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Abstract

The project was carried out in cooperation with ROL Ergo. ROL Ergo is a company 
that develops and manufactures products with a purpose of providing an improved 
ergonomics for the user. One of Rol Ergos products is a TV stand that can raise and 
lower the position of the TV.
This project is about developing a new solution of ROL Ergo's adjusteble TV stand. 
The new TV stand is also going to use a new and better actuator. An important part of 
the project was to find an appropriate actuator that the new stand finally would use. 
The design of the new stand has also been aimed to be different in comparation to 
ROL Ergo's stand.
In the project start information was gathered to understand the current market and its 
competition. In order to find appropriate actuators and associated control units an 
extensive product search was carried out. The product search was followed by a 
concept generation with screening and selection. The design work that followed 
consisted in complete CAD models and drawings, necessary calculations and choice 
of materials.
The project resulted in a wall-mounted TV stand that uses a completely different type 
of actuator than ROL Ergo uses today. The result meets the stated requirements well. 
But there are also plenty of room for further development.



Sammanfattning

Sammanfattning

Projektet är genomfört i sammarbete med ROL Ergo. ROL Ergo är ett företag som 
utvecklar och tillverkar produkter med syfte att ge en förbättrad ergonomi för 
användaren. En av Rol Ergos produkter är ett TV-stativ som kan höja och sänka TVns 
position.
Examensarbetet går ut på att utveckla en ny lösning på ett höj- och sänkbart TV-stativ. 
Det nya TV-stativet skall använda ett nytt och bättre ställdon. En viktig del av 
projektet var alltså att  hitta lämpligt ställdon som sedan det nya stativet anpassas till. 
Stativet har försökts göra något annorlunda än ROL Ergos nuvarnade stativ.
Projektet startade med att samla in information med hjälp av 
konkurrentundersökningar och kundanalyser. För att hitta lämpliga ställdon med 
tillhörande styrenheter genomfördes en omfattande produktsökning. Därefter 
genomfördes en konceptgenerering med sållning och urval. Konstruktionsarbetet som 
sedan följde bestod bland annat i kompletta CAD-modeller och ritningar, nödvändiga 
beräkningar och val av material.
Projektet resulterade i ett väggmonterat TV-stativ som använder sig av en helt annan 
typ av ställdon än vad ROL Ergo använder idag. Resultatet uppfyller väl de uppsatta 
kraven i kravspecifikationen. Men det finns också gott om utrymme för 
vidareutveckling.
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Inledning

1 Inledning
I detta inledande kapitel kommer uppgiftens Syfte och mål gås igenom samt de 
avgränsningar projektet kommer att ha. Avslutningsvis kommer en disposition av 
rapportens fortsatta struktur att finnas. Inledningsvis kommer uppgiftens bakrund att 
presenteras med en kort beskrivning av företaget ROL Ergo och dess nuvarande TV-
Stativslösning.

1.1 Företagsbeskrivning
ROL Ergo är ett företag som utvecklar och tillverkar produkter med syfte att ge en 
förbättrad ergonomi för användaren. Företaget började för mer än 30 år sedan med att 
tillverka höj- och sänkbara bordsben och är idag bland de ledande tillverkarna på 
marknaden. [1] Idag tillhandahåller ROL Ergo en stor mängd produkter vars syfte är 
att tillåta skrivbord, sängar, soffor, köksbänkar, arbetsbänkar att kunna sänkas, höjas 
eller vinklas. Detta ger möjlighet till att ha varierande arbetsställningar och därmed en 
förbättrad ergonomi. ROL Ergo tillhandahåller också flera andra produkter som kan 
förbättra arbets- eller hemmiljön, tex dator-, monitor- och tangentbordshållare. Nästan 
alla produkter specialanpassas efter varje kunds behov.

1.1.1 TV-stativ

ROL Ergo tillverkar idag ett anpassningsbart TV-stativ (se figur 1). Stativet kan höjas 
och sänkas enligt samma princip som höj och sänkbara bord vilket enkelt görs med 
hjälp av en fjärrkontroll. Fästet är konstruerat för att passa flera olika storlekar på 
platta TV-skärmar.

1.1.2 Ställdonet

För att styra höjning och sänkning av stativet använder ROL ett ställdon från Linak 
(se figur 2), samma ställdon som används i företagets höj- och sänkbara bord. Detta 
ställdon är egentligen mer avancerat än vad det behöver vara. Bland annat klarar 
ställdonet av parallellkörning vilket är nödvändigt för exempelvis två bordsben men 
inte för ett TV-stativ. Detta medför bland annat att elektroniken blir dyrare och tar 
mer plats än den egentligen behöver.
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Figur 1: ROL Ergos 
nuvarande TV-stativ
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1.2 Syfte och mål
Målet är att hitta ett bättre ställdon samt att konstruera och utforma ett nytt och bättre 
TV-stativ till det nya ställdonet. För att hitta ett nytt ställdon ska en lämplig 
marknads-undersökning genomföras. Någon form av kundanalys ska också 
genomföras för TV-stativet för att få bra referensramar för projektet. Stativet ska 
sedan utformas efter resultatet på kundanalysen samt efter de krav som givits av ROL 
Ergo. Projektet ska resultera i kompletta CAD-modeller och ritningar.

1.3 Avgränsningar
Resultatet av projektet kommer framförallt bestå av CAD-modeller, ritningasunderlag 
samt de övriga designförslag som tagits fram. Någon form av prototyptillverkning 
kommer alltså inte att göras. Konstruktionen kommer att avgränsas för att passa i 
IKEAs sortiment, vilket bland annat innebär en enkel konstruktion som passar i ett 
platt paket.

