utgör dessutom ett värde i 
sig. Eftersom användaren ofta byter komponenter så är det viktigt för dem att chassit 
går att använda även med framtida komponenter. Som exempel så kanske inte en 
specifik användare vill använda fyra stycken hårddiskar vid köp av chassit men det 
ses som ett stort plus att man kan göra det om så skulle önskas i framtiden. 
Den naturliga mötesplatsen för denna typen av användare är internet där man genom 
olika forum diskuterar utrustning och olika konfigurationer. På internet finns även ett 
stort utbud av onlinebaserade datormagasin som recenserar datorkomponenter. 
Produkterna testas noggrant och jämförs med liknande produkter. När det gäller 
datorchassin så är mätbara data storlek, vikt, hur många komponenter som får plats, 
pris, kylningsförmåga samt ljudnivå, exempel på icke mätbara data är utseende, 
funktioner, byggkvalitet och förmåga att anpassas. Testerna utförs av personer som 
själv tillhör domänen vilket gör att de ofta får stort gehör bland användarna och 
påverkar dess köpbeslut. Gruppens köpbeteende styrs av internet och man är noga 
med att kolla upp och diskutera olika komponenter innan köp. Och även om de inte är 
aktiva i diskussionerna själva så finns de flesta diskussionerna tillgängligt för andra 
att läsa och på så sätt påverka köpbesluten. 
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Figur 1. Entusiastanvändaren och dess rangordnade preferenser. 

Sammanfattat kan man se domänen som en grupp professionella användare i 
hemmamiljö, som besitter kunskap i hur datorer fungerar och vilka krav olika 
komponenter har för att kunna fungera korrekt. 
Domänen kan grupperas i tre olika typer av användare beroende på hur de kommer att 
använda produkten, de har därmed olika typer av krav på produktens egenskaper. 
Skälet till indelningen marknaden för mini-ITX chassin är begränsad och man vill öka 
antalet kunder genom att kunna anpassa chassit. 

4.2.1.2 Entusiasterna 

För den typiske entusiasten är datorn dess ultimata verktyg men det fyller även 
funktionen av en hobby. Det är inte bara användandet i sig som är viktigt utan även att 
kunna optimera sin dator för sina egna personliga behov, att bygga sin dator själv blir 
då en aktivitet i sig. 

Användarmiljön för denna gruppen av användare är oftast ett arbetsrum eller sovrum 
där den placeras på eller under ett skrivbord, den kommer användas ihop med andra 
typer av dataprodukter. Framförallt skärmar, tangentbord, möss och högtalare. 
Gruppens preferenser när det kommer till ett chassis olika egenskaper kan ses i figur 
1. De har tagits fram genom att studera olika användardiskussioner samt i samspråk 
med personal på FD Sweden AB [18]. 

 

 
Systemets 
prestanda Utseende Lagringsutrymme Pris Ljudnivå

 
 

Prestanda: Förmågan att bygga ett system av hög prestanda det viktigaste, till detta 
hör att chassit kan kyla komponenterna effektivt samt att man kan montera önskade 
komponenter utan problem. 
Utseende: Trots att entusiasterna är väldigt fokuserade på teknisk prestanda så har 
ändå utseendet en stor inverkan på gruppen.  
Lagringsmöjligheter: Hur många enheter för lagring som får plats i chassit, detta är 
inget avgörande för denna gruppen men det ses generellt som positivt ju mer plats det 
finns så länge det inte ger avkall på övrig prestanda. 

Priset: Produktens pris spelar givetvis roll, men med en sådan här differentierad 
produkt så är kunden väldigt medveten om vad man vill ha och är beredda att betala 
för det. 
Ljudnivå: I vanliga fall med ett normalstort ATX system spelar ljudnivån i ett chassi 
stor roll. Men det är underförstått att när man ska ha i högpresterande komponenter i 
ett litet skal så kommer det oundvikligen låta mer i det fallet. Visst, det är bra att den 
är så tyst som möjligt men ingen kommer förvänta sig att den är knäpptyst. 
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Figur 2. HTPC användaren och dess rangordnade preferenser. 

4.2.1.3 Den avancerade HTPC användaren 

En HTPC (Home Theatre PC) används i kombination med hemmets TV och fungerar 
som ett mediacenter som förser användaren med film och musik i till exempel 
vardagsrummet. Marknaden för HTPC enheter växer och det finns ett stort utbud av 
olika tillverkare och lösningar för att fylla funktionen. En del av dessa användare 
väljer att sätta ihop sin egen HTPC och där ska den nya produkten som är projektets 
mål vara ett slagkraftigt alternativ. Det är därför viktigt att dessa användares behov 
uppfylls. 

Användargruppen har många likheter med entusiasterna och skulle kunna vara samma 
person, teoretisk sett skulle samma person ha två datorer och använda det till både 
arbetsdator och HTPC fast med olika komponentval. Används den som HTPC fyller 
den dock en annan funktion och användaren har andra preferenser för produkten och 
det är andra värden avgör köpen. Preferenserna kan ses i figur 2, de har tagits fram 
genom att studera olika användardiskussioner samt i samspråk med personal på FD 
Sweden AB [18]. 
 

 
 

 
 

 
 

Systemets 
prestandaUtseende Lagringsutrymme PrisLjudnivå

 
 
Utseende: Produkten kommer stå synligt (vanligtvis) tillsammans med till exempel 
TV:n i ett vardagsrum. Den ska därför passa in med andra produkter som hittas i 
samma område samt inte ta uppmärksamhet från TV:n, den kan då ses som ett 
störande moment. 
Ljudnivå: Ljudnivån är för denna användare viktig eftersom man inte vill ha störande 
ljud från datorn när man ser på TV. Detta kommer i de flesta fallet inte vara något 
problem eftersom komponenterna som vanligtvis väljs till ett HTPC system är mycket 
tystare än de som används i till exempel ett spelsystem. 
Lagringsmöjligheter: Detta har större betydelse än för entusiasterna då en av 
systemets huvudfunktioner är just att lagra media och data. 
Pris: Likt entusiasten så har priset en mindre avgörande roll för de som vet att de vill 
bygga sin egen HTPC, däremot kan priset vara avgörande för någon som står i valet 
mellan att bygga själv och köpa en färdig HTPC lösning. 

Prestanda: Systemets prestanda spelar mindre roll för HTPC användaren då den inte 
kommer användas till några avancerade program och därför inte behöver några 
högpresterande komponenter. Ett grundkravet är dock att man ska kunna spela upp 
video i HD kvalitet utan problem. 
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Figur 3.Miljön för lagringsanvändaren och dess rangordnade preferenser. 

4.2.1.4 Användare med lagringsbehov 

En tredje användargrupp är de som använder produkten för någon form av 
serverlagring typ NAS (Network Attached Storage). Användarmiljön kan här vara en 
hemmamiljö eller mindre kontorsmiljö. Datorn kopplas in till nätverket och nås 
genom nätverket vilket betyder att när man väl satt upp systemet kan de ställas i 
princip ställas var som helst. Ofta blir detta en plats där den inte är i vägen, kanske en 
garderob eller ett lagerutrymme. Detta gör att interaktionen med chassit för denna 
användaren blir liten. Preferenser för användarna kan ses i figur 3, de har tagits fram 
genom att studera olika användardiskussioner samt i samspråk med personal på FD 
Sweden AB [18]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systemets 
prestandaUtseendeLagringsutrymme PrisLjudnivå

 
Lagringsutrymme: Möjligheten att lagra mycket data har absolut högs prioritet då 
det är dess huvudsakliga uppgift. 
Utseende: I vissa fall kan chassit stå synligt. Och även i de fallet där den ställs undan 
så är utseendet ändå ett betydande konkurrensmedel av vikt för köparen. 
Ljudnivå: Beroende på vart den ställs så är detta mer eller mindre viktigt, vanligtvis 
behöver denna typen av system förhållandevis lite kylning och har därför en låg 
ljudnivå. 

Pris: Som med marknaden för HTPC:s så finns det färdiga lösningar som konkurrerar 
och priset kan därför spela en viss roll. Fast är köparen ett företag så minskar dess 
betydelse. 
Prestanda: Systemets huvudsakliga uppgift är att driva ett antal lagringsdiskar, för 
detta behövs inga kraftfulla komponenter. 
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4.2.2 Konkurrensanalys 

Marknaden för datorchassin är enorm med många olika typer av produkter för olika 
ändamål och kunder. Den här konkurrentanalysen är begränsad till det segment som 
projektets mål avser att hamna i och dess direkta närhet. Med närhet i detta fallet 
menas produkter i ungefär samma storlek vars tekniska lösningar kan vara intressanta 
för projektet. Man har också lagt vikt på att studera produkternas yttre och försökt 
analysera vilka känslor designern har velat förmedla med chassits yttre design. 

