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Abstract 

Abstract 
This master's thesis has been performed in cooperation with the company ROL Ergo 
which design and manufacture motor-driven rise- and sinkable desks. The company 
wants to expand their assortment by marketing motor-driven rise- and sinkable TV-
stands towards the public service.  The stand shall be designed with the same 
technical solutions and principles as the company already applies. The mission was 
given out as a master thesis to Jönköping University.  
 
The authors has through a given requirement specification and own field studies on 
the market made the foundation for the development of the TV-stand. Through 
different well known working methods the work has been charted, planed in detail 
and supporting in decisions of greater and smaller concept selections. 
 
The requirements and desiderates from potential costumers has accurately been 
worked thru to be fulfilled one at a time and they have also been supporting in 
decisions of technical and designable shaping. The constructions is build up with 
support from predetermined parts that was given from ROL Ergo and thru 
investigations in the ergonomic area, practical laboratory work, computing and 
discussions with the mentor on the company. A rough construction was developed as 
a base for the whole product and from that upcoming problems could be discussed 
and solved to supply the main part of the requirements and desires. After that piece by 
piece was designed in a detail construction phase to work together in the end as an 
overall solution. 
 
The result becomes a mobile motor-driven TV-stand that can take TVs up to 42". The 
stand is ergonomically suitable for both a sitting and standing audience. The TV-stand 
is designed to fit well in public services and is therefore styled discreet and sobered 
with few visible details.
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Det här examensarbetet har genomförts i samarbete med företaget ROL Ergo som 
konstruerar och tillverkar motordrivna höj- och sänkbara skrivbord. Företaget vill 
utvidga sitt sortiment genom att marknadsföra motordrivna höj- och sänkbara TV-
stativ mot den offentliga sektorn. Stativet ska konstrueras efter samma tekniska 
lösningar och principer som företaget redan tillämpar. Uppdraget delades ut som ett 
examensarbete till Jönköpings Tekniska Högskola, JTH.  
 
Författarna har genom en tilldelad kravspecifikation och egna fältstudier på 
marknaden lagt grunden för utvecklingen av TV-stativet. Genom olika välkända 
arbetsmetoder har arbetet kartlagts, planerats i detalj och varit till hjälp vid beslut av 
större och mindre konceptval. Kraven samt önskemål från potentiella användare har 
bearbetas noggrant för att uppfyllas en i taget och har varit till stöd för beslut av 
teknisk och designmässig utformning. Konstruktionen baseras på förutbestämda delar 
som tilldelats av ROL Ergo och på undersökningar inom området ergonomi, 
laborationer, beräkningar samt diskussioner med handledaren på företaget. En grövre 
konstruktion utvecklades som grund för hela produkten och utifrån den kunde 
uppkomna problem diskuteras och lösas för att tillgodose merparten av kraven och 
önskningarna. Därefter utformades bit för bit i en detaljkonstruktionsfas för att till sist 
fungera tillsammans i en helhetslösning.  
 
Resultatet blev ett mobilt motordrivet TV-stativ som klarar TV-apparater upp till 42". 
Stativet är ergonomiskt anpassat för både en sittande och stående publik. TV-stativet 
är designat för att smälta bra in i en offentlig miljö och är därför diskret och stilrent 
utformat med få synliga detaljer. 
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Inledning 

1 Inledning 
Detta är ett examensarbete utfört av två studenter vid Jönköpings Tekniska Högskola, 
JTH, på uppdrag av företaget ROL Ergo. Arbetet är en slutgiltig del av 
högskoleingenjörsutbildningen inom maskinteknik med inriktningen 
produktutveckling och design. Uppgiften går ut på att ta fram ett motordrivet höj- och 
sänkbart TV-stativ för den offentliga sektorn. 

För att ge en tydlig inblick inleds rapporten med bakgrundsfakta och därefter beskrivs 
genomförandet. Projektets gång styrdes av olika förutbestämda delmål. Eftersom 
kundbehoven inte var identifierade utfördes en marknadsundersökning för att kunna 
sätta upp krav och riktlinjer för uppgiften. Med de resultaten som underlag inleddes 
idégenereringsfasen där det användes diverse metoder och matriser som underlag för 
olika beslut. Efter att ha valt ett slutgiltigt idékoncept gjordes först en 
grovkonstruktion och sedan en detaljkonstruktion av produkten. Senare i rapporten 
redovisas resultatet samt tillhörande ritningar och bilagor. 

Författarnas mål med arbetet är att ta fram en innovativ och konkurrenskraftig 
helhetslösning till grunduppgiften. 

 

1.1 Bakgrund 
Uppdragsgivarna ROL Ergo fick påtryckningar ovanifrån i företaget att ta fram ett 
motordrivet höj- och sänkbart TV-stativ då företaget vill utvidga sitt utbud på 
marknaden. Sedan tidigare har företaget tagit fram och tillverkat prototyper på 
produkten. Men då tid inte fanns att vidareutveckla konceptet utlyste de det som ett 
examensarbete på JTH. 

Företaget ROL Ergo ligger i Jönköping och arbetar med att konstruera och tillverka 
höj- och sänkbara skrivbord med kompletterande lösningar mot den offentliga 
sektorn. Förtaget tillverkar även produkter på beställning. 

Kontaktpersonen på ROL Ergo är Mia Holmlund som också agerar handledare från 
företagets sida. Mia är anställd som konstruktör hos ROL Ergo och har tidigare läst 
samma utbildning som författarna.  

Under första mötet på företaget tilldelades en kravspecifikation (se bilaga 1) som tog 
upp de nödvändiga samt de önskvärda kraven som ROL Ergo ställde. Vid samma 
möte visades de prototyper som tidigare gjorts och en rundvandring genomfördes i 
verkstaden för att få en förståelse för monteringen av företagets produkter. 

Efter ett möte med programansvarige på JTH tilldelades Nils-Eric Andersson som 
handledare på skolan. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att ta fram ett konkurrenskraftigt produktkoncept med tilltalande 
utformning och eftertraktade funktioner. Med hjälp av olika arbetsmetoder och 
delmoment ska de mest lämpade lösningarna för den slutliga produkten tas fram. 

Målet med uppgiften är att med hjälp av kravspecifikationen utveckla ett TV-stativ 
samt ta fram ritningsunderlag för den slutliga produkten. 