1.4 Disposition
Rapporten kommer att fortsätta med en teoretisk bakgrund där de metoder som 
använts i projektet beskrivs. Därefter påbörjas genomförandefasen som inleds med  en 
konkurrentundersökning. Kapitlet därefter definieras produktens egenskaper med 
hjälp av först en kundanalys följt av en kravspecifikation och en QFD. Därefter 
genomförs en produktsökning för att hitta ett lämpligt ställdon. Sedan beskrivs 
konceptgenereringen. Konstruktionen består sedan av detaljkonstruktion, materialval 
och beräkningar. Därefter presenteras resultatet följt av slutsatser och diskussion.
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Figur 2: Linak 
Ställdon
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2 Teoretisk bakgrund
I detta kapitel ges en lite djupare teoretisk bakgrund till en del av de metoder som 
använts i projektet.

2.1 QFD
Quality Function Deployment (QFD) används för att kunna identifiera kundernas 
önskemål och behov och översätta dem till mätbara storheter.[2] Dessa storheter 
ligger sedan till grund för de val man gör med avseende på konstruktions- och 
produktionslösningar så att kundens vilja beaktas under hela utvecklingsprocessen.

Översättningen kan ses som en tolkning och som vid alla tolkningar finns ett 
varningstecken att den som tolkar lägger in egna värderingar vilket kan medföra att 
storheterna kan skilja sig från dess reella innebörd. QFD är ett verktyg som hindrar 
värderingar att tillföras vid tolkningsarbetet. Idag används QFD-metoden främst i de 
tidiga faserna av en produktutveckling. 

Utöver slutkunder så finns det även interna kunder och andra intressenter som har 
speciella krav på produkten, exempelvis produktionsavdelningen, olika myndigheter, 
med flera. QFD-metoden hjälper till så att alla krav beaktas i så pass god tid att man 
hinner ta hänsyn till dem redan i ett tidigt stadium.
Figur 3 beskriver hur en QFD  kan se ut.
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Figur 3: Exempel på en QFD-
matris
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2.2 Pugh-matris
Pugh matrisen eller ”Pugh Concept Selection” är en koncepturvalsmetod utvecklad av 
den skotske produktutvecklaren och professorn Stuart Pugh.[3] Pughs matris är ett 
enkelt verktyg för att jämföra och utvärdera ett flertal koncept utifrån de krav som 
man sammanställt i sin kravspecifikation. Matrisen utgår från en referens som oftast 
består av en existerande produkt eller tjänst. De egna koncepten jämförs sedan med 
referensen hur väl de uppfyller kraven, bättre (+), sämre (-) eller lika bra (0) som 
referensen. Kraven viktas för att de kraven med högst prioritet ska vara styrande i 
valet av koncept. Sedan summeras alla + och – för varje koncept (+/- har olika värde 
beroende på kravens viktning). Minusen dras av från plusen vilket ger konceptets 
”poäng”, högre poäng motsvarar bättre koncept.

2.3 Kravspecifikation
Kravspecifikationen består av ett dokument som innehåller och beskriver de krav som 
beställaren har på produkten. Kravspecifikationen kan ses som ett verktyg för att sätta 
upp ramar och mål för hur den slutliga produkten ska se ut och för de funktioner den 
ska ha. Att göra en kravspecifikation är en viktig del av produktutvecklingsprocessen. 
Det är därför viktigt att man ställer upp tydliga och konkreta krav så tidigt som 
möjligt i projektet. Kraven bör också vara mätbara vilket underlättar arbetet med att 
uppfylla dem.
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3 Genomförande
Denna del beskriver hela projektets genomförande. Kapitlet börjar med en 
konkurrentanalys för att få en bild av hur marknaden ser ut och vilka för- och 
nackdelar konkurrentanas produkter har. Därefter följer en definiering av produktens 
egenskaper som innehåller en kundanalys, en imageboard, en kravspecifikation samt 
en QFD. Sedan följer en produktsökning av ställdonet där målet är att hitta ett ställdon 
med tillhörande styrenhet som uppfyller de krav som ställts. Därefter beskrivs 
konceptgenereringen med tillhörande sållning och urval. Till sist beskrivs 
konstruktionen av den slutliga produkten. För en bättre bild av hur arbetet är uppdelat 
finns en WBS och tidsplan som bilaga 1 och 2.

3.1 Kokurrentanalys
Denna konkurrentundersökning gjord för att få en bild av hur marknaden ser ut 
angående denna typ av TV-stativ samt att få inspiration för den egna idégenereringen. 
I dagsläget finns det få konkurrenter som producerar höj- och sänkbara TV-stativ. De 
företag som finns har oftast mer exklusiva modeller. Fyra olika konkurrenter har 
analyserats efter vilka fördelar respektive nackdelar de har.