Alla produkter utom Lan Gear Infinity köptes in för analysen. För att få en bredare 
bild av för och nackdelar med produkterna har olika användarforum studerats. 

Konkurrensanalysen kan ses i bilaga 4. 

4.2.2.1 Slutsats 

På en liten men växande marknad för moderkortstypen mini-ITX erbjuds idag 
användarna bara ett fåtal alternativ när det gäller chassin. Av de tekniska aspekterna 
finns det mycket småsaker att förbättra som skulle öka användarens 
produktupplevelse invändigt. Anpassade kablar, färgval, dåliga komponentlayouter 
som riskerar att skada dyra komponenter och försämrar systemens prestanda. 

Designmässigt utåt saknar ofta konkurrenterna genomgående tanke. Man kombinerar 
färg, form och material på enklast möjliga sätt och placerar användarinterface på ett 
rutinmässigt sätt, exemplen är dock bra på att kommunicera luftflödet. Intressant är att 
det som verkar bra på bild kan kännas väldigt ogenomtänkt när man interagerar med 
produkten i verkligheten. Något som kan kopplas till teori i avsnitt 2.1 och 2.2. Detta 
kan vara bra för att sälja på distans, men förödande om man vill bygga upp ett 
varumärke och få återkommande kunder. 
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Figur 4. Fractal Design  
Define mini 

Figur 5. Fractal Design Arc Figur 6. Fractal Design Core 

4.2.3 FD Sweden AB 

Fractal Design designar, tillverkar och säljer datorprodukter riktade till främst 
datorentusiaster som bygger sina egna datorer. Man har idag försäljning i stora delar 
av Europa, USA, Australien samt vissa delar av Asien.  
Deras huvudsakliga produkt är datorchassin där varumärket gjort sig känt för sin 
avskalade design och praktiska lösningar.  

4.2.3.1 Produktportfölj 

Fractal Design har idag tre olika produktkategorier, datorchassin, nätaggregat till pc 
marknaden samt chassifläktar. Av dessa tre är datorchassin den klart största och det är 
också den produktkategorin som varumärket är byggt kring. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Under kategorin datorchassin infinner sig tre olika produktfamiljer som inriktar sig på 
olika egenskaper. Produktfamiljen Define (figur 4) har länge varit företagets 
flaggskepp och det är genom denna produkt man slagit igenom på marknaden. Define 
familjen är speciellt anpassade för att kombinera en låg ljudnivå med bra 
kylaregenskaper. 
Arc familjen (figur 5) är en helt ny produktfamilj som kom ut på marknaden under 
våren 2011, till skillnad från Define serien så fokuserar Arc enbart på maximal 
kylning och är därför mer anpassade för högpresterande system. 

Den tredje familjen utgörs av Fractal Designs Core serie (figur 6) som är chassin 
inriktade på bra funktion till ett fördelaktigt pris. Bra för användaren som inte vill 
lägga ut så mycket pengar på ett chassi och det är också en bra produkt för marknader 
runt om i världen med sämre ekonomiska förutsättningar. 
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4.2.3.2 Profilering och varumärke 

Fractal Designs väg in på chassimarknaden har varit att leverera ett stilrent utseende 
och framförallt välkonstruerade chassin till ett konkurrenskraftigt pris. Deras egna 
affärsidé lyder: 

 
 

”To provide products with an extraordinary design level, without compromising the 
important factors of quality, functionality and pricing” [20] 
 
Användandet av Fractal Designs logotyp har i de första produkterna varit sparsam, det 
är något som företaget identifierat som ett problemområde och som man jobbat aktivt 
med att förbättra. Det är viktigt att kunder kan se vilket märke produkten har. I 
Företagets två nya produktserier (marknadsintroduktion våren 2011) Arc och Core så 
finns varumärket på produktens framsida. Men både företaget själva och feedback 
från kunder visar att de ännu inte hittat en tillfredställande lösning. 
Andra egenskaper som har blivit signifikativt för varumärket är att jobba med 
färgerna svart och vitt i kombination, speciellt på chassits insida. Man har gjort detta 
för att logotypen är svår att placera invändigt i chassin eftersom de ofta täcks av 
monterade komponenter. Men man vet samtidigt att väldigt många bilder som visas på 
chassit visar just dess insida. 

  

Figur 7. Fractal Designs logotyp 
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4.2.4 Teknisk analys datorchassin 

I detta avsnittet redogörs för de tekniska aspekter som kommer beröra projektet. 

4.2.4.1 Ordlista 

Inom branschen för datorer och dess komponenter finns många fackliga termer, de 
som förekommer i denna rapport finns förklarade i bokstavsordning i Bilaga 1.  

4.2.4.2 Komponenter 

Nedan redogörs kortfattat för de vanligaste komponenter som kommer att kunna 
monteras i chassit. 
Moderkort: Utgör själva basen för datorn och det är genom detta kort som de olika 
komponenterna kommunicerar. Moderkort finns i olika storlekar men det som 
kommer att passa in i detta projektets resultat är av typ mini-ITX vilket är en mindre 
variant av den vanligaste standarden ATX. 
Grafikkort: Grafikkort är en tillvalskomponent som köps till då man behöver mer 
kraft för att jobba i 3D miljöer så som i spel eller i 3D program. Grafikkortet fästs 
direkt på moderkortet i 90 graders vinkel. 

Processor: Processorn utgör datorns ”hjärna” och det är här alla datorns beräkningar 
utförs. Processorn själv är liten till storleken men kräver en kylningsannordning som 
bygger på höjden. Processorn fästs direkt på moderkortet. 
Mekanisk hårddisk: Detta utgör datorns lagringsenhet. Här sparas all information 
som datorn använder. Kopplas ihop med moderkortet med en sladd vilket möjliggör 
varierad placering. 

SSD hårddisk: En allt vanligare typ av hårddisk som i princip fungerar som ett stort 
USB minne. Den är snabbare, mindre och mer strömsnål än dess mekaniska 
föregångare, dessvärre är den hittills också dyr i inköp. Men det har blivit vanligt att 
man använder sig av åtminstone en SSD disk som man installerar sitt operativsystem 
på. Kopplas ihop med moderkortet med en sladd vilket möjliggör varierad placering. 
Internminne: Ett korttidsminne som processorn arbetar mot för snabb 
kommunikation. Här lagras bara den information som datorn använder för stunden. 
Fästes direkt på moderkortet. 

Kylfläktar: Fläktar som kyler chassits komponenter. Finns i varierande storlekar. 
80mm, 92mm, 120mm, 140mm och 180mm stora fläktar är de vanligaste. Kan 
placeras oberoende av moderkortets placering. 
  



	  

19 

Figur 8. Grafikkort: AMD Radeon HD 6990 Figur 9. Grafikkort: KFA2 Geforce GTX 580 

4.2.4.3 Kylning  

Kylning av datorns komponenter görs oftast med luft som cirkuleras med hjälp av 
fläktar. Vissa komponenter utvecklar så pass mycket värme att de behöver inbyggda 
fläktar. Dessa är processorn, grafikkortet och nätaggregatet. Det förekommer även fall 
då dessa komponenter har låg prestanda och inte behöver ha aktiv kylning (fläktar) 
men vanligast är att de kyls av fläktar. Chassits roll i kylningen är att se till att dessa 
komponenter, samt passivt kylda komponenter (utan fläktar) har tillräckligt luftflöde 
för att inte överhettas. Dåligt kylda chassin kan leda till förkortad livslängd och till 
och med haveri på dyra datorkomponenter.  
Hur kylningen fungerar varierar ofta tillverkare i mellan, det gäller därför att chassit 
är designat för att kunna användas med så många komponenter som möjligt. Ett bra 
exempel är grafikkort där dess fläktkylning kan variera stort, som exempel kan man se  
figur 8 visar ett kort med endast en fläkt medans kortet i figur 9 har tre stora fläktar. 

                       
 
 

En annan typ av kylning som också används är vattenkylnig, det är dock oftast 
begränsat till processorkylning även om det förekommer undantag i form av 
grafikkort. Vattenkylning är mindre vanligt att man använder än luftkylning och är 
inte något som kommer ses som ett krav i detta projekt. 