 

1.3 Avgränsningar 
Författarna har fått väldigt fria händer med projektet. En del som det inte kommer att 
tas alltför stor hänsyn till är de ekonomiska aspekterna då inga krav har ställts på 
produkten ur det perspektivet. Arbetet kommer inte heller att omfatta 
tillverkningsanalyser, praktiska tester och prototypframtagning. 

 

1.4 Disposition 
Rapporten är uppbyggd efter samma ordningsföljd som de olika momenten 
genomfördes under projektets gång. Först beskrivs de metoder som har använts för att 
lättare förstå dem när de står nämnda i texten. Sedan beskrivs förarbetet som berättar 
om de undersökningar som gjordes innan fokus lades på idégenereringen. Efter det 
presenteras framtagna förslag och sållning av dem för att sedan övergå till 
detaljbeskrivning av alla ingående delar. Tillsist beskrivs resultat och eftertankar. 
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs de arbetsmetoder som används under projektets gång och hur de 
tillämpas i praktiken. Det finns också beskrivningar på de konstruktionselement som företaget 
ROL Ergo redan använder sig av och som ska ingå i TV-stativet.  

 

2.1 Arbetsmetoder  
Under arbetets gång har det använts olika metoder för planering, produktfunktioner och 
beslutsfattningar. Nedan finns de olika metoderna listade med förklaringar på hur de används 
och vad man får ut av dem.  

2.1.1 Gantt-schema 

Gantt-schema1 (se bilaga 2) är en projektplan som görs i början av ett projekt. I schemat syns 
vilka arbetsmoment som skall göras, hur lång tid de tar och när de skall vara gjorda. De olika 
arbetsmomenten kan komma efter varandra eller ligga parallellt. 

2.1.2 WBS 

Förkortningen WBS står för Work Breakdown Structure2 (se bilaga 3) och är en metod för att 
bryta ner produkten i olika komponenter och delfunktioner. Utifrån den kan sedan lösningar 
konstrueras till varje funktion eller komponent var för sig, istället för att konstruera en 
helhetslösning som skall lösa allt redan från början.  

2.1.3 QFD 

Förkortningen QFD står för Quality Function Deployment3 (se bilaga 4) och är en metod som 
identifierar följande fyra olika problem när man tar fram en ny produkt. 

1. Produktegenskaper för produkten 
2. Hur väl konkurrenterna uppfyller produktegenskaperna 
3. Identifiering av kundbehoven 
4. Numeriska målvärden för slutprodukten   

QFD-diagrammet brukar kallas QFD-huset eftersom det ser ut som ett hus med många rum, se 
figur 1 nedan.  
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          Figur 1. QFD-huset4 

 
 

I bilden är de olika ”rummen” numrerade efter den följd som de olika momenten görs. 
Första steget är att identifiera kunderna som i det här fallet är företaget ROL Ergo och 
slutkunden. Nästa steg är att fastställa kundbehoven, vilket kan göras från exempelvis 
marknadsundersökningar. Det tredje steget är att låta de olika kunderna vikta kundbehoven, 
vilket kan göras på olika sätt. Sättet som har tillämpats i det här projektet är att vikta varje 
behov på en skala mellan 1-10. Fjärde steget är att identifiera befintliga konkurrenter och 
gradera dem tillsammans med den egna produkten på en femgradig skala efter hur väl de 
uppfyller de satta kundbehoven. Femte steget är att översätta kundbehoven till mätbara 
produktegenskaper och ange både parametrar och riktning för förbättring. Sjätte steget är att 
se vilka kundbehov och produktegenskaper som har samband med varandra och hur starka de 
är, det görs genom en tregradig skala där sambanden bedöms som svaga, medel eller starka. 
Det är viktigt att se till att varje kundbehov har samband med någon produktegenskap. Sjunde 
steget är att sätta ut numeriska målvärden på produktegenskaperna samt att sätta ut acceptabla 
värden på slutprodukten. Här sätter man också ut hur väl de befintliga konkurrenterna och den 
egna produkten klarar produktegenskaperna. Åttonde och sista steget i diagrammet är att sätta 
ut om och hur de olika produktegenskaperna påverkar varandra, om påverkan finns markeras 
det med ett plus om de påverkar varandra positivt och med ett minus om de påverkar varandra 
negativt. 

2.1.4 Beslutsmatris 

Beslutsmatrisen eller Pugh’s metod5 är en beslutsmetod som används för att jämföra de olika 
koncepten mot varandra och rangordna dem (se bilaga 5 och 6). Det görs enkelt i fem olika 
steg där det första är att fastställa de kriterier som anses vara väsentliga för den slutliga 
produkten. Om det finns en QFD (se bilaga 4) går kriterierna att plocka från de utsatta 
kundbehoven. I steg två viktas de olika kriterierna utefter hur viktiga de anses vara. Tredje 
steget är att välja de koncept som ska ställas mot varandra. Ett koncept väljs till referens som 
de resterande sedan jämförs med. Referenskonceptet kan vara ett befintligt eller ett av de 
framtagna. I fjärde steget utvärderas de olika alternativen mot referensen i alla kriterier var för 
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sig, för att se om de är bättre, lika bra eller sämre. Om ett koncept utvärderas bättre än 
referensen kommer det att tilldelas samma positiva summa som kriteriets viktning, det samma 
gäller om konceptet värderas sämre än referensen men då tilldelas en negativ summa istället. 
Vid likvärdiga egenskaper ges summan noll. Femte och sista steget är att summera ihop alla 
olika koncepts summor och rangordna dem efter resultatet. Längst ner kan det läggas till en 
rad för beslut om vidareutveckling av koncepten. 

2.1.5 Morfologisk matris 

Morfologisk matris6 (se bilaga 7) är en metod som används när det finns flera lösningar till 
olika delar i konceptet som kan kombineras på olika sätt för att få fram den bästa 
helhetslösningen. Metoden görs enkelt genom två steg, det första är att ta fram flera lösningar 
till samma funktion. När alla funktioner fått flera olika lösningar börjar steg två som går ut på 
att kombinera ihop dellösningarna för de olika funktionerna till helhetslösningar.  

 

2.2 Konstruktionselement  
TV-stativet ska konstrueras utifrån förutbestämda komponenter som ROL Ergo använder sig 
av sedan innan. Komponenterna som ska användas är en motor, styrbox och fjärrkontroll. 
Andra lösningar som företaget tillämpar och som används i projektet är glidringar och 
stoppringar.  