3.1.1 Flatlift

Flatlift har ett brett sortiment av olika TV-stativ. De flesta är relativt dyra och 
avancerade, genomsnittspriset ligger uppskattningsvis på 4000 – 6000 dollar. Det 
billigaste alternativet är ”Flatlift TV Lift Kit” (Figur 4) för 696 dollar. Flatlift TV Lift 
Kit är helt enkelt en byggsats man själv får montera ihop. Stativet klarar storlekar 
mellan 26"-42" och använder ett Linak ställdon med en slaglängd på 660 mm.[4]

3.1.2 Lift-Tech

Lift-Techs idéer bygger på att TV:n är gömd när den inte används, exempelvis i ett 
skåp eller i innertaket (se figur 5). Vid användning tas TV:n fram med hjälp av en 
fjärrkontroll och TV:n höjs upp ur skåpet eller fälls ner från taket. Har slaglängder 
från 500 mm (för de minsta storlekarna) upp till 1000 mm (för de största). De största 
modellerna är för 61 tums stor TV.[5]
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Figur 4: Flatlift TV 
Lift Kit
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3.1.3 Linak

Figur 6 visar några av Linaks idéer. Det är alltså inga verkliga produkter utan 
idéer på vad man kan göra med deras ställdon. Inga revolutionerande idéer utan 
de påminner mycket om de andra konkurrenternas.[6]

3.1.4 Nexus21

Nexus21 har tre olika stativ, L-27, L-39 och DL-39. DL-39 är den största och har två 
ben (och ställdon) och lyfter hela 120 kg. DL-39 och L-39 är anpassade för TV-
storlekar på 42 - 65 tum. Figur 7 visar den minsta modellen, L-27. L-27 lyfter 80 kg 
och har en slaglängd på 675 mm. Stativet passar för TV-storlekar mellan 21 – 42 tum.
[7]
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Figur 5: Lift-
Tech LT-200

Figur 6: Linaks  
idéer

Figur 7: Nexus21 
L-27
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3.2 Definition av produktegenskaper
Detta kapitel beskriver de metoder som använts för att definiera den slutliga 
produktens egenskaper. Först har en enkel kundanalys genomförts för att få en bild av 
vad som kunden anser viktigt med den aktuella produkten. Med kundanalysen som 
grund gjordes en imageboard för att få inspiration till utformningen av TV-stativet. 
Kravspecifikationen som sedan beskrivs är utformad dels efter de krav som ställts från 
ROL Ergo och dels efter kundanalysens resultat. Till sist gjordes en QFD för att 
utreda sambanden mellan kundkraven och produktegenskaperna.

3.2.1 Kundanalys

På grund av tidsbrist har ingen djupare marknadsundersökning genomförts angående 
TV-stativet. Samtal med vänner och bekanta samt sökning på internet har dock lett 
fram till vissa slutsatser.

● De flesta som använder platt-tv verkar antingen ha den direkt på väggen eller 
placerad på en tvbänk.

● En förbättrad kabelhantering är något som efterfrågas.
● Ett snyggt men diskret utseende önskas, ”det är ju Tvn som ska synas.”
● Det är önskvärt om stativet har någon form av hylla eller dylikt där exempelvis 

DVD-spelare, digitalbox eller liknande kan placeras.

3.2.2 Imageboard – inspiration

Imageboarden har gjorts med syfte att ge inspiration till den nya produkten. Den har 
gjorts med kundanalysen och ROL Ergos krav i baktanken och den består av ett antal 
olika TV-stativ lösningar. Figur 8 nedan visar imageboarden.
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Figur 8: Imageboard för inspiration
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3.2.3 Kravspecifikation

Kravspecifikationen är utformad för att möta de krav som ROL Ergo angivit samt 
efter kundanalysens resultat. Den formella kravspecifikationen finns som bilaga 3. 
Nedan följer en sammanfattning av kraven:

● Anpassningsbar för platt skärm upp till 42 tum
● Lyfta vikt upp till 40 kg
● Hastighet minst 40 mm/s
● Slaglängd på minst 500 mm
● Utrymme för inbyggd elektronik
● Obefintlig tipprisk
● Platt paket, anpassas efter EUR-pall
● Enkel montering
● God hantering av kablar
● Diskret och stilrent utseende
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3.2.4 QFD

En QFD har gjorts för att utreda sambanden mellan kundens önskemål och produktens 
egenskaper. QFD-matrisen innehåller också en konkurrentjämförelse baserad på den 
tidigare genomförda konkurrentanalysen. Figur 9 nedan visar hur QFD-matrisen ser 
ut.

Kraven och viktningen är baserad på kundanalysen samt ROL Ergos önskemål. 
Kraven är uppdelade i fyra kategorier, prestanda, användning, utformning och övrigt. 
Dessa har sedan jämförts med relevanta produktegenskaper för att finna samband. De 
konkurrenter som användes i konkurrentanalysen har analyserats huruvida de 
uppfyller de uppsatta kraven.
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Figur 9: QFD
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3.3 Produktsökning ställdon
Denna produktsökning är gjord för att hitta ett lämpligt ställdon som ska hantera 
höjning respektive sänkning av TVn. Första steget var att hitta så många tillverkare 
som möjligt som ROL Ergo helst inte hade varit i kontakt med tidigare. Det främsta 
verktyget i första steget var sökverktyget Google. Nästa steg var att jämföra 
intressanta modeller med kritetierna slaglängd, hastighet och pris. De modeller som 
inte höll måttet sållades bort. Därefter jämfördes de kvarvarande modellerna efter 
deras fysiska mått. Tillsist jämfördes några styrenheter till ställdonen.

3.3.1 Leverantörer

Sökningarna på Google resulterade i följande tillverkare av ställdon. Det enda 
företaget ROL Ergo varit i kontakt med tidigare är Aratron.

OEM-Motor AB 
Mekanex Maskin AB 
Aratron 
Firgelli Automations 
IAI 
LinMot Linear Motors 
Concens 
Transmotec 
Thomson 
SETEC 
MecVel 
EDRIVE 
Ultramotion 
OEM Dynamics 
SKF Linear Motion

15



Genomförande 

3.3.2 Jämförelse och värdering

Här jämförs ställdonen efter kriterierna slaglängd, hastighet och pris. Prisuppgifter 
visade sig vara svårt att få tag på och därför uteblev priset på de flesta ställdonen i 
jämförelsen. Ställdonen jämfördes också emot referensvärden på slaglängd och 
hastighet som motsvarade de kraven på ställdonet. En värdering av de olika 
modellerna gjordes och de som inte nådde upp till kraven blev direkt underkända. Tre 
ställdon värderades till MVG, MecVel 9000S och ALI5 samt Danher Motion 
Thomson DT24-T68. Tabellen nedan (Tabell 1) visar hela jämförelsen.