4.2.4.4 Ljuddämpning 

Ju mer en dator behöver kylas ju mer låter den generellt också på grund av att 
fläktarna snurrar. För att motverka detta är det vanligt att datorchassin använder någon 
form av isolerande material invändigt. Men oljud kan också komma från vibrationer i 
de mekaniska hårddiskarna detta motverkas oftast med att hårddiskarna fästs med 
gummifästen som vibrationsdämpare. 
I ett litet kompakt chassi som projektet avser så är ljuddämpning något som får 
komma i andra hand på grund av att luftflödet redan är begränsat. Kan man få 
ljuddämpande material i resultatet är det ett plus, men det finns stor risk att det 
hämmar chassits kylningsförmåga. 

4.2.4.5 Kabeldragning 

Kabeldragning är ett nödvändigt ont när det gäller datorbyggande. 
Datagenomströmning och elektricitet måste kopplas till alla komponenter vilket ofta 
resulterar i att kablar behöver dras kors och tvärs genom hela chassit. Om kablarna 
dessutom är långa så tar de ofta upp mycket plats vilket hämmar chassits luftflöde och 
därmed kylning. I ett kompakt chassi blir detta än mer påtagligt på grund av den 
begränsade volymen. Figur 10 och 11 visar några mindre bra exempel på 
överdimensionerade kablar som helt stryper chassits luftflöde. 
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Figur 10. Insidan på Lian Li PC Q08 Figur11. Insidan på Silverstone Sugo SG07 

	  
 
 

En annan aspekt av kabeldragning är det estetiska då användare tycker det är praktiskt 
att kunna fästa och dra kablar genom chassit på ett strukturerat sett, alternativt dra 
dem så att de inte syns.  

4.3 Kravspecifikation och funktionsträd 
Efter förstudierna kunde man identifiera användarens olika krav, krav från företagets 
sida, samt idéer som genererats fram i och med förstudierna. Kravspecifikationen 
finns att beskåda i bilaga 5.  

För att få en bättre överblick av olika krav men också olika idéer som framkommit 
gjordes ett funktionsträd. Trädet är ett levande dokument som använts fortlöpande 
under projektet och uppdaterats i takt med att olika delmoment slutförts och andra 
lagts till. Funktionsträdet kan ses i bilaga 2 och är från dess skapelsedatum 110316. 

4.4 Komponentlayout 
 En väl fungerande komponentlayout är avgörande för hur ett chassi kommer tas emot 
av marknaden. I slutändan kommer denna avgöra kylningsegenskaper, chassits 
utseende, möjlighet at anpassas, tillverkning och montering av komponenter. Det blir 
därför ett naturligt steg i processen att utforma komponentlayouten i ett tidigt skede av 
projektet men först måste beslut tas om vilka komponenter som ska kunna monteras, 
varför och i vilken kvantitet. 
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4.4.1 Användarnas komponentbehov 

Som kan ses i användaranalysen (avsnitt 4.2.1) så ämnar produkten att kunna 
användas av flera olika typer av användare som också har olika behov när det gäller 
komponenter. Vissa komponenter kommer dock vara samma för alla användare, dessa 
är nätaggregat, kylfläktar, moderkort av typ mini-ITX alternativ DTX samt optisk 
enhet om användaren väljer att ha det.  
 
De tre användargruppernas komponentbehov är uppskattat till följande: 
 
Entusiasterna:  1st kraftfullt grafikkort 
   2st 3,5” hårddiskar 
   1st 2,5” SSD Hårddisk 
   1st Processorkylare 
 
Prestanda är allt och grafikkort upp till 300cm ska kunna monteras, En högpresterande 
processor kräver ordentlig kylare varför en specialkylare troligtvis kommer att 
monteras. SSD enheten används för att få ett snabbt operativsystem. 
 
HTPC användare:   4st 3,5” Hårddiskar 
   1st 2,5” SSD hårddisk 
   1st Processorkylare 
 
Lagringskapacitet och ljudnivå prioriteras och i detta fallet, genom att välja en fläktlös 
processorkylare kan man få ner ljudnivån. Denna tar generellt ganska stor plats. 
 
Användare med lagringsbehov: 6st 3,5” Hårddiskar 
   1st 2,5” SSD hårddisk 
 
Säker lagringskapacitet är i fokus och ofta körs system för nätverkslagring i en 
konfiguration som kallas ”RAID5” [7] som kan användas med minst 3 hårddiskar. 
Fractal Designs tidigare modell ”Array” har tidigare varit populär för att man kan 
montera hela 6st hårddiskar och det är något som eftersträvas även i detta chassit. 
[18,19] 
 
Slutsats: De komponenter som behöver få plats i chassit är: 
1st mini-ITX moderkort (Alternativt DTX moderkort)  
1st Grafikkort 
1st Optisk enhet 
6st 3,5” Hårddiskar 
1st 2,5” SSD hårddisk 
1st Nätaggregat typ SFX, 450W 
Chassifläktar (kvantitet beroende på slutgiltig layout) 

 

Kommentar: För att kunna maximera antalet komponenter och minimera chassits 
storlek har man valt att använda sig av ett nätaggregat av typ SFX vilket är en mindre 
variant av det normalstora ATX nätaggregatet. Nackdelarna med att välja en SFX 
nätdel är att det inte är lika kraftfullt som ATX varianten  samt att det är dyrare att 
tillverka. Bedömning är dock att 450W bör täcka de flesta användares behov i ett så 
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Figur 12. Förklaring av luftflödet i val  
komponentplacering 

pass litet chassi. Just Nätaggregatet är något som kommer att följa med produkten när 
man köper den, detta för att man då kan anpassa längden på nätaggregatets sladdar för 
att undvika kabeltrassel vid montering. 

En annan kompromiss är att man valt att bara lämna plats för en optisk enhet av typ 
”slim”. Det vill säga en mer kompakt optisk enhet som är vanligt förekommande i 
laptops. Trenden är att användarna i allt mindre utsträckning använder sig av datorns 
optiska enhet men baserat på tidigare kritik på Fractal Designs Array modell så visade 
det sig att en betydande del fortfarande vill ha optisk enhet. Om datorn dessutom ska 
använda chassit som en HTPC så kan det vara bra att kunna spela upp sina DVD 
filmer genom datorn. Nackdelen med ”slim” modellerna är att utbudet är något 
begränsat samt att priset ofta är något högre men detta vägs upp av att dess fysiska 
volym är betydligt mindre.  

4.4.2 Koncept och konceptval 

För att få en känsla för hur stora komponenterna är och hur de kan kombineras på 
olika sätt gjordes enkla modeller av komponenterna i skumplast. 

Fyra stycken koncept arbetades fram med hjälp av skummodellerna, skisser och 
diskussion. De olika koncepten visualiserades sedan i en 3D Miljö för att säkerställa 
att korrekta mått används samt för syftet att dokumentera de olika förslagen. 
Koncepten med tillhörande förklaring kan ses i bilaga 6. 
 
Konceptval 
Valet av koncept föranleds av diskussion med sakkunnig personal på FD Sweden AB, 
både tekniskt kunniga och marknadsföringspersonal deltog i diskussionen. Både för 
och nackdelar på samtliga koncept noterades och vägdes emot varandra. Valet föll 
därefter på koncept nummer 2 på grund av dess goda och enkla kylförmåga. Det 
faktum att användaren direkt kan förstå luftflödet sågs som en stor fördel eftersom 
tveksamma luftflöden måste argumenteras för i en senare marknadsföring.  
Luftflödet beskrivs i figur 12. 
 
 

 
 
 
Att placera den optiska enheten på 
sidan (se bild bilaga 6 koncept 2) är 
ur ett semantiskt perspektiv kanske 
inte ultimat, till exempel kan den vara 
motstridig teorin i avsnitt 2.3. Men 
eftersom domänen för de tänkta 
användarna är vana vid liknande 
lösningar sågs inte detta som något 
problem. 
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Figur 13. Koncept för utvändig form 

Figur 14. Koncept 1 

4.5 Design utsida 
När komponentlayouten var fastställd kan man också approximera chassits yttermått. 
De olika koncepten genererades genom skissning, brainstorming och avstämning med 
uppdragsgivare. Skisser och idéer sorterades och valdes ut till 3 olika koncept som 
sedan arbetades vidare med. 