2.2.1 Motor 

Konstruktionen utgår från en motor av märket Linak7 vilket är en motor från samma 
tillverkare som används i ROL Ergos befintliga produkter. Från början fanns det två olika 
modeller att välja mellan, DB5 och DB6. Skillnaden mellan dem är olika slaglängd och att 
DB6 består av två skruvar som hjälper till vid höjdjusteringen istället för DB5 som har en. I 
övrigt är de lika med samma mått på motordelen (se bilaga 12). Valet föll tillslut på att 
använda modellen DB6 eftersom fördelarna med större slaglängd och kortare skruvar, vilket 
ger kortare minimilängd, ansågs vara så stora och viktiga för slutresultatet. 
 

 
 Figur 2. Motor DB68 
 

2.2.2 Styrbox  

Till motorn kopplas en styrbox från samma tillverkare, Linak7, som till motorn. Modellen som 
används är CBD4 (se bilaga 13). Till styrboxen kopplas en sladd från motorn, en sladd till 
strömkällan från styrboxen och en sladd för det öga som tar upp fjärrkontrollsignalen.  
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Figur 3. Styrbox CBD59 

 

2.2.3 Fjärrkontroll 

Till stativet kommer en fjärrkontroll av modellen HB20 från Linak7. Kontrollen styr stativets 
höj- och sänk funktion genom att sända signaler till det öga som är kopplat till styrboxen. 

 
Figur 4. Fjärkontroll HB2010 

 

2.2.4 Glidringar 

För att skydda och dölja skruven på motorn placeras ett rör runt den med en teleskopsfunktion 
som ändrar sig efter skruven. För att undvika att rören glider på varandra och skaver av färgen 
placeras två stycken glidringar högst upp på utsidan av det inre röret. Glidringarna är gjorda 
av plast och nersänkta 0,8 mm i rören i ett urfräst spår. Slutfunktionen blir att det yttre röret 
glider på glidringarna istället för på det intilliggande röret.      

2.2.5 Stoppringar 

För att teleskopsdelarna på stativet ska följa med upp placeras en stoppring längst ner på det 
yttre rörets nedre kant och insida i ett urfräst spår. Funktionen blir den att när det yttre röret 
åker upp fastnar stoppringen vid det inre rörets nedersta glidring och drar med det upp.  
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3 Förstudier 
Innan en egen konstruktion tas fram måste marknaden undersökas på patent och liknande 
produkter för att säkert veta att den nya produkten inte tränger in på någon annans område. 
Skulle den göra det förlorar den både i värde och i värsta fall kan den bli förbjuden att sälja. 
Genom att göra en marknadsundersökning bland potentiella kunder kan behov och efterfrågan 
kartläggas för att i slutändan få fram en attraktiv och efterfrågad produkt.  

 

3.1 Patent  
Sökandet efter patent gjordes via internet11,12. Ord som användes var: TV-tripod, Stand och 
Foot, endast ett väsentligt patent hittades13. Patentet är på den teknik som får en TV-hylla att 
röra sig upp och ner samt i sidled. Eftersom författarna ska ta fram ett motordrivet höj- och 
sänkbart stativ utifrån en förutbestämd teknik så begränsas inte arbetet något av detta patent. 

 

3.2 Fältstudie 
Nästa steg i sökandet efter konkurrenter var att leta efter befintliga produkter på marknaden. 
Detta gjordes dels via Internet och dels genom besök hos försäljare.  

3.2.1 Internet 

Höj- och sänkbara TV-stativ som hittades på Internet visas nedan.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. A. Detta 
stativ kan antingen 
stå fritt på golvet 
eller monteras fast 
på väggen.14 

Figur 6. B. Detta stativ 
kan antingen sättas 
horisontellt eller 
vertikalt. Motordrivet.15 

Figur 7. C. Detta stativ 
står fritt på golvet och 
har 
rotationsmöjligheter. 
Motordrivet. Kan endast 
ta 37’’ TV.16 
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3.2.2 Butik 

Som komplement till dessa undersökningar besöktes även ett antal butiker i Jönköping 
i mars månad som kunde tänkas sälja TV-stativ. De besökta butikerna och 
produkterna där är: 
 
Jula: Väggfasta TV-konsoler. Vridbara och en tippbar med en vinkel på ±15°. 
 
El Giganten: Väggfasta TV-konsoler. Kan tas ut en bit och vridas.  
 
Siba: Väggfasta TV-konsoler. Ett stående stativ. 
 
OnOff: Väggfasta TV-konsoler. Flertalet var både vrid och tippbara. 
I denna butik fanns de konsoler som kan anses vara mest konkurrentkraftiga, de var av 
märket SMS.17 

 
Ingen av de butiker som besöktes sålde TV-stativ som är motordrivet höj- och 
sänkbara. 

3.2.3 Storlek och vikt på TV-apparater 

För att få en funktionell och hållbar konstruktion har undersökningar gjorts av storlek 
och vikt hos de produkter som kan tänkas sitta på stativet. Produkterna innefattar 
främst en 42’’ TV-apparater, vilket är den största skärmstorleken som stativet ska 
hålla för (se bilaga 1), samt produkter som till exempel en DVD-spelare och/eller en 
TV-boxer. Måtten hos produkterna är viktiga för att kunna konstruera tillräckligt stora 
fästen och hyllor. De två sistnämnda produkterna är de största och tyngsta önskvärda 
att kunna ha med på stativet enligt den marknadsundersökning som gjordes. 
 
TV 
De flesta TV-apparater väger över 28 kilo och den tyngsta som hittades väger 33 kilo. 
Den senare TV:n var störst med måtten 759*1055*316 mm (höjd* bredd* djup) från 
märket Samsung med modellen PS42Q96HDX.18,19 
En annan TV hade den största bredden med måtten 737*1062*122 mm (h*b*d) från 
märket Finlux med modellen 42FLD745T.20,21 
 
DVD 
Den tyngsta DVD-spelaren som hittades vägde 4,1 kg och var 79*430*250 mm 
(h*b*d) från märket LG med modellen BH100BK22,23 men de flesta DVD:er väger 
under 2 kilo och är mindre.  
 