3.3.3 Beskrivning och jämförelse av valda ställdon

I detta steg jämfördes först de tre ställdonen som fick MVG i steg 2. Sedan gjordes en 
enklare jämförelse av ställdonen med betyget VG. Ställdonen jämfördes efter dess 
fysiska mått där små mått och kompakthet är önskvärt. Framför allt är storleken på 
motorkroppen viktig att hålla nere. Det är också oftast bättre om motorkroppen sticker 
ut vinkelrätt mot rörelseriktningen. Som standard ska ställdonet röra sig i foder-rör 
som har en inre diameter på ca 56mm, men andra lösningar är också möjliga. 
Ställdonens maxlast har också tagits med i jämförelsen.
Nedan följer en beskrivning av de tre MVG-ställdonen.
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Tabell 1: Jämförelse och värdering av ställdon
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3.3.3.1MecVel 9000S
Detta ställdon passar bra in på de sökta egenskaperna. Med en slaglängd på 1000 mm 
och en hastighet på 60 mm/s tangerar den referensens övre gräns. [8]  Ställdonets 
ytterdiameter är 45 mm vilket innebär att den skulle passa i Ø56mm foderröret. 
Motorkroppen sticker ut vinkelrätt mot rörelseriktningen 134 mm eller 145 mm och 
har en diameter på 76 eller 88 mm. Längden är 187 mm plus slaglängden. Maxlasten 
ligger på 9000 N men då är hastigheten 7 mm/s, för att uppnå maxhastigheten 60mm/s 
är maxlasten 1500N. Ritningen i figur 10 visar ställdonets mått mer detaljerat.
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Figur 10: Ritning på MecVel 9000S
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3.3.3.2 MecVel ALI5
Detta ställdon har bättre prestanda än 9000S men sämre fysiska egenskaper, framför 
allt gällande motorkroppen. Motorkroppen som sticker ut (vinkelrätt mot 
rörelseriktningen) ca 240 mm har en diameter på 105 mm.[9] Själva ställdonet är 
också större utformat i jämförelse med 9000S. Längden är 369 mm plus slaglängden. 
Maxlasten är 15000 N men förmodligen lägre för att uppnå de högre hastigheterna. 
Ritningen i figur 11 visar ställdonets mått mer detaljerat.
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Figur 11: Ritning på MecVel ALI5
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3.3.3.3 Thomson DT24-T68M
Detta ställdon skiljer sig från föregående modeller. Som figur 12 och 13 visar består 
detta ställdon inte bara av en stång som skruvas in eller ut. Istället skjuts detaljen på 
en skena fram eller tillbaka. Detta medför att ställdonet blir betydligt större än de 
andra modellerna. Beroende på vilken slaglängd som väljs blir ställdonet mellan 
832-1832mm långt. [10]Motorkroppen däremot tar mindre plats i jämförelse med de 
båda andra ställdonen. Ritningen i figur 12 visar ställdonets mått mer detaljerat. 
Maxlasten är 650 N vilket ger en hastighet på 29 mm/s, minimal last ger hastigheten 
44 mm/s.
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Figur 12: Ritning på Thomson DT24-
T68M

Figur 13: Thomson DT24-T68M
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3.3.3.4 Jämförelse av VG-ställdonen
Här följer en enkel jämförelse av ställdonen som fick betyget VG.

Elero Linear Econom 01
80 mm i diameter. Maxlasten ligger mellan 500 – 5000 N 
beroende på vilken hasighet modellen har, 0,7 – 90 mm/s.[11]

MecVel ALI2
36 mm i diameter. Motorkroppen (Ø59 mm eller Ø76 mm) 
sticker ut vinkelrätt mot rörelseriktningen 110,5 mm eller  140,5 
mm. 148 mm (+ slaglängd) i längd. Maxlasten 2500 N ger en 
hastighet 10 mm/s. Minsta maxlasten, 800 N, ger hastigheten 
110 mm/s.[12]
MecVel ECV1
45 mm i diameter. Motorkroppen (Ø76 mm eller Ø88 mm) 
sticker ut vinkelrätt mot rörelseriktningen 145 mm eller 134. 
186mm (+ slaglängd) lång. Maxlasten 7500 N ger hastigheten 
10 mm/s. Minsta maxlasten, 1000 N, ger hastigheten 80 mm/s.
[13]

Firgelli Automations FA-04-12-30”
45x45 mm i tjocklek. 978 mm lång ihopfälld, 1740 mm utfälld. 
Klarar av att lyfta och sänka 20 kg, och hålla 40 kg.[14] Detta 
ställdon faller på den begränsade kraften.
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3.3.4 Beskrivning och jämförelse av styrenhet

ROL Ergo använder idag en styrenhet från Linak (se figur 14 och 15). Styrenheten är 
av samma modell som företaget använder till deras höj- och sänkbara bord. Enheten 
har relativt avancerade egenskaper [15], bland annat klarar den av att parallellköra två 
stycken ställdon vilket är nödvändigt i ett höj-/sänkbart bord men onödigt när bara ett 
ställdon används vilket är fallet med TV-stativet. Den onödiga elektroniken gör att 
styrenheten blir onödigt stor och onödigt dyr. Den nya styrenheten bör alltså vara av 
en simplare modell och betydligt mindre. Det räcker om styrenheten kan styra bara ett 
ställdon upp och ner. MecVel och Danaher Motion är de företag vars styrenheter har 
undersökts med tanke på de ställdon som betygsatts till MVG.