För att få en ordentlig bild av hur de olika koncepten skulle se ut i ett slutgiltigt 
utförande så modellerades de upp i en 3D miljö (SolidWorks) för att sedan renderas 
till fotorealistiska bilder. Att modellera dem direkt i 3D i ett så pass tidigt stadium kan 
ses som negativt men det har den stora fördelen att man kan få exakta proportioner på 
bilderna (vilket är svårt och tidsödande att göra i skissning), proportionerna är av stor 
vikt för designen och hur chassit kommer uppfattas. Vid utvärderingen försökte man 
sedan bortse från detaljlösningar i den mån det gick och främst försöka fokusera på 
valet av form. 

4.5.1 Koncept  utsida 

Här presenteras de olika koncept som togs fram för chassits form, de fyra koncepten 
kan ses i figur 13 nedan. 

	  

 

4.5.1.1 Koncept 1  
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Figur 15. Principlösning koncept 1 

 

Formen fokuserar på att få chassit att se mjukt ut, mindre kantigt och också få det att 
se något mindre ut än vad det egentligen är. Detta görs genom att de två plastlisterna 
som används i toppen och botten som gör att lådan kommer uppfattas som mindre, 
givet att man ser till att rätt material, färg och ytstruktur används för att maximera 
effekten. Konstruktionen är uppbyggd enligt principen i figur 15 nedan. 

 
 

Listen i toppen och takdelen ska sitta ihop och agera som ett ”tak” som låser övriga 
sidor. Har man lyft av taket (som låses fast baktill) så kan man montera av 
sidopanelerna om så önskas, till exempel vid montering. Att takdelen är tvådelad 
öppnar dessutom upp för möjligheten att sälja tillbehör till lådan. Vissa användare kan 
välja att köpa till ett tak av plexiglas för att kunna se ner i lådan (populärt hos en 
betydande del av användarna), alternativt skulle man också kunna erbjuda ett tak som 
släpper in luft gjord av till exempel stålnät eller perforerad plåt. 
Ur en tillverkningssynpunkt är konceptet väl förankrat och de flesta delarna är relativt 
enkla konstruktioner. Listen måste formsprutas vilket betyder något högre 
verktygskostnad, men ambitionen är att den ska utformas på ett sådant sätt att samma 
del kan användas i topp och botten. 
Som ett argument som talar för konceptet kan sägas att det är en konstruktion som 
tidigare inte setts på marknaden, och som troligtvis skulle ses som innovativ och få 
bra kritik på grund av dess möjlighet att anpassas. Om konceptet realiseras och får ett 
genomslag på marknaden skulle principen även kunna användas i framtida Fractal 
Design modeller i andra storlekar, det skulle ge varumärket en tydlig och unik 
identitet. 
Riskerna med konceptet är att plastdetaljerna i slutändan drar ner helhetsintrycket 
samt att man stöter på konstruktionssvårigheter längre fram i projektet som i detta 
skede inte är synliga. Det är också av stor vikt att konstruktionen upplevs som rigid 
och stabil även om man har många delar. 
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Figur 16. Koncept 2 

4.5.1.2 Koncept 2  

	  
	   	  

	  
Koncept 2 har en mer klassisk konstruktion men ändå med nya inslag. Det bygger på 
att man har en front som monteras på en stödkonstruktion, för att täcka konstruktionen 
placerar man sedan en U-formad plåt över konstruktionen vilken låses fast baktill. 

Vad som skiljer detta konceptet från andra modeller på marknaden är fronten, vilken 
kan ses lite som chassits ”ansikte”. Den har en välvd front vilket ger ett stilrent 
intryck. Luftintaget placeras i toppen av frontpartiet och kommunicerar tydligt 
chassits luftflöde. 

Många chassin på marknaden har en väldigt tydlig gräns mellan front och övrig låda 
(se exempel Sugo serien bilaga 4) vilket får chassit att se osammanhängande ut. 
Delarna passar inte ihop och man får ett tvetydigt intryck där man ser flera 
sammansatta delar snarare än en hel produkt. Detta koncept avser att undvika detta 
och göra produkten mer sammanhängande. Man kommunicerar dessutom luftflödet i 
toppen på ett tillfredställande sätt. 

Likt koncept 1 har koncept 2 en plastlist i botten som mjukar upp övergången mellan 
chassit och ytan den står på. 
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Figur 17. Koncept 3 

4.5.1.3 Koncept 3  

	  
	  

Uppbyggnaden är liknande den i koncept 2 men frontens luftintag sitter nu istället på 
sidorna. Själva tanken med konceptet är att överdriva formen en aning. Det är en 
kantig plåtlåda och istället för att försöka dölja detta faktum så kan man överdriva 
formen genom att som i detta konceptet ha en framåtlutad front som gör att toppen på 
fronten bli mindre än 90 grader, det vill säga mer spetsig än normalt. 
 
Luftintaget i sidan bryter av övergången mellan front och kropp på ett bra sätt fast 
övergången i toppen kan behöva jobbas på, kanske med en power knapp som 
illustrerat i modellen. 
 
Likt koncept 1 och 2 har koncept 3 en plastlist i botten som mjukar upp övergången 
mellan chassit och ytan den står på. 
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Figur 18. Koncept 4 

4.5.1.4 Koncept 4 

	  
	  
Ur koncept 1 och 2 föddes under konceptvalets gång ett fjärde koncept som man fann 
var intressant nog att utredas. Genom att kombinera den välvda fronten från koncept 2 
med uppbyggnaden från koncept 1. På det sättet får chassit en tydligare riktning 
jämfört med koncept 1.  

4.5.2 Konceptval 

Konceptvalet för den utvändiga designen kan bäst beskrivas som en dynamisk process 
där man genom diskussion med företaget, student och handledare på Högskolan i 
Jönköping. I processen bedömdes och utvärderades koncepten enligt faktorerna 
uttryck, form, innovation, materialmöten, kommunikation till användare, 
tillverkningsbarhet och kostnad. Från företagets sida deltog såväl produktutveckling 
som marknadsavdelning. 
Slutligen föll valet på koncept 2 på grund av dess enkelhet, tydliga 
luftflödeskommunikation och produktionstekniska fördelar. Men också för att formen 
sågs som ett kliv framåt från dagens många kantiga chassin. 

[18,19,20] 

4.6 Detaljer design utsida 
När produkten nu börjat ta form är det dags att designa de detaljer som kommer sitta 
utvändigt på chassit.  

4.6.1 Användarinterface 

Med användarinterface menas i detta fallet de anslutningar som användaren kommer 
att interagera mest med under användning, till detta hör även knappen för att slå av 
och på datorn. Vilka anslutningar som finns lätt tillgängliga på datorn varierar för 
olika modeller. Strategin som användes i detta fallet var att tänka minimalistiskt och 
endast ta med de allra nödvändigaste anslutningarna. Efter diskussion det att 
interfaces skulle bestå av 2st USB 3.0 anslutningar, 2st 3,5mm ljudanslutningar 
(mikrofon in och högtalare ut) samt power knapp. Om fler anslutningar skulle 
behövas så finns de tillgängliga på chassits baksida. 
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Figur 19. LED lampa på Fractal 
 Design Define R3 

Eftersom ett av grundtankarna med designen var att ha en ren front så utforskades 
möjligheterna att sätta dessa anslutningar på sidan eller i toppen på chassit. En 
naturlig utveckling av detta blev att placera dem i anslutning till den optiska enheten 
som kommer sitta på chassits högersida (framifrån sett) eftersom man då får all 
interaktion på samma ställe. Det blir också enklare rent tekniskt att ha anslutningarna 
samlade. 
De olika förslagen hittas i bilaga 7. 

Efter genomgång och diskussion av alternativen valdes förlag nummer 4. Skälen var 
att den inte har några knappar eller anslutning under dvd enheten där en lucka 
kommer att komma ut. Att ha anslutningar direkt under lucka ses som ett möjligt 
irritationsmoment för användaren. Vidare så tar man plats från nätaggregatets utblås 
och varm luft stannar kvar i chassit istället för att blåsa ut. Att ha power knappen 
längst ner sågs som fördelaktigt för att den då är enklare att lokalisera i till exempel 
mörker (För en van användare). 

4.6.2 Luftintag och utblås 

Chassits kylegenskaper är en av dess viktigaste egenskaper och kan inte 
kompromissas med. Den valda komponentlayouten kräver ett stort luftintag för 
grafikkortet (vänster sida framifrån sett), ett utblås på högersidan och bak samt ett 
intag för fronten. Storleken på alla utom frontintagen bestäms av inre komponenter.  