Boxer 
Den tyngsta TV-boxern som hittades vägde 5,6 kg och har storleken 54*430*340 
mm24,25 (h*b*d) den kommer från märken LG och modellen heter DBRH198. De 
flesta TV-boxar är något mindre och betydligt lättare.  
 
Totalt ska anordningen hålla för produkter som tillsammans väger 42,7 kg. Ett krav är 
att TV-stativet ska hålla för en TV på 50 kilo (se bilaga 1) och eventuell extra 
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utrustning på 10 kilo. Totalt ska stativet då hålla för 60 kilo vilket betyder att det är 
17,3 kg i marginal = 28,8 % av den totala pålastningen.  
 

7,426,51,433 =++ kg 
601050 =+ kg 

3,177,4260 =− kg 

288,0
60

3,17
=  

 
Tilläggas bör också att många TV-apparater idag har en DVD-spelare eller en TV-
boxer inbyggda vilket eliminerar både tyngden och antalet nödvändiga hyllor på 
stativet. 

 

3.3 Marknadsundersökning 
För att identifiera kundens behov och efterfrågan på marknaden skickades en 
marknadsundersökning (se bilaga 8) ut till personer från olika branscher som 
tjänstemannaföretag, skolor och butiker. Författarna valde att inte beskriva produkten 
alltför detaljerat i enkäten för att den svarande skulle bilda en egen bild av hur ett TV-
stativ ska fungera och se ut. Förhoppningarna var att få ut så många olika funktioner 
och utformningsförslag som möjligt samt att identifiera de mest eftertraktade 
produktegenskaperna, utan påverkan från de redan satta kraven. 
 
Marknadsundersökningen berörde inte bara produkten utan också de situationer den 
kan användas i så som t.ex. möten, utbildning, sprida information och 
marknadsföring. För att ta reda på vilka funktioner som ansågs vara viktigast av dem 
som fanns givna i enkäten bads de svarande att rangordna dem och ytterligare 
önskvärda funktioner efterfrågades. Resultatet visade att mest eftertraktat var ett 
flyttbart stativ följt av utrymme för andra produkter som exempelvis en DVD-spelare. 
De flesta åsikter kring utformningen av stativet var likartade och utgick från att 
produkten skall vara stilren, diskret och attraktiv. Många vill också kunna ha flera 
valmöjligheter kring färg och materialval. Sammanställningen av resultatet finns med 
i bilaga 9. 
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4 Genomförande 
Arbetet med projektet inleddes genom en projektplanering med ett Gantt-schema (se 
bilaga 2) och en WBS (se bilaga 3) för att kunna se vad som ska göras och när det ska 
vara klart. Efter sammanställningen av marknadsundersökningen (se bilaga 9) började 
arbetet med ergonomiundersökningar och därefter grovkonstruktionen av TV-fästet. 
Utifrån sammanställningen på marknadsundersökningen som visar potentiella kunders 
åsikter gjordes en QFD. Därefter fastställdes grovkonstruktionen och 
konceptgenereringen inleddes. Olika konceptförslag togs fram genom brainstorming 
och sedan följde sållning för val av koncept på både TV-stativet och TV-fästet. 
Utifrån valet gjordes en detaljkonstruktion för TV-fästet och en ny brainstorming för 
utformningsförslag på TV-stativet. Efter vald utformning av stativet började 
detaljkonstruktionen. Idén utvecklades och de olika ingående delarna samt bilder 
redovisas under detaljkonstruktion samt resultat. 

 

4.1 Projektplanering 
För att få en bra struktur på arbetet gjordes ett Gantt-schema (se bilaga 2) i starten på 
projektet. Där visas tydligt i tur ordning vilka moment som ska genomföras i projektet 
och när de ska vara klara. Schemat har legat till grund för att projektet i slutändan ska 
bli klart i tid. Konstruktionen på stativet delades upp i mindre delar i en WBS (se 
bilaga 3) där det tydligt visas vilka komponenter som behövs för att kunna konstruera 
en helhet och vilken relation de har i förhållande till varandra. WBS:en användes vid 
grovkonstruktionen samt detaljkonstruktionen för att få med alla delar och se till att de 
fungerar bra tillsammans. 

 

4.2 Ergonomi 
Samtliga produkter som ROL Ergo producerar ska vara ergonomiskt anpassade, så 
även detta TV-stativ. Därför följer här ett avsnitt om att få fram ett så ergonomiskt 
riktigt stativ som möjligt. 

4.2.1 Nackspänningar 

Det är viktigt att publiken/åhörarna som tittar på en TV sitter bekvämt och inte 
överanstränger någon del utav kroppen. Nacken är den kroppsdel som påverkas mest 
beroende på hur en TV är placerad. Därför redovisas här tabeller och beräkningar som 
underlag för att kunna ta fram ett ergonomiskt rätt TV-stativ. 
 
När en person tittar uppåt och har huvudet böjt bakåt leder det ofta till att den får 
spänningar och muskelansträngning i nacken.26 Figuren nedan visar sambandet mellan 
hur olika vinklar på huvudet ger tryck på nackens utsträckningsmuskler.27 
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 Figur 8. Nackanspänning som funktion av lutningen på huvudet 
 
 
Slutsatsen som kan dras här är att smärtan och styvheten i nackmusklerna ökar med 
vinkeln som huvudets hålls i. Samma sak stärks i ”Occupational Biomechanics”28 där 
det bland annat står att även obetydliga framåtlutningar kan orsaka märkbara 
muskelsammandragningar. Det visar sig att utsträckningsmusklerna ger 
ansträngningssymptom och smärta ganska snabbt när huvudets hållningsvinkel blir 
påtaglig. Vidare står det att den lägsta aktiviteten är när ”cervical spine” (kotorna i 
nacken) är vertikala vilket betyder att lutning bakåt av huvudet också ska undvikas29 

och en upprätt hållning ska eftersträvas. Långvarig statisk sträckning kan leda till 
allvarliga kroniska muskel problem. Ovanstående diskussion framgår grafiskt av 
nedanstående diagram.28 
 

 
   Figur 9. Muskel styrka som krävs i nacken för att 

stötta huvudet som funktion av lutningen på huvudet  
 
 

 
 Figur 10. Tid i minuter det tar att känna muskelspänningar 

i nacken som funktion av lutningen på huvudet  
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Håller en människa huvudet upprätt och tittar rakt fram så ser denna bra inom ett 
område på 30 grader upp och ner från den horisontella synlinjen, utan att röra 
huvudet.30 Detta är en traditionell ergonomisk regel. Det är bättre att snegla neråt eller 
uppåt än att luta nacken. Vid komfortabelt seende ska ett föremål vara minst 50 cm 
från ögonen.27 Ett förslag enligt litteraturen är att sitta med en 10-15 graders 
kroppslutning bakåt och undvika en böjd nacke.29 Denna ställning kräver dock 
speciella stolar där ryggstödet kan lutas vilket inte alltid finns att tillgå. Näst bäst är 
att sitta helt upprätt.  
 