3.3.4.1 MecVel
MecVel har två intressanta styrenheter till sina ställdon. Båda enheterna kan enbart 
hantera ett ställdon och är betydligt mindre än Linaks modell. Den ena styrenheten 
[16] som kallas PF0014 (se figur 16) har måtten 180 x 14 x 70 mm. En infraröd 
fjärrkontrollsmottagare (även kallat PF0015) kan väljas som tillval till denna produkt. 
Den andra styrenheten [17], PF0025 (se figur 17), mäter 90 x 110 x 40 mm. Till 
denna finns dock ingen möjlighet att välja till någon fjärrkontrollsfunktion.

3.3.4.2 Danaher Motion
Danaher Motion är företaget som tillhandahåller ställdonet Thomson DT24-T68M. 

Två styrenheter rekommenderas till det aktuella 
ställdonet, AC-247 ELS [18] (figur 18 och 19) eller DCG-160 [19] (figur 20 och 21). 
Båda styrenheterna gjorda för att styra enbart ett ställdon i två riktningar. 
Handkontrollen kan beställas som ett tillval. AC-247 ELS är något mindre än 
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Figur 15: Linak 
styrenhet CBD7

Figur 14: Dimensionerna på Linak CBD7

Figur 17: MecVel PF0025 
styrenhet

Figur 16: MecVel PF0014 
styrenhet
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alternativet men båda styrenheterna är större än MecVels modeller. De är dock mindre 
än Linaks styrenhet.
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Figur 19:  
Danaher Motion 
AC-247 ELS

Figur 20: Danaher 
Motion DCG-160

Figur 21: Dimensioner på 
Danaher Motion DCG-160

Figur 18: Dimensioner på 
Danaher Motion AC-247 ELS
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3.4 Konceptgenerering
Detta kapitel berör utvecklingen av det slutliga konceptet. Det börjar med värdering 
av koncept på en tidig nivå. Fortsättningsvis försöks de olika koncepten kopplas till 
något av de ställdon som produktsökningen av ställdon resulterade i. Sedan 
genomförs en jämförelse och sållning av koncepten följt av en vidareutveckling av de 
bästa koncepten. Till sist genomförs en slutsats och ett slutligt urval. 

3.4.1 Koncept

Här redovisas de koncept som tagits fram. I tabellen (Tabell 2) nedan sju olika 
varianter med enkla skisser vägs mot för- och nackdelar.

Tabell 2: Utvecklade koncept med dess för- och nackdelar

1 Plus:
● liten, diskret

Minus:
● Kabelhantering
● begränsad slaglängd
● Placering av IR-mottagare

2 Plus:
● Flexibel
● relativt liten

Minus:
● kabelhantering
● odiskret, ful?

3 Plus:
● Delvis kabelhantering
● Stabil
● God slaglängd

Minus:
● Stor

4 Plus:
● Kabelhantering

Minus:
● Stor
● Placering av DVD-spelare, 

digitalbox etc.?
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5 Plus:
● Kabelhantering
● Placering av DVD-spelare, 

digitalbox etc.?
Minus:

● Större...

6 Plus:
● Stabil
● Goda förvarings möjligheter 

(DVD, digitalbox, etc.)
Minus:

● Stor
● Kabelhantering

7 Olika varianter på hyllor till nr 4
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3.4.2 Ställdon till koncepten

Här kopplas lämpliga ställdon till koncepten. Ställdonen hämtas från 
produktsökningen.

1. Koncept 1 ställer stora krav på litenhet och kompakthet hos ställdonet. Det 
andra MVG-ställdonet (MecVel ALI5) blir mer eller mindre uteslutet på grund 
av de stora måtten. MecVel 9000S är något mindre men även detta blir svårt 
att passa in. Thomson DT24-T68M skulle kunna fungera. Modellen har 
mindre mått på motorkroppen men är ganska lång. Ett av de kompaktare VG-
ställdonen skulle också kunna väljas, till exempel Elero Linear Econom 01.

2. Koncept 2 kan antagligen inte använda Thomson DT24-T68M.  MecVel 
9000S eller ALI5 passar bättre. Stora mått på motorkroppen medför 
förmodligen en mindre diskret design vilket gör MecVel ALI5 till ett sämre 
alternativ. Någon av VG-ställdonen kan också fungera.

3. Koncept 3 är anpassat med tanke på att använda Thomson DT24-T68M. Något 
av de andra ställdonen går också att använda. Storleken motorkroppen är 
viktig att hålla nere.

4. Även i koncept 4 är Thomson DT24-T68M en god kandidat. Men givetvis är 
det även här möjligt att använda ett av de andra ställdonen, motorkroppen 
skulle förslagsvis kunna gömma i foten på stativet.

5. (Vidareutveckling av koncept 4.)
6. Koncept 6 är inte tänkt för Thomson DT24-T68M utan passar bättre med 

någon av de andra. Motorkroppen kan även här gömmas i exempelvis stativets 
fot.

7. (Enbart idéer på olika hyllor.)
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3.4.3 Jämförelse och Sållning

Sållningen och urvalet har gjorts med hjälp av en så kallad pugh-matris.
Pugh-matrisen (se figur 23) har ställts upp med 10 kriterier som ansetts viktiga. 
Referensen som används är ROL Ergos nuvarnade TV-stativ.
Koncept 2 och 3 fick mest poäng och beslutades att vidareutvecklas. Båda koncepten 
skiljer sig mycket från den nuvarande lösningen. De monteras båda på väggen och tar 
därmed mindre plats. Koncept 2 har också en stor styrka i dess flexibilitet i och med 
att den inte bara kan placeras på väggen utan även i innertaket och eventuellt också på 
golvet.