4.6.3 Profilering utsida 

Baserat på renderingar av valt koncept togs ett stort antal förslag fram på hur 
varumärkets logotyp kan integreras i fronten på ett bra sätt. Förslagen arbetades fram 
genom att arbeta i bildbehandlingsprogrammet Photoshop CS3. I kombination med 
logotypen bör även power LED lampan finnas. Orsaken är att LED lampan drar till 
sig ögats uppmärksamhet. Tanken är också att utformningen på LED lampan kommer 
vara ett signum signifikativt för Fractal Design som varumärke. 
De olika förslagen kan ses i bilaga 8. 

Efter diskussion med företagets produktutveckling, säljavdelning samt 
marknadsavdelning beslutades att förslag 5skulle användas. Det gillades att lampan 
leder runt hörnet som vägledning för att hitta till de olika anslutningarna och power 
knappen på sidan. Inspiration till detta har hämtats från Fractal Designs tidigare 
modell Define som blev företagets stora genombrott på chassimarknaden. Det kan ses 
som en vidareutveckling av det arbetet och man vinner mycket genom att använda 
något som användarna kan känna igen. 
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4.6.4 Radier  

För att få ett mer samlat helhetsintryck av produkten bör man använda sig av samma 
radie om möjligt. I en produkt får man per automatik vissa givna radier på grund av 
olika komponenter, bockningsradier och annat. De givna radierna i detta projektets 
fall är: 

 
bockningen i överkanten på överdelen 2mm 

kanterna på ODD-lucka   0mm (90 graders kant) 
och USB anslutningar  0mm (90 graders kant) 

3,5mm ljud in och utgångar 3mm 
 

Radierna som kommer att bestämmas är luftintag och utblås på sidorna samt 
luftintaget i toppen på fronten. De olika radierna testades i 3d miljö runt om på 
berörda delar och man fann att 3mm radier såg bäst ut. Ett intuitivt beslut som inte 
ansågs behöva ha större veteskaplig grund eller testning. 

4.6.5 Material och finish 

Materialfrågan är något som diskuterats flitigt genom hela projektet. Idealt vore om 
man kunde ha ett material genomgående på metalldetaljerna. Man har dock genom 
diskussioner kommit fram till att huvuddelen kommer vara gjord i plåt och endast 
frontdelen gjord i aluminium. 
Skälet till detta är dels av ekonomisk natur, med aluminium kan man lättare få en 
snygg finish men det gör att hela chassits pris ut till kund ökar markant. Aluminiumet 
har dessutom lättare att sprida vibrationer från hårddiskar och skapa oljud i chassit. 
Därav föll valet på en plåtkonstruktion.  
Chassits frontparti kommer vara gjord i aluminium, skälet till detta är att aluminium 
är lättare att forma för att få en välvd front. Dessutom är fronten den del på chassit 
som kommer synas mest och därmed är värd att göra lite mer påkostad. 

Listen i botten kommer att formsprutas i plast och ha en strukturerad yta för att 
undvika reflektioner. Visst är listen en nyskapande och viktig del av designen, men 
den ska fortfarande vara anonym. 
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Figur 20. Utvikt plåt, toppdel av modellen 

4.7 Produktmodell 
För att verifiera designen och få en klar bild över hur en framtida produkt kommer att 
se ut så tillverkades en produktmodell i högskolans verkstad. Målet var att göra 
modellen så trogen verkligheten som möjligt för att kunna göra en riktig bedömning.  
Modellen begränsades dock till att endast återspegla chassits utvändiga utseende. Mer 
om detta beslut kan läsas under begränsningar, avsnitt 1.3. 

4.7.1 Tillverkning 

Modellen består av två material, plåt och modellplast. Bottendelen, fronten och 
baksidan gjordes i modellmaterialet och modellerades först upp i CAD programmet 
SolidWorks för att sedan CNC-fräsas ut i högskolans maskiner. 

Plåten tillverkades genom att programmera en CNC-maskin som sedan fräste ut 
plåtens konturer och hål för till exempel USB anslutningar och luftintag. Plåten 
bockades därefter för att få rätt form.  
 
 

 
 
 

För att få rätt finish slipades och spacklades alla ytor på modellen som efter att en 
svart lack applicerats kunde monteras ihop med hjälp av magneter som fäste ihop med 
plåtdelen. Eftersom man valt att ha ett annorlunda material på front och övriga 
konstruktion försökte detta efterliknas med olika typer av lack. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 



	  

31 

Figur 21. Modell i delar 

Figur 22. Detaljbilder modell. 

 
 
För att få modellen så verklighetstrogen som möjligt monterades riktiga USB 
kontakter, kontakter för ljud och mikrofon samt nät vid luftintag och utblås.  
Modellen utrustades med riktiga LED lampor som kan skifta mellan ett blått och vitt 
läge. De gjordes i två färger enbart för att man skulle kunna utvärdera vilken färg 
power LED lampan ska ha på den slutgiltiga produkten. 

Fractal design varumärke samt symboler för powerknapp samt ljud och mikrofon 
ingångar sattes på sist av allt. För detta användes en speciell typ av klistermärke 
kallad ”Gnuggisar” som ger ett mycket professionellt intryck. 
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4.7.2 Utvärdering modell 

Modellen utvärderades på två sätt, först genom diskussion med professor Lars 
Eriksson vid Högskolan i Jönköping samt med elever på Industridesignprogrammet 
därefter transporterades modellen till Fractal Designs kontor i Göteborg för ytterligare 
en utvärdering. 
Ur diskussionerna beslutades det att följande ändringar behövde göras. 
 

• Radierna på lådans överkant, på luftintag runt om chassit samt knappar behöver vara 
mer konsekventa.  

• Överdelens bockning behöver en skarpare kant, radie runt 1,5 eller 2mm (Modellens 
bockningsradie var 3,5mm på grund av begränsningar i Högskolans verkstad) 

• Logotypen på fronten samt ikonerna för in och utgångarna i sidan måste synas 
tydligare. Detta måste testats fram i produktion om man ska trycka alternativt rastrera 
dem i materialet. 

• Det nät som använts för att täcka luftintag och utblås är för stort (för stora hål). Dessa 
ska bli mindre och ska dessutom kompletteras med ett bakomliggande dammfilter. 

4.8  Design Invändigt 
För att sälja en produkt är det viktigt att den tilltalar användaren estetiskt utåt och 
fångar ett intresse. Men för att få nöjda och återkommande kunder som dessutom 
kommer sprida ordet vidare, krävs det att man har en väl genomtänkt och 
användarvänlig invändig design. 
Valet av komponentlayout (avsnitt 4.4) påverkar designen invändigt till stor del, 
arbetet med designen invändigt ligger därav på detaljnivå och ligger i gränslandet 
mellan design och konstruktion. Både skissning och digitala 3D verktyg har använts i 
detta moment 
Arbetet med den invändiga designen påbörjades först efter att man utvärderat 
modellen, detta för att man skulle kunna inkludera de ändringarna man kommit fram 
till i arbetet med invändig design. 
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Figur 23. Skissprocess för hårddiskinfästning. 

4.8.1 Hårddiskinfästning 

Traditionellt sett är fästen för hårddiskar en permanent installation i chassit, detta 
syftade detta projekt att ändra på. Att kunna ändra chassits inredning efter 
användarens individuella behov sågs som ett stort plus. Tanken var först att alla 6st 
3,5” hårddiskar skulle ha en egen modulär plats som skulle kunna sättas i och tas ut 
vid behov, till exempel om man ville göra plats för ett stort grafikkort eller bara öka 
luftflödet i lådan på bekostnad av lagringsmöjlighet. 

 
 
Problemet var att hitta en lösning som kunde fästas i ovankant och fortfarande vara 
stabil nedtill, och göra detta på enklast möjliga sätt. Genom ovanstående skisser (figur 
23) och diskussioner med företaget bestämde man sig för att montera 2st hårddiskar 
på varje infästning. Lösningen har en mängd fördelar: 

• Ger en stabil konstruktion på grund av den breda anläggningsytan I ovankant. 

• Enkel och trovärdig för användaren, den ser stabil ut. 

• Mycket enkel att producera, behöver till och med mindre antal delar än 
traditionella ”fasta burar” (se konkurrensanalys bilaga 4) 

• Ger en utmärkt exponeringsyta uppåt för varumärkesplacering som inte 
kommer täckas av komponenter. 

• Enkel montering med tumskruvar.  

• Stör ej luftflödet om de lämnas tomma. 
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Figur 24. Hårddiskinfästning med 
 en monterad hårddisk 

Figur 25. Chassit sett ovan med tre 
monterade infästningar 

Figur 26. Sprängskiss över chassits 
delar, indelat i material. 