Från ovanstående fakta kan det bestämmas att TV-stativet inte ska placeras för lågt 
ner eller för högt upp i förhållande till en persons synfält. Detta kan lösas genom att 
ha TV:n i ett sådant läge att majoriteten av publiken kan sitta och titta med 
uppsträckta nackar. Ska TV:n användas för undervisningssyfte i salar som lutar kan 
eventuella problem med sikten lösas genom att tippa TV:n lätt bakåt om en sådan 
funktion finns.  

4.2.2 Stativhöjd  

Då stativet ska vara ergonomiskt anpassat utifrån en speciell motor för olika typer av 
publiker; vuxna kvinnor och män, stående och sittande på olika avstånd så måste 
värden på dessa tas fram för att kunna välja en bra motor. 
Vilken höjd ska då TV:n vara i om man utgår från en sittande eller stående publik som 
tittar takt fram? 
Svaren finns att finna i antropometriska tabeller.26,30 En sammanfattning av det mest 
väsentliga visas i tabellen nedan. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 11. Antropometriska mått för vuxna män och kvinnor 
 
 
Ögonmåtten är tagna från golvet upp till ögats centrum. Siffrorna under 5 % visar de 
minsta måtten och betyder här att endast 5 % av de vuxna kvinnorna/männen 
underskrider dessa värden. På samma sätt står 95 % ovan för att endast 5 % 
överskrider det värde som visas under i tabellen. Det är de senare värdena som har 
använts för att täcka största möjliga målgrupp. Resonemanget härav är att det är 
lättare för 5 % att anpassa sig till en viss höjd än vad det är för 95 % att göra det. Om 
människans synvinkel därtill räknas med så visar det sig att det inte är något större 
problem för minoriteten utan de flesta kan sitta i en bekväm ställning för nacken även 
om TV:n skulle vara lite högre upp än den horisontella synlinjen.  
 
Slutsatsen blir med hjälp av ovanstående fakta att mittpunkten på TV:n som högst bör 
ha en höjd på 174,2 cm, vilket motsvarar höjden då en vuxen man står upp och som 
lägst ska TV:n ha en höjd på 122,8 cm, vilket motsvarar höjden då en vuxen kvinna 
sitter ner. Det är mellan dessa mått som majoriteten av de vuxna männen och 

Mått 
(cm) 

Stående ögonhöjd  
95 % 

Stående ögonhöjd 
5 % 

Sittande ögonhöjd 
95 % 

Sittande 
ögonhöjd 
5 % 

Man 174,2 154,4 133,2 111,8 
Kvinna 162,8 143,0 122,8 103,0 
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kvinnorna befinner sig när de kan tänkas titta på en TV, sittandes och ståendes. 
Skillnaden här emellan är: 174,2 - 122,8 = 51,4 cm. Eftersom människor dessutom har 
ett synfält på totalt 60 grader från den högsta punkten där man ser bra till den lägsta så 
räcker det med att ha motorn DB5 som har en slaghöjd på 50 cm. 
 
Som stöd för vad som resonerats fram om höjden på TV:n visas här samma sak i 
nedanstående figurer. De är ritade i skala 1:100 och visar förutom publikens 
förhållande till TV:ns höjd även tre olika avstånd från den. Första raden sitter 3 meter 
ifrån vilket är det närmaste avståndet en stor publik normalt sätt sitter framför en TV. 
Det andra avståndet är på 7,5 m och är mittemellan den närmaste och bortersta raden. 
Det sista avståndet är på 15 m viket är det max avstånd som blivit givet för uppgiften. 
Användandet av en 42’’ TV används säkerligen inte i salar som är längre än 15 meter. 
 

 
 

15 meter 7,5 meter 3 meter  
 

Figur 12. Synfält med 30° vinkel upp och ner.  
 
 
Den streckade linjen går horisontellt ut från ögats mittpunkt till TV:ns mittpunkt. De 
heldragna sträcken visar en människas synfält då den sitter uppsträckt. Vinklarna är 
30 grader neråt och 30 grader uppåt från den horisontella linjen. Av figuren framgår 
det tydligt att ju längre bort man sitter desto bredare blir synfältet. I denna figur sitter 
publiken med rak rygg och nacke och tittar rakt fram. Den horisontella synlinjen är 
här ett medelvärde mellan de längsta sittande vuxna kvinnorna och männen vilket är 
128 cm. Problemet i denna figur är att personer som sitter på raden framför kan vara 
ivägen för TV:n.  
 

 
 

Figur 13. Seende vid TV i max läge. 
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Den streckade linjen här går från ögat till TV:ns mittpunkt. Lösningen på problemet i 
figur 12 är att höja TV:n. I denna figur är TV:n i det högsta nödvändiga läget vilket 
motsvarar ögonhöjden på en stående vuxen man som är 174,2 cm. Av figuren framgår 
att denna höjd även fungerar ergonomiskt bra för en sittande publik. 
 
 

 
 

Figur 14. Seende i förhållande till en framåtlutad TV.  
 
 

Den streckade linjen här går från ögat till TV:ns mittpunkt. I denna figur har TV:n 
samma höjd som ovan men är mer anpassad till den sittande publiken genom att den 
är tippad 20 grader framåt. Detta är inte nödvändigt ur ergonomisk synvinkel vilket 
framgår av tidigare figurer men kan vara bekvämare. Publiken kan hela tiden sitta 
ergonomiskt rätt, det räcker med att höja blicka uppåt för att se på TV:n. 
 
När både höjder och avstånd från TV:n är presenterade kan valet av motor stödjas 
ytterliggare. Motorn DB5 med en slaglängd på 50 cm klarar de ergonomiska kraven 
för TV-stativet.  