3.4.4 Vidareutveckling av koncept

Efter sållningens första steg har det beslutats att koncept 2 och 3 ska vidareutvecklas. 
Koncepten har anpassats för att passa till ett lämpligt ställdon.

3.4.4.1 Koncept 2
Koncept 2 är tänkt att vara ett mycket flexibelt stativ. Tanken är att det ska kunna 
användas som ett golvstående stativ men också kunna hängas på väggen eller i 
innertaket. Konceptet har här anpassats till ställdonet MecVel 9000S. Figur 22 visar 
olika varianter på koncept 2.
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Figur 22: Koncept 2

Tabell 3: Pugh-matris
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3.4.4.2 Koncept 3
Koncept 3 (se figur 23) är ett stativ med enkel och stilren design och den tar inte 
särskilt stor plats eftersom den monteras på väggen. Inuti stativet finns plats för 
dragning av de kablar som används till Tvn. Ställdonet som används är Thomson 
DT24-T68M.

3.4.5 Slutsats och Urval

Koncept 2 är på många sätt en intressant idé. Dess styrka ligger i dess flexibilitet som 
medför att den kan monteras på golv, vägg eller tak. Men konceptet har också många 
brister. En svårighet ligger i att uppnå tillräckligt god stabilitet i alla lägen utan att 
funktionen och utseendet tar för mycket skada.
Koncept 3 är ett säkrare kort än koncept 2 och betydligt färre frågetecken angående 
konstruktionen. Givetvis är konceptet inte lika flexibelt men skiljer sig fortfarande 
mycket ifrån ROL Ergos nuvarande lösning. Väggmonteringen kan innebära en sämre 
flexibilitet och mobilitet i jämförelse med ett golvstående stativ men tar samtidigt 
mindre plats. Konceptet har också bättre kabelhantering än koncept 2.
Koncepten har jämförts och diskuterats tillsammans med ROL Ergo. Båda koncepten 
har ansetts intressanta men på grund av de brister och frågetecken som finns angående 
koncept 2 har valet gått till fördel för koncept 3 (figur 24).
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Figur 23: Koncept 3
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3.5 Konstruktion
Detta kapitel beskriver genomförandet av TV-stativets konstruktion. Det börjar med 
beskrivningar av varje detaljs geometri och detaljlösningar. Därpå följer ett 
materialval med beskrivningar och jämförelser av olika material. Sedan redovisas lite 
hållfasthetsberäkningar.

3.5.1 Detaljkonstruktion

Denna del kommer att beskriva varje detaljlösning i konstruktionen. Bilderna är ifrån 
CAD-modellen som är gjord i PRO/Engineer. För samtliga detaljer som konstruerats 
finns ritningar som bilaga. Dessa detaljer kommer att beskrivas i kapitlet:

● Ställdonet
● Höljet
● Väggfästet
● Över- och underdel
● Styrenheten
● TV-fästet

Kapitlet avslutas med en beskrivning av materialvalet och tillverkningen.
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Figur 24: Koncept 3 blev det slutliga konceptet

Figur 25: Sprängskiss av CAD-modellen
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3.5.1.1 Ställdon
Ställdonet Thomson DT24-T68M kommer användas för förflyttning av TV-skärmen i 
höjdled. Maxlasten hos ställdonet ligger på 650 N och hastigheten varierar mellan 29 
mm/s och 44 mm/s beroende på last. Slaglängden har valts till 700 mm vilket medför 
att stativets längd når upp till 1120 mm och får därmed plats på en EUR-pall. Figur 26 
visar CAD-modellen av ställdonet.

Ställdonet levereras med fyra stycken ”T-bultar” (se figur 27 och 28) för monteringen 
av ställdonet. Dessa kommer att användas för att fästa ställdonet i ”stativet”.

3.5.1.2 Höljet
Höljet är konstruerat för att skydda och innesluta ställdonet och elektroniken. 
Konstruktionen är anpassad för att passa till ett ställdon slaglängden 700 mm. Hela 
höljets länd blir då 1120 mm vilket innebär att den får plats på en pall med EUR-
standard (max 1200 mm). Bredden är 300 mm. Figur 29 visar CAD-modellen av 
höljet. Ritningen för höljet finns som bilaga 4.1.
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Figur 27: Beskrivning av 
ställdonets infästningar Figur 28: Ställdonets  

infästning med T-bult

Figur 26: Ställdonet Thomson DT24-T68M
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3.5.1.3 Väggfäste
Denna detalj har som syfte att fästa stativet mot en vägg samt att fästa ställdonet i 
stativet (se figur 30 och 31). Fästet har tre hål varav ett är till att fästa ställdonet och 
de övriga för stativets upphängning på väggen. Alla hål har diametern 8 mm. Fästet är 
tänkt att svetsas fast i höljet. Ritning till fästet finns som bilaga 4.4.
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Figur 29: Stativets skyddande hölje

Figur 30: Väggfästet Figur 31: Väggfästet monterat i stativet
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3.5.1.4 Över- och underdel
Dessa detaljer kompletterar höljet på stativets över- respektive underdel (se figur 32 
resp. 33). Utformningen är anpassad för att passa till höljets form. Underdelen har ett 
hål för kablar där strömkablar till styrenhten och även de kablar som går till TVn kan 
dras igenom. Underdelen är tänkt att svetsas fast i höljet medan överdelen istället 
skruvas fast för att möjliggöra montering av ställdonet (se figur 34). Ställdonet 
monteras alltså ovanifrån och därefter monteras överdelen. Över- och underdelens 
ritningar finns som bilaga 4.2 respektive 4.3.
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Figur 32: Överdelen Figur 33: Underdel

Figur 34: Överdelen monterad på höljet
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3.5.1.5 Styrenheten
Styrenheten som valts att användas är Danaher Motion AC-247 ELS (se figur 35 och 
36) som är en av de styrenheter som Danaher Motion rekommenderar till det aktuella 
ställdonet. Styrenheten är tänkt att placeras vid sidan av ställdonet på motsatt sida av 
motorkroppen längst ner i stativet.