4.8.2 Profilering 

Som ses i föregående rubrik så finns förutom färgkombinationer även bra 
exponeringsyta att jobba med i och med den nya hårddiskinfästningen. olika förslag 
testades med hjälp av Photoshop CS3 när det gäller den grafiska designen på 
infästningen. Konceptet nedan som kommer användas valdes för att den ger maximal 
exponering inte bara när alla tre infästningarna används utan även när bara en och två 
används också. Detta görs genom tre individuella tryck på infästningarna som när de 
sitter ihop matchar varandra och bildar en hel bild. 

         
 
 

4.8.3 Konstruktion 

Konstruktionen har gjorts i SolidWorks sheet metal modul vilket är en 
specialanpassad del av programmet för tunnplåtstillverkning. Med den kan man 
modellera produkten i 3D och sedan ”veckla ut” modellen för att få ritningsunderlag 
för stansning eller skärning. 
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Figur 27. Renderad bild av utvändig design 

Figur 28. Logotypplacering samt visar plastlist i botten 

5 Resultat 
Projektets resultat är ett kompakt datorchassi som kan användas inom flera olika 
områden. Resultatet är i form av en produktmodell som återspeglar chassits utvändiga 
design samt renderingar som visar insidan. Samtliga bilder är genererade av CAD data 
som ska användas för tillverkning av en fungerande prototyp med rätt material, yta 
och egenskaper. Allting är dessutom anpassat för att kunna produceras i stor skala. 

5.1 Utvändig design 

	  
 
Chassit har ett neutralt och stilrent uttryck i sann Fractal Design anda, men det blickar 
samtidigt framåt av och ska fungera som en blick framåt för märkets kommande 
produkter. 

  
 
 
Traditionella fötter på chassit har ersatts av en formsprutad plastlist som löper runt 
hela undersidan (se figur 28), den gömmer fötterna och ger hela chassit en svävande 
känsla samtidigt som den binder samman produkten. Trots den låga profilen och 
knappt synlig glipa så släpper listen igenom tillräckligt med luft för att både fläkten 
fram och nätaggregatet placerat i chassits botten ska få luft. 

 



	  

36 

Tydligt kommunicerande luftflöden gör att produkten ger en trovärdigt intryck för 
användaren, det är inga tveksamheter i hur luften kommer passera genom chassit eller 
att det kommer göra det tillräckligt effektivt. Luftintagen är skyddade från damm med 
hjälp av en perforerad plåt ovanpå ett synligt svart dammfilter. Honungskaksmönstret 
på plåten är ett återkommande signum i Fractal Designs produkter och gör sig bra 
även här. 
Chassits front utgörs av en välvd aluminiumplåt som förutom att en LED indikator 
och Fractal Designs logga är helt ren från detaljer. Det gör att den sticker ut på en 
marknad där produkter ofta upplevs som röriga. För att möjliggöra detta har 
powerknapp samt USB och ljudanslutningar placerats i sidan av fronten. Fortfarande 
lätt åtkomliga men mindre synliga. För användare som önskar att installera en optisk 
enhet till sin dator så sitter den i sidan av chassit. 
För exponera varumärket har Fractal Designs logotype har placerats i anslutning till 
LED lampan (se figur 28), den är dock liten och smakfullt placerad för att inte störa 
det rena helhetsintrycket. LED lampan har ett svagt vitt sken, tillräckligt startkt för att 
visa att datorn är påslagen men inte så att det stör någon som vill se på film i ett mörkt 
rum. Design och placering knyter an till Fractal Designs flaggskeppsmodell Define 
R3 där lampan går över kanten till chassits toppdel. På samma sätt leder den smalt 
formade lampan användaren runt hörnet där interaktionen sker. En intuitiv och enkel 
vägledare som samtidigt stärker Fractal Designs varumärke. Tanken är att placering 
av logga samt LED kommer att unifiera märkets samtliga modeller i framtiden, detta 
är ett led i det arbetet. 
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Figur 29. Visar chassits invändiga design. 

5.2 Invändig design 

 
 
 

När chassit ska öppnas lossas två tumskruvar baktill och överdelen skjuts enkelt 
bakåt. Detta gör det smidigt för användaren att komma åt sina komponenter. 
Väl inne i chassit öppnar sig en värld av möjligheter för den som väljer att bygga sin 
egen dator, det finns väldigt få roller som detta chassi inte kan ta sig an. Användaren 
får en känsla av att han eller hon inte begränsas utav något i deras val av 
komponenter. 
För att kunna husera några av de mest krävande komponenterna på marknaden krävs 
effektiv kylning. Genom att ta in luft i chassits front med hjälp av medföljande 
120mm fläkt och blåsa ut den baktill med en 140mm fläkt kyls samtliga komponenter 
bra. Grafikkortet och nätaggregatet har egna luftflöden som inte påverkas eller 
påverkar övriga komponenters kylning. Figur 30 förklarar chassits kylning. 

Det finns plats för 6st 3,5” hårddiskar (om inget grafikkort används) och de fästs i 3 
likadana hårddiskinfästningar (det vill säga 2 i varje). Om användaren inte vill 
använda mer än en hårddisk kan man enkelt ta ut de två övriga infästningarna för att 
öka luftflödet i chassit. Att helt kunna plocka bort infästningarna är en nyhet för 
marknaden som ökar känslan av att kunna bestämma själv över sitt system. Och 
eftersom lösningen endast består av två olika detaljer (infästning + stödbalk) 
minimeras tillverkningskostnaden. 
Monteringsmöjligheter SSD hårddiskar finns förutom i alla de vanliga 3,5” platserna 
även under moderkortet. Som första chassi på marknaden utnyttjas volymen mellan 
bottenplåt och moderkort som monteringsplats för SSD enheter. Detta möjliggörs 
genom att skapa en buckla i plåten, undertill täcker plastlisten utbuktningen så att den 
inte blir synlig utifrån. 

Infästningar för hårddiskarna utgör en utmärkt yta för varumärket att profilera sig, 
något som har varit svårt att göra innan. De flesta av de bilder man hittar på olika 
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Figur 30. Illustration av chassits luftflöden 

internetsidor som recenserar produkterna visar chassits insida, det är därför av stor 
vikt att man når ut med varumärket även på dessa bilder. 
Färgerna invändigt är svart som basfärg med vita detaljer, något som man ser är 
genomgående i Fractal Designs produkter, det är även ett bra sätt att på enklast 
möjliga sätt visa vilka delar som kan modifieras och vilka som sitter fast.  

Datorsystemet får sin ström levererat av ett SFX nätaggregat på 450W som är 
specialanpassat för just detta chassi. Alla sladdar är precis så långa som de behöver 
vara för att undvika kabeltrassel som bara tar plats och stoppar luftflödet.  
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6 Slutsats	  och	  diskussion	  
I detta avsnitt förs en diskussion kring hur projektet har utförs och vad som kan 
uppfattas i brister i arbetssätt och resultat. Den besvarar också de frågor som ställdes 
inledningsvis och blickar slutligen framåt och berättar om projektets framtid. 

 

6.1 Om resultatet 
Ett under projektets gång hett diskuterat ämne är placeringen av den optiska enheten. 
Att den sitter i sidan på chassit är inte optimalt med tanke på att man inte kan ställa 
saker vid sidan om chassit, men också ur en semantisk synvinkel enligt teori i avsnitt 
2.3. Beslutet att ändå placera den där är en medveten kompromiss för att få en helt ren 
front på chassit, enkelheten på fronten är något som starkt förknippas med varumärket 
Fractal Design. Dessutom uppskattar man att bara en liten del av alla användare 
faktiskt kommer använda platsen för den optiska enheten vilket ger dess placering 
mindre prioritet. Man kan också argumentera för att chassits luftintag och utblås finns 
på sidorna och att man inte kan ställa chassit mot en vägg oavsett var man placerar 
den optiska enheten. Detta är vanligt förekommande för chassi inom mini-ITX 
standarden och är något som man räknar med att användarna inom aktuell domän är 
väl medveten om. 
Sammanfattningsvis kan man säga att enligt teorin i 2.3 så borde den optiska enheten 
samt användarinterface sitta synligt fram på fronten för bästa möjliga förståelse för 
alla användare. Däremot är domänen som projektet riktar sig mot så pass vana 
användare att deras förståelse för produkten är fullt tillräcklig även i resultatet. 
Dessutom höjer man resultatets produktupplevelse enligt teori i avsnitt 2.1 och 2.2 
genom att man tillgodosett och förstått domänens (4.2.1) preferenser. Till exempel ger 
den anpassningsbara hårddiskinfästningen en upplevelse av mening, för att 
användarna känner att insidan kan anpassas till deras personliga behov. Man höjer 
alltså deras produktupplevelse genom att göra smarta funktioner för de som är 
kunniga, lite som ett erkännande av deras professionella inställning till deras hobby. 
Ett diskret och minimalistiskt yttre är något som sticker ut på marknaden för 
datochassi, i synnerhet som marknad i helhet men också vad gäller närmsta 
konkurrenter (se konkurrensanalys, avsnitt 4.2.2).  