 

4.3 QFD 
En QFD gjordes till projektet (se bilaga 4), för att få fram produktegenskaperna, 
jämföra hur väl konkurrenterna uppfyller behoven och kraven, få fram kundbehoven 
och numeriska värden att sträva efter i konstruktionen. Utförandet av QFD:n är 
beskrivet under avsnittet teoretisk bakgrund med tillhörande bild. 
De kunder som definieras i första rummet och som tagits hänsyn till i QFD:n är 
uppdragsgivarna och produktägarna ROL Ergo samt slutkunden som köper och 
monterar ihop stativet innan användning. Det är de här två kunderna som har mest 
betydelse för slutprodukten i detta projekt. Kundbehoven som finns i andra rummet 
kommer dels från den kravspecifikation (se bilaga 1) som projektet utgår ifrån samt 
från den utförda marknadsundersökningen (se bilaga 9). Alla kundbehov som listas 
bör uppfyllas och är en bra utgångspunkt vid konstruktionen av hela TV-stativet. I det 
tredje rummet fick ROL Ergo som egenskap av produktägare vikta vilka kundbehov 
som de ansåg var viktigast. Samma rankning genomfördes för slutkunderna utifrån 
marknadsundersökningen. Resultatet av viktningen visar vilka delar på stativet som är 
viktigast och helt måste uppfyllas och vilka som är mindre viktiga. Resultatet skilde 
sig även en del mellan de olika kundgrupperna, gemensamt var att kundbehovet höj- 
och sänkbart var viktigt för båda. I det fjärde rummet har tre befintliga konkurrenter 
listats upp, detaljerad beskrivning finns under avsnittet Konkurrenter. Jämförelser har 
sedan gjorts mellan konkurrenternas och den egna produkten på hur väl de uppfyller 
kundbehoven. Här framgår tydligt vilka produktegenskaper som måste förbättras för 
att den egna produkten ska bli så bra och konkurrenskraftig som möjligt. I det sjätte 
rummet har kundbehoven översatts till produktegenskaper med parametrar och anvisat 
om ett högre eller lägre värde är önskvärt. I sjunde rummet definieras 
produktegenskaperna ytterligare genom att sätta ut numeriska målvärden och 
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acceptabla värden. De acceptabla värdena är värden som nästan anses som ett måste 
för slutprodukten. Det leder till ytterliggare avgränsningar att eftersträva för 
produkten. En jämförelse gjordes mellan konkurrenternas och den egna produktens 
uppfyllelsegrad av målvärdena. Här framgick det ännu tydligare vad som ska 
eftersträvas för att få en så konkurrensstark produkt som möjligt. I det åttonde och 
sista rummet visas hur produktegenskaperna påverkar varandra. Sambanden är bra att 
titta på så att en positiv ändring för en del inte påverkar en annan negativt. 

 

4.4 Grovkonstruktion 
Efter marknadsundersökningen (se bilaga 9) och QFD:n (se bilaga 4) bestämdes det 
hur grovkonstruktionen på TV-fästet och TV-stativet ska fungera.  

4.4.1 TV-stativ 

TV-stativet kommer vara uppbyggt av flera delar med inbördes funktioner. Högst upp 
ska TV:n sitta fastskruvad på det fäste som beskrivits senare. I mitten på baksidan av 
samma fäste sitter en led fastsvetsad som kopplar ihop fästet med resten av stativet, 
utom för konceptgrupp 3. Leden är vinklad 90 grader ner från fästet och den andra 
änden av leden är fastsvetsad i benet som utgör själva stommen på stativet. Högst upp 
på benet finns en vridled som kan vridas 90 grader åt varje håll. Benet består av 
teleskopsdelar för att kunna höjas och sänkas efter begär. Funktionen styrs av en 
motor som är kopplad till en styrbox med ett tillhörande mottagningsöga som kan ta 
emot signaler från en fjärrkontroll. För att inte slita på ytan av benen vid rörelse 
används så kallade glidringar. Elektroniken placeras på en bottenplatta längst ner på 
stativet. Hela bottenplattan samt de komponenter som står där på döljs. På undersidan 
av bottenplattan sitter hjul. Högt upp på benet finns det fyra stycken uttag, tre för 
vanliga kontakter och ett för en antennsladd. Uttagen är sammankopplade med en 
kabelrulle, som är placerad på bottenplattan, genom sladdar som går inuti benet. 
Kabelrullen drar automatiskt in sladdarna när höjden minskas och släpper efter då 
höjden ökas. Kabelrullen är sammankopplad med en annan större kabelrulle som har 
samma funktion och från den går det en sladd som kan dras ut och kopplas samman 
med ett vägguttag för kontakter och med ett antennuttag.  

4.4.2 TV-fäste 

TV-fästet ska bestå av två horisontella skenor som är fästa i stativet samt två vertikala 
skenor. De vertikala skenorna har runda hål på de övre delarna och avlånga hål på de 
undre delarna för att kunna anpassa fästet till olika höjdavstånd mellan skruvhålen på 
TV-apparaternas baksidor. För anpassning till olika breddavstånd mellan skruvhålen 
går de vertikala skenorna att flytta i sidled. 

 

4.5 Konceptgenerering  
Som utgångspunkt vid framtagandet av TV-stativet fanns vissa förutbestämda 
tekniska lösningar. Utifrån dem utvecklades övriga nödvändiga delar som resulterade 
i en grovkonstruktion, se avsnitten ovan.   
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4.5.1 TV-stativ 

Samtliga förslag som togs fram för utformningen är indelade i åtta olika grupper där 
varje grupp har utmärkande särdrag. Nedan visas ett förslag ur varje grupp. Alla 
konceptförslag bygger på grovkonstruktionen då den tar upp alla nödvändiga delar 
som behövs för att få stativet att fungera. Fästet som sitter på TV:n, lösningen för 
elektroniken, sladdarna och vridleden är samma för alla idéförslag. De här lösningarna 
förklaras mer ingående nedan. Alla utom konceptförslag 2 har ben med 
teleskopfunktion och alla konceptförslag utom 3 sitter på samma fäste.  Det som 
skiljer sig åt är formen och konstruktion på benet, nedre delen av stativet som 
exempelvis foten och placering av motorn samt hur en eventuell kåpa och skydd för 
TV:n ska se ut., 
 

4.5.1.1 Konceptförslag  
1. Kantiga ben och kantig platt fot. 
 

+ Stilren utformning 
– Svår att vrida 

 

 
 
 

Figur 15. Konceptgrupp 1. 