Styrenheten monteras i stativet på hökant för att få plats. Den monteras med hjälp av 
en ”fästplatta” som svetsas fast i höljet och underdelen (se figur 37 och 38). Ritning 
till fästplattan finns som ritning 4.6.

Som tillval erbjuder Danaher Motion en sladdbunden fjärrkontroll (se figur 39).
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Figur 36:  
Danaher Motion 
AC-247 ELSFigur 35: Dimensioner på 

Danaher Motion AC-247 ELS

Figur 37: Fästplatta för att fästa  
styrenheten i stativet Figur 38: Fästplattan monterad i stativet

Figur 39: Fjärrkontroll
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3.5.1.6 Infästning av TV
För TV-skärmens infästning antas att en standard lösning används som passar till de 
flesta platta TV-skärmar på marknaden. Lösningen skall kunna  justeras för att passa 
olika TV-storlekar. Exempelvis kan ROL Ergos nuvarande lösning eventuellt 
användas även här eller något snarlikt. Figurerna 40 och 41 visar hur en sådan skulle 
kunna se ut. TV-fästet monteras direkt på ställdonet med två bultar. Konstruktionen 
består av två rörliga delar med varsin rad av hål där TV är tänkt att monteras i. 
Delarna sitter i två fasta skenor där de kan förflyttas horisontellt för att anpassas till 
önskad TV-storlek. Enligt kravspecifikationen var ett önskvärt krav att TVn ska 
kunna vridas (åt höger och vänster). Detta skulle relativt enkelt kunna uppnås med 
hjälp av någon form av led. TV-fästets ritning finns som bilaga 4.5. Figur 42 visar 
stativet med en 42” TV monterad.
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Figur 40: Stativets baksida med TV 
och fäste

Figur 41: Stativet med TV-fäste

Figur 42: Stativet med monterad 42" TV
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3.5.2 Materialval

För att redovisa vissa alternativa material har programmet CES EduPack 2007 
använts, första jämförelsen är gjord med avseende på densitet och pris, se diagrammet 
i figur 43.

Olika aluminiumlegeringar har en lägre densitet i jämförelse med stålet. Stålet ligger 
dock bättre till i pris. Polymererna ligger i samma prisnivå som aluminiumet och har 
lite lägre densitet. Nästa jämförelse är gjord med avseende på draghållfasthet och pris, 
se diagrammet i figur 44.
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Figur 43: Första jämförelsen, densitet och pris
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Figur 44: Andra jämförelsen, draghållfasthet och pris

Detta diagram visar att stålet är både starkare och billigare än alternativen.
Vilket matrial som ska användas till det aktuella TV-stativet har diskuterats 
tillsammans med ROL Ergo. ROL Ergos produktion är idag enbart inriktad mot 
användning av stål. Att gå över till att till exempel använda strängpressad aluminium 
skulle innebära att man behöver införskaffa nya dyra maskiner vilket inte är aktuellt. 
Det naturliga valet blir alltså att använda stålplåt. Stativet är utformat för att bäst passa 
till stål.

3.5.3 Tillverkning och montering

För att tillverka de olika delarna behövs lämplig bearbetning av stålplåten tillämpas, 
stansning, bockning, borrning etc. Höljet, underdelen, väggfästena och 
styrenhetesfästet svetsas ihop. Ställdonet monteras sedan ovanifrån och skruvas fast 
med de medföljande T-bultarna. Därefter skruvas överdelen fast på höljet. TV-fästet 
kan skruvas direkt på ställdonet efter att det monterats i stativet. Styrenheten skruvas 
fast direkt på dess fästplatta.
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3.5.4 Beräkning skjuvning vägginfästning

Beräkningar har gjorts på den skjuvspänning som uppstår i stativets uppfästning mot 
väggen. Stativet fästs med hjälp av åtta skruvar (se figur 45). Stativets vikt har 
uppskattats till 20 kg plus 40 kg för själva TVn. Som tillverkningsmaterial antas 
materialet obehandlat kolstål 141312-00 med med en sträckgräns på 240 MPa.
Skjuvspänningsberäkningar:

=T
A T= mg

8 A=∗r 2 = mg
8∗∗r2

= 60∗9.82
8∗∗42

=1,47 MPa

till ≃0,6∗ till till=240 MPa till=0,6∗240=144 MPa
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Figur 45: Skjuvspänning i markerade punkter
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4 Resultat
Detta kapitel kommer att beskriva den slutliga produktens egenskaper, utseende och 
användning. En utvärdering av produkten kommer också att redovisas. Utvärderingen 
är genomförd för att utreda hur väl resultatet överensstämmer med de uppsatta kraven 
i kravspecifikationen.