6.1.1 Tankar om resultat och process 

Att bygga en produktmodell ger ofta svar på hur formen ser ut och ger också en 
indikation på hur material och materialmöten upplevs. Det finns dock en risk i att om 
man inte tillverkar modellen i samma material som den slutgiltiga produkten att yta 
och finish kan upplevas annorlunda när produkten väl producerats. I detta fallet 
användes rätt material i huvudstrukturen (plåt) men frontdelen byggdes i plastmaterial 
som egentligen ska vara i aluminium. Något som ger utrymme för differens mellan 
modell och färdig produkt. En mer korrekt bild av materialmöten (gäller även listen i 
botten) får man först vid en första prototyp. Då kan man även testa olika 
ytbehandlingar för att få ett optimalt resultat. 
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Att designa ett datorchassi kan vid en första anblick se ut som en enkel uppgift, men 
på grund av väldigt medvetna användare blir uppgiften en komplex historia. Kylning, 
komponentplacering, enkel interaktion, form, färg varumärkesplacering och allting till 
rätt pris. Projektets omfattning och en pressad tidsplan har gjort att vissa beslut kan ha 
tagits på lösa vetenskapliga grunder. Men man kan bestämdhet argumentera för att 
designers intuitiva känsla i kombination med företagets erfarenhet väger upp denna 
brist. Det är ju ändå så mycket designarbete utförs i yrkeslivet. Vetenskaplig grund 
har dock alltid funnits med som ett element i underlag för besluten. 
Redan från första dagen i projektet stod det klart att företaget hade tydliga ambitioner 
att gå vidare och kommersialisera projektets resultat. Det kan argumenteras för att 
detta kan ha hämmat designers kreativa arbete i utgångsläget för projektet. Men det är 
å andra sidan en självklarhet att om uppdragsgivaren frågar efter en ”producerbar 
produkt” snarare än ett ”framtidskoncept” så blir resultatet på projektet olika. Det är 
designerns ansvar att försöka bortse från befintliga lösningar och tänka fritt i 
projektets inledning och därefter sålla ut användbara idéer utifrån det. 

 

6.2 Om framtiden 
Uppdragsgivaren FD Sweden AB är nöjda med det resultat som presenterats i 
projektet och kommer lägga ner resurser för att få produkten färdigutvecklad. I ett 
första steg ska CAD-materialet granskas och färdigställas inför produktion av en 
prototyp. Redan i skrivande stund har några möjliga problemområden identifierats 
kring USB anslutningarna med mera i sidan. Designen kommer sannolikt behöva 
justeras något kring detta området för att maximera användarvänligheten när man 
öppnar och stänger chassit. 
Prototypen kommer att tillverkas av en specialiserad chassitillverkare i Kina och 
sedan testas i företagets svenska labb. Olika komponenter kommer användas i olika 
konfigurationer och chassits kylförmåga, ljudnivå och övergripande design kommer 
att bedömas. De problemområden som identifieras i testerna kommer rättas till och 
produkten kommer samtidigt optimeras för produktion i större skala. Beroende på hur 
stora problem man stöter på kan det vara aktuellt att göra ytterligare en prototyp. 
I samma skede som produkten börjar bli produktionsklar kommer alla aktiviteter som 
inkluderas i marknadsintroduktion av en ny produkt sättas igång. Därtill hör logistik, 
marknadsföring, manualer, förpackningar och försäljning till återförsäljare. 

Riktigt hur lång tid ovanstående process kommer att ta är oklart och hänger mycket på 
de problem som kan stötas på under processens gång. Att hitta rätt tillverkare och få 
rätt kvalitet på produktionen är enligt företagets erfarenheter också ett tidskrävande 
arbete. 
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8.1 Bilaga 1. Ordlista 
 

ATX:  Advanced Technologu eXtended, en formatstandard för moderkortsamt 
nätaggregat 

SFX:  En formatstandard för nätaggregat, mindre än ATX 

USB:  Universal Serial Bus, valigt förekommande koppling för kommunikation 
mellan datorer och andra elektroniska produkter. 

Mini-ITX:  En formatstandard för moderkort, mindre än ATX 
PSU:  Power Supply Unit, komponent som förser datorsystemet med ström, 

samma som nätaggregat 
GPU:  Graphics Processor Unit, Grafikkort 

NÄTAGGREGAT: komponent som förser datorsystemet med ström, samma som  
PSU 

SSD: Solid State Drive, en typ av hårddisk speciell för dess snabbhet och lilla  
format. 

ODD:  Optical Disc Drive, optisk enhet som till exempel läser cd eller dvd. 
HD:  High Definition, bildkvalitet för film med mer än två miljoner pixlar per  

 bild. 
CPU:  Central Processing Unit, datorns processor 

HDD:  Hard Disk Drive, mekanisk hårddisk 
CNC:  Computer Numerical Control, samlingsnamn för verkstadsmaskiner 

styrda av datorer. 
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8.2 Bilaga 2. Funktionsträd 
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8.3 Bilaga 3. Gantt schema 
	  
  

Vecka	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	   21	   22	   23	   24	   25	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Research	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Specifikation	  satt	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Design	  och	  form	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Modellbygge	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Utvärdering	  modell	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Buffertid	  för	  ändringar	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Design	  insida,	  CAD	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Rapport	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Katalog	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Utställning	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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8.4 Bilaga 4. konkurrentanalys  

Lian Li PC-Q08 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pris  821kr 88,9 Euro (Tyskland) 
Mått i mm (BxDxH) 227x345x272  (H=282 med fötter) 
Material  Aluminium 
Plats för  30cm GPU, 5.25” ODD, 6st 3,5” HDD, 1st 2,5” HDD 
PSU  ATX, ingår ej 
Plats för CPU kylare 100mm 
Kylning  1x140mm insug, 1x120mm utblås i tak 
Färg  Finns tillgänglig i svart, rött, metall 
 
Synpunkter från recensioner och forum [11,12] 
+ Kvalitetskänsla 
+ Enkel montering av PSU med hjälp av löstagbar platta 
+ USB 3.0 
+ Ren design, förutom LED fläktarna 
+ Låg vikt 
+ Lätt installation 
 
- Ljudnivå, vibrationer sprider sig lätt i ett aluminiumchassi 
- Upplevs som stor (troligtvis för att den bygger på höjden) 
- Svår kabeldragning med fullstort ATX PSU(se bild ovan) 
- Området kring processorn blir varmt 
- Krånglig att öppna (6 skruvar per sida) 
- Outnyttjad plats 
 
Kommentar: Ett teknikst kompetent chassi fast som misslyckas med huvudmålet att 
upfattas som en litet chassi med möjlighet till kraftfulla system. Utvändig design 
upfattas som stilren av många användare men har fortfarande mycket onödiga och 
övertydliga detaljer. Men om detta är vad marknaden uppfattar som stilrent kan den 
utvecklas mycket mer.  