2.  
3. Breda ben som har samma bredd som den största tänkbara TV:n. Foten följer 

formen på benet. 
 

+ Matchar väldigt bra med TV:n 
– Svår att både vrida och tippa. 
– Mycket material 
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 Figur 16. Konceptgrupp 2. 

 
 

4. Kåpa för TV:n. Överst på stativet finns en hylla som TV:n kan stå på, runt om 
hyllan finns det väggar varav någon går att skjuta undan så att TV:n kan döljas 
helt när den inte används.  

 
+ TV:n går att dölja/skydda  
– Svår att tippa p.g.a. skåpet 
– Mycket material 
– Fler detaljlösningar 

 

 
Figur 17. Konceptgrupp 3.  

 
 

5. Runda former på ben och kåpa. 
 

+ Attraktiv utformning.  
– Dyrare med rundare former 
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Figur 18. Konceptgrupp 4.  

 
 

6. Skåp nedtill i runda former. Foten utgör ett skåp som går att öppna på 
framsidan. Inuti sitter en hylla och det finns plats för exempelvis en DVD-
spelare och en TV-boxer samt den övriga elektroniken. 

 
+ Plats för önskade tillbehör 
– Odiskret utformning 
– Stora paket vid transport 

 

 
 Figur 19. Konceptgrupp 5. 
 
 

7. Skåp nedtill i kantiga former. Foten är formad som ett kantigt skåp med hyllor 
som utgör plats för exempelvis en DVD-spelare och en TV-boxer. 

 
+ Plats för önskade tillbehör 
– Odiskret utformning 
– Stora paket vid transport 
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 Figur 20. Konceptgrupp 6. 
 
 

8. Transparant kåpa och hjul på ben. Benet som utgör huvuddelen av 
konstruktionen står på andra ben som är fästa på hjul. Bottenplattan med dess 
komponenter döljs under en vagt transparant halvklotsformad kåpa. 

 
+ Funktionell 
– Odiskret utformning. 
– Svårt att dölja sladdar 
 

 
 
 

Figur 21. Konceptgrupp 7. 

 
9. Liten fot med hyllor fästa på benet. På benet kan två hyllor fästas genom spår 

på sidan av den översta bendelen. Foten är platt och heltäckande. 
 

+ Diskret utformning 
– Svår fästanordning för hyllorna. 
– Mycket material på foten 
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 Figur 22. Konceptgrupp 8.  
 

4.5.1.2 Val av koncept  
Alla grupper jämfördes utförligt i en beslutsmatris (se bilaga 5), beskrivning på hur 
den tillämpas finns under avsnittet Teoretisk bakgrund. Utifrån den framgår det att 
den grupp som hade bäst lösningar på de uppsatta viktade kriterierna är grupp 4. Det 
var den gruppen som valdes för vidareutveckling. 

4.5.2 TV-fäste 

Författarna har tagit fram fem olika idékoncept för TV-fästet på de ovan givna 
förutsättningarna. 

4.5.2.1 Konceptförslag  
1. I det här konceptet är de horisontella skenorna platta och fastsatta i stativet, de 

vertikala skenorna har i profil två motriktade krokfästen som åker på övre 
horisontella skenans överkant och undre horisontella skenans underkant. För 
att fixera de vertikala skenorna så TV-apparaten inte åker åt sidan finns fyra 
skruvar på baksidan av skenorna som skruvas åt och trycker på de horisontella 
skenorna så att konstruktionen blir stabil och fast. 

 
+ Enkel konstruktion för tillverkning 
– De vertikala skenorna måste sitta på stativet när kunden monterar fast TV-

apparaten 

24 



Genomförande 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 23. Vertikala fästet i 
profil, pilarna indikerar vart 
skruvarna sitter. Gäller för 
koncept 1, 2 och 3. 

Figur 24. Konceptförslag 1. 

2. I det här konceptet är de horisontella skenorna L-formade för att få dem att 
komma ut en bit från stativet där de är fastsatta. Även i det här konceptet har 
de vertikala skenorna i profil två motriktade krokfästen som åker på övre 
horisontella skenans överkant och undre horisontella skenans underkant. De 
vertikala skenorna träs på de horisontella skenorna från sidan, efter att de är 
fästa på TV:n. För att fixera de vertikala skenorna så TV-apparaten inte åker åt 
sidan finns fyra skruvar på baksidan av skenorna som skruvas åt och trycker 
på de horisontella skenorna så att konstruktionen blir stabil och fast. 

 
+ Enkel montering för kund då de vertikala skenorna går att fästa först på TV-
apparaten och sedan sidledes dra på den på de horisontella skenorna.  
+ Enkel konstruktion för tillverkning 
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Figur 25. Konceptförslag 2. 

3. Även i det här konceptet har de vertikala skenorna i profil två motriktade 
krokfästen som åker på övre horisontella skenans överkant och undre 
horisontella skenans underkant. De horisontella skenorna är L-formade 
förutom på mitten där de är platta. Den översta skenan är fastsatt i stativet 
medan den undre går att lyfta upp en bit för att kunna haka i de undre 
krokfästarna på de vertikala skenorna efter att de hängts på den övre 
horisontella skenan. För att fixera de vertikala skenorna så TV-apparaten inte 
åker åt sidan finns fyra skruvar på baksidan av skenorna som skruvas åt och 
trycker på de horisontella skenorna så att konstruktionen blir stabil och fast. 
Eftersom den undre horisontella skenan lätt kan åka upp kan det leda till att de 
övre krokarna på de vertikala skenorna hakas av från den övre liggande skenan 
om den hade varit helt platt. Då den övre skenan har en L-form kommer de 
översta skruvarna ta emot på ena kanten vilket gör att det inte går att kroka av 
skenorna om skruvarna inte skruvas loss. Samma sak gäller för att den undre 
liggande skenan inte ska hoppa ur de undre krokarna. 

 
+ Enkel montering för kund då de vertikala skenorna går att fästa först på TV-
apparaten och haka på de horisontella skenorna. 
– Svårare konstruktion för tillverkning 
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 Figur 26. Konceptförslag 3.  
 