4.1 Produktbeskrivning
Produkten som utvecklats är ett TV-stativ med huvudsaklig funktion att kunna 
förflytta TVns position i höjdled. Stativet är avsett för platta TV-apparater upp till 42 
tum och monteras upphängd på en vägg. För TVns förflyttning i höjdled används ett 
ställdon av modell Thomson DT24-T68M som kan förflytta TVn 700 mm. Ställdonet 
styrs av en styrenhet som är placerad bredvid ställdonet inuti stativet. TVns höjd 
regleras med hjälp av en fjärrkontroll som är kopplad till styrenheten. Stativets 
bottenplatta är försedd med hål för dragning av samtliga kablar till både TV och 
styrenheten. Stativet monteras mot en vägg med hjälp av åtta skruvar. Figur 46-48 
visar stativet i olika vinklar.
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Figur 46: TV-stativet med monterad 42" TV

Figur 47: TV-stativet utan monterad 
TV och TV-fäste Figur 48: Stativets baksida
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4.2 Utvärdering
Denna utvärdering är genomförd som en jämförelse mellan resultatet och den på 
förhand uppsatta kravspecifikationen.

1 Anpassningsbar för platt skärm upp till 42 tum
Stativet har en max-storlek för TV-skärmar på 42 tum och uppfyller därmed 
kravet.

2 Lyfta vikt upp till 40 kg
Ställdonet har en kapacitet att lyfta upp till ungefär 60 kg och uppfyller 
därmed kravet med en viss marginal.

3 Hastighet minst 40 mm/s
Ställdonets hastighet bör ligga runt 40 mm/s men kan understiga detta något 
vid hög belastning.

4 Slaglängd på minst 500 mm
Ställdonets slaglängd är vald till 700 mm.

5 Utrymme för inbyggd elektronik
Höljet ger gott om utrymme för elektronik och kablar.

6 Obefintlig tipprisk
Tipprisken är obefintlig tack vare att stativet monteras mot en vägg.

7 Platt paket, anpassas efter EUR-pall
En pall av EUR standarden har måtten 1200 mm x 800 mm, stativets höjd är 
1120 mm vilket innebär att kravet uppfylls. Bredden på höljet är 300 mm.

8 Enkel montering
Monteringen har få steg och enbart stål används som material vilket medför att 
montering bedöms vara någorlunda enkel.

9 God hantering av kablar
Höljet ger god plats för kablarna som enkelt kan föras ut genom stativets 
botten. Kabelhanteringen är god.

10 Diskret och stilrent utseende
Stativets utseende bedöms vara både diskret och stilrent.
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5 Slutsats och diskussion
Detta kapitel inleds med en diskussion kring projektet och avslutas med några 
slutsatser och förslag på vidareutveckling.

5.1 Diskussion
Diskussionen är uppdelad i tre delar. Först diskuteras lösningen och resultatet. 
Därefter diskuteras processen och arbets gången. Tillsist redovisas några personliga 
åsikter kring arbetet.

5.1.1 Lösningen

Den lösning arbetet resulterade i uppfyller de uppsatta kraven. Dessutom skiljer sig 
lösningen ganska mycket gentemot ROL Ergos nuvarande variant vilket också var ett 
önskemål (dock inget krav). Lösningen skiljer sig framförallt genom att den 
konstruerad för att hängas på en vägg till skillnad från ROL Ergos golvstående stativ. 
Vägghängningen ger en bättre stabilitet och tar ingen plats på golvet. Däremot blir 
lösningen mindre flexibel/mobil då den är svårare att flytta och är beroende av en 
vägg. 

5.1.2 Processen

Processen har i stort gått bra men var inte helt problemfri. Tidsplanen kunde inte 
hållas på alla punkter. Framförallt var det produktsökningen av ställdon, 
konstruktionen och rapportskrivningen som drog ut på tiden. Detta kan ha haft en viss 
negativ verkan på resultatet då exempelvis vissa delar av konstruktionen inte givits 
tillräckligt med tid. Arbetet har jag genomfört ensam vilket inte heller är optimalt för 
denna typ av projekt.

5.1.3 Egna åsikter

I stort sett är jag nöjd med projektet och även med resultatet. Det har givetvis inte 
varit helt problemfritt och om jag skulle göra om det skulle jag antagligen göra 
mycket annorlunda. Men det har samtidigt varit mycket lärorikt vilket givetvis var en 
del av poängen. ROL Ergo har också uttryckt att de är nöjda med resultatet, vilket 
givetvis även är viktigt för mig.

5.2 Slutsatser och förslag på vidareutveckling
Projektet har alltså resulterat i en relativt annorlunda produkt gentemot ROL Ergos 
nuvarande lösningar. Samtliga uppsatta krav har uppfyllts och de flesta med en god 
marginal. Tidsplanen har fått vissa justeringar på grund av tidsbrist. 
Det tar givetvis betydligt mer tid än 10 veckor att utveckla en helt färdig produkt och 
det finns därför gott om utrymme för vidareutveckling av produkten. Exempelvis 
skulle materialvalet kunna ses över, att använda exempel viss aluminium eller en 
lämplig polymer skulle kunna minska vikten och därmed även transportkostnader. 
Mer ingående hållfasthetsberäkningar skulle kunna leda till att mängden material kan 
minskas. Konstruktionen skulle också kunna förbättras på olika sett. En funktion att 
kunna vinkla TV-skärmen både höger-vänster och upp-ner hade antagligen varit ett 
stort plus som bör kunna åstadkommas med en relativt enkel konstruktion (till 
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exempel  med hjälp av leder). Även det koncept som sållades bort i sista sållningen, 
”Koncept 2”, kan vara värt att titta närmare på. Lyckas man räta ut de frågetecken och 
brister som finns i konceptet är även detta ett mycket intressant stativ.
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