	  

47 

Silverstone Sugo SG07 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pris  1611kr 169 Euro (Tyskland) 
Mått i mm (BxDxH) 222x350x190   
Material  Plåtkropp, front i plast och aluminium 
Plats för  31cm GPU, slim ODD, 1st 3,5” HDD, 2st 2,5” HDD 
PSU  600W ATX, ingår 
Plats för CPU kylare 117mm 
Kylning  1x180mm insug i tak, utblås sida och botten. 
Färg  enl. bild ovan 

	  
Synpunkter från recensioner och forum [13,14] 
+ Bra kylning, relativt tyst fläkt 
+ 2 stegs kontroll av fläkt 
+ Dammfilter i topp och botten 
+ Överlag bra låda för kraftfulla system 
 
-‐ För långa kablar från medföljande PSU (se bild x) 
- Inga möjligheter för bra kabeldragning 
- Högt pris (trots plåtchassi) 
- Utseende (mestadels negativa kommentarer) 
- Önskvärt med steglöst inställbar fläkt 
- Hålen i sidan ger hög ljudnivå samt exponerar stora delar av insidan för damm och 
insyn 
 
Kommentar: Ett annat kompetent alternativ för en kraftfull men kompakt dator. Är 
dock väldigt svår att montera i på grund av otillräckliga lösningar och för mycket 
sladdar. Utseendemässigt ger den ett spretigt uttryck och med tre olika material och 
dåligt anpassade delar. Chassits front saknar genomgående tanke. 
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Silverstone Sugo SG05 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pris 300W/400W 730kr/923kr  80,34 Euro/108,5 Euro 
Mått i mm (BxDxH) 222x276x176 
Material  Plåtkropp, front i plast  
Plats för  22,8cm GPU, slim ODD, 1st 3,5” HDD, 1st 2,5” HDD 
PSU  300W/450W SFX, ingår 
Plats för CPU kylare 78mm 
Kylning  1x120mm insug i front 
Färg  svart 

	  
Synpunkter från recensioner och forum [15,16] 
 
+ Storlek 
+ Pris 
+ Kylförmåga 
+ Låg ljudnivå 
+ enkel design 
 
-‐ Ofärgad insida 
- PSU bak hindrar hög CPU kylare 
- ingen inställbar fläkt 
- Begränsat val av grafikkort 
- Begränsade lagringsmöjligheter 
- Krångligt att komma åt filter i front 
- Hålen i sidan ger hög ljudnivå samt exponerar stora delar av insidan för damm och 
insyn 
 
Kommentar: Litet kompakt chassi som erbjuder begränsade komponentval. Ger en 
billig känsla med tunn plåt och dåligt passande delar. Insidans färg ger chassit ett 
mindre genomarbetat intryck. 
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Lan Gear Infinity 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pris   Ej fastställt 
Mått i mm (BxDxH) 236x300x151 
Material  Aluminium  
Plats för  32cm GPU, ”slim” ODD, 1st 3,5” HDD, 2st 2,5” HDD 
PSU  ATX, ingår ej 
Plats för CPU kylare oklart 
Kylning  2x120mm i sidan, 2x80mm bak (ingår ej) 1x takfläkt 
Färg  svart 

	  
Synpunkter från recensioner och forum [17] 
 
+ Storleken 
+ enkel design 
+ Lätt 
 
-‐ Svårmonterad 
- Dåligt luftflöde 
- ATX PSU, för stort med för långa kablar 
- Många delar 
- Dyr, baserat på prisindikation 
 
Kommentar: Produkten befinner sig på prototypnivå (Och är också det enda som inte 
kunnat testas i verkligheten) men sågs ändå som intressant nog att analysera. Extremt 
kompakt och svårarbetat chassi men ger ett enhetligt och stilrent intryck utvändigt. 
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8.5 Bilaga 5. Kravspecifikation, datum 110223 
 

Krav: 

• Så kompakt design som möjligt 

• Stöd för moderkort av typ mini-ITX samt DTX  

• Två expansionsplatser i fullhöjd 

• Modulär hårddiskbur med antivibrations fästen 

• Nätaggregat av typ SFX med specialanpassade kabellängder 

• Tillräcklig kylning för höpresterande system 

• Luftfilter som är enkla att rengöra 

• Stöd för ”slim-ODD” optisk enhet, eventuellt av ”slot in” modell 

• Minst 1st USB 3.0, 1st USB 2.0, Audio I/O och power/resetknapp 

• Effektiv planering av konstruktion för minimering av verktygskostnader. 

• Används djup och bredd hellre än höjd. 

• Ska erbjuda bra kabeldragningsmöjligheter 

• Minst en fläkt inkluderat 

• Ska stödja minst 28cm långa grafikkort 

• Minimera ljudnivån 
 

Önskemål: 

• Extra plats för SSD enheter monterande under moderkort 

• Uttagbar moderkortsplåt 

• 6 hårddiskplatser 

• Stöd för höga processorkylare upp till 150mm 

• Placering av logotyp i front 

• Möjliggöra för extra fläktplatser 

• Stöd för upp till 31cm långa grafikkort 

• Modulärt SFX nätaggregat 
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8.6 Bilaga 6. Koncept för komponentlayout 
Koncept 1 
Tanken var att göra en något lägre produkt som istället blir lite bredare.(jämfört med 
till exempel Fractal Design Array). Luftflödet går från den vänstra sidan (framifrån 
sett) till den högra genom luftintag och utsläpp i sidan av chassit med hjälp av två 
140mm fläktar, hål i botten är också till för att öka luftflödet ytterligare. Nätaggregatet 
skulle ta luft underifrån lådan och blåsa ut i samma riktning som 140mm fläktarna. 
ODD placeras i vertikal position i fronten. 
Bedöming: Troligtvis så skulle grafikkort ta alltför mycket av den luft som är tänkt att 
strömma igenom hela chassit, vilket skulle betyda att man hade fått göra ytterligare 
hål i tak eller baksida för att få ordentlig kylning till övriga komponenter.  
 
Fördelar:  Innovativt, nytänkande 
 ”Ren” front och överdel 
 Bra användning av plats 
 Låg profil på chassit 
 Plats för hög CPU kylare (om man tar bort 2 hårddiskar) 
 Plats för långt grafikkort 
 
Nackdelar: Otillräckligt luftflöde 

Skeptiska användare, man kommer vara tvungen att förklara hur 
luftflödet fungerar ganska ingående. 
Man kan inte ställa saker vid sidan av produkten, det blockerar 
luftflödet. 
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Koncept 2 
Tar in luft i fronten och blåser ut varm luft bakåt. En mer traditionell lösning som inte 
behöver förklaras för kunden. Luften flyttas med en 120mm fläkt fram och blåses ut 
med en 140mm fläkt bak. Likt koncept ett tar nätaggregatet luft från botten och blåser 
ut i sidan, grafikkortet tar luft ifrån sidan av chassit. ODD enheten placeras i sidan 
över nätaggregatet men den skulle också kunna monteras i anslutning till fronten om 
man har en mindre fläkt där. 
 
Fördelar: Bra och enkelt luftflöde 
 ”Ren” front och överdel 
 Bra användning av volymen 
 Plats för hög CPU kylare 
 Plats för långt grafikkort (om man tar bort 2 hårddiskar) 
 
Nackdelar: Högre produkt än önskat 
 Ingen nyhet för marknaden 
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Koncept 3 
Koncept tre suger luft underifrån och blåser ut det genom en takplacerad 140mm 
fläkt. Hårddiskarna är placerade vid sidan av moderkortet i en upprätt ställning. 
Nätaggregatet tar luft i fronten av chassit och blåser ut det på sidan, grafikkortet tar 
luft i sidan av chassit. 
Bedömning: Oklart om det skulle ge tillräckligt med kylning och svårt att addera 
fläktar om så är fallet. Svårt att hitta plats för ODD enheten, placera den i fronten 
skulle vara ett alternativ men det skulle förlänga ett redan långt chassi. 
 
Fördelar: Skulle ge chassit låg profil 
 Plats för hög CPU kylare (fast mindre plats än andra koncept) 
 Plats för långt grafikkort (Om man tar bort 2 hårddiskar) 
 
Nackdelar: Skulle ge en lång produkt 
 Oklart och troligtvis otillräckligt luftflöde. 
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Koncept 4 
Här placeras moderkortet i en vertikal position och all luftgenomströmning kommer 
från lådans botten. Höjden på lådan gör att det blir ett större chassi än de andra vilket 
gör placering av ODD och hårddiska mindre styrt. Grafikkortet tar luft i botten av 
lådan och likaså nätaggregatet. 
 
Fördelar: Bra luftflöde 
 ”Ren” front, överdel och sidor 
 Plats för hög CPU kylare (Om man tar bort 2 hårddiskar) 
 Plats för långt grafikkort 
 Många alternativ för ODD placering 
 
Nackdelar: Blir ett högt chassi, mycket högre än vad som eftersträvats 
 Mycket oanvänd plats, större volym än nödvändigt. 
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8.7 Bilaga 7. Förslag användarinterface 
 
Förslag 1    Förslag 2 

	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 

Förslag 3    Förslag 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förslag 5    Förslag 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  

56 

8.8 Bilaga 8. Förslag LED och logotyp placering 
	  
Förslag	  1	   	   	   	   Förslag	  2	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Förslag	  3	   	   	   	   Förslag	  4	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Förslag	  5	   	   	   	   Förslag	  6	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