 

4. I det här konceptet är de horisontella skenorna platta och fastsatta i stativet. De 
vertikala skenorna på den övre delen har en krok i profil som hakas fast i den 
övre liggande skenan. Den undre delen är plan och efter att de vertikala 
skenorna hängts på den övre horisontella skenan kan en skruv skruvas upp 
underifrån på den undre delen och fungera som ett undre krokfäste. För att 
fixera de vertikala skenorna så TV-apparaten inte åker åt sidan finns två 
skruvar på baksidan av skenorna på de övre krokarna som skruvas åt och 
trycker på de horisontella skenorna så att konstruktionen blir stabil och fast. 

 
+ Enkel montering för kund då de vertikala skenorna först kan fästas på TV-
apparaten och sedan hakas på de horisontella skenorna. 
+ Enkel konstruktion för tillverkning 
– Kan uppstå glapp och dålig stabilitetskänsla i den undre delen på de vertikala 

skenorna 
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Figur 27. Vertikala fästet i 
profil, pilarna indikerar vart 
skruvarna sitter. Koncept 4. 

Figur 28. Konceptförslag 4. 

 
 
 
 

5. Även i det här konceptet är de horisontella skenorna platta och fastsatta i 
stativet. Den övre delen på de vertikala skenorna har i profil en krok som 
hakas fast i den övre liggande skenan. Den undre delen är plan och har en 
platta som kan dras upp samt en skruv som kan skruvas in för att fixera de 
vertikala skenorna så de inte åker i sidled och fungera som ett undre krokfäste. 
Fixeringen sker efter att de vertikala skenorna hängts på den övre liggande 
skenan. 

 
+ Enkel montering för kund då de vertikala skenorna går att fästa först på TV-
apparaten och haka på de horisontella skenorna. 
– Svårare konstruktion för tillverkning 
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Figur 29. Vertikala fästet i 
profil, pilen indikerar vart 
skruven sitter. Koncept 5. 

Figur 30. Konceptförslag 5. 

4.5.2.2 Val av koncept 
Beslutet om vilket koncept som ska användas gjordes med hjälp av en beslutsmatris 
(se bilaga 6), beskrivning på hur den används finns under rubriken Teoretisk bakgrund 
tidigare i rapporten. Kriterier som viktades var stabilitet, komponent antal, 
komponentsorts antal, tillverkning, montering verkstad och montering kund. När allt 
summerats och rangordning gjorts visade sig konceptförslag 2 vara det bästa 
alternativet. Därför valdes det konceptet att användas till stativet.  
 

4.5.3 Hyllor 

Hyllorna kommer att vara ett valbart komplement till den slutliga produkten som 
utvecklas för att det var ett stort önskemål enligt marknadsundersökningen (se bilaga 
9). Konceptgenereringen gjordes annorlunda än för TV-stativet och TV-fästet. I första 
idégenereringen spånades det på olika lösningsförslag för att fästa hyllorna på stativet. 
Flera lösningar sållades bort p.g.a. att de inte skulle fungera i praktiken. Slutliga 
lösningen är diskret och döljs av TV-skärmen. En horisontell skena fästs på stativet 
varpå översta hyllplanet krokas på och hänger ned. Önskas ytterligare en hylla ska den 
kunna krokas fast på den övre hyllan. Den fortsatta idégenereringsprocessen baserades 
på fästanordningen och gick ut på att ta fram olika utformningsförslag på hyllorna.  

4.5.3.1 Utformningsförslag 
Tre utformningsförslag togs fram och visas i figurerna nedan. Förslag 1 har en hylla 
av plexiglas liggandes på två de horisontella skenorna. I förslag 2 och 3 kan tillbehör 
sättas rakt på skenorna. Fördelen är att det blir mindre material men nackdelen är att 
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mindre tillbehör står instabilt. Av dessa förslag har det valts att arbeta vidare med 
förslag nummer 1 eftersom denna utformning har den bästa lösningen och den 
stilrenaste designen. 
 
 

                      
 

Figur 31. 
Utformningsförslag 1 

Figur 32. 
Utformningsförslag 2 

Figur 33.  
Utformningsförslag 3  

 
 

4.6 Design  
Designen är av betydelse för att få ett konkurrenskraftigt stativ som lockar köpare tack 
vare sin utformning. För att veta hur efterfrågan på denna punkt såg ut på marknaden 
gjordes förfrågningar i marknadsundersökningen (se bilaga 9). 

4.6.1 Utformning  

Efter valet av konceptgrupp gjordes utformningsförslag på kåpformen, 
teleskopsrörsformen och teleskopsdelarna. De olika utformningsförslagen 
sammanställdes i en morfologisk matris (se bilaga 7) beskrivning på hur den tillämpas 
finns under avsnittet Teoretisk bakgrund. Den valda kombinationen är idé 3 på 
kåpformen, idé 2 på stativben och idé 1 på teleskopsdelen. Vid eftertanke och given 
feedback valdes istället idé 1 på stativbenets tvärsnittsform på grund av att den 
önskade ovala formen är mycket dyrare att tillverka än en rund form eftersom den 
senare redan används i uppdragsgivarens tillverkning och standarder finns. Förlusten 
på utformningen övervanns dessutom av kostnadsvinsten. Det slutliga stativet visas i 
helhet i figur 59-64 nedan. Vid utformningen har hänsyn tagits till 
marknadsundersökningen (se bilaga 9) där önskemålet om en diskret utformning var 
stort. Stativet har därför konstruerats så att så få synliga detaljer som möjligt ska 
visas. 
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4.6.2 Materialval  

Valet av material är av ytterst stor betydelse för konstruktionens hållbarhet, stabilitet, 
funktion, pris och utseende. Valet av material på TV-stativet är detsamma som ROL 
Ergo redan använder till sina befintliga produkter eftersom materialen är 
förhållandevis billiga och vanan att arbeta med dem finns i företaget. Materialvalet är 
stålplåt vilket de flesta delar av konstruktionen ska bestå av förutom hyllplanen som 
ska vara gjorda av plexiglas samt glidringarna, stoppringarna och skruvhandtaget vid 
vridleden som är gjorda av plast. Plexiglaset blir ett snyggt alternativ till resten av 
konstruktionen. Stål är ett hållbart och stabilt material som är väldigt lämpligt för den 
här typen av produkter.   

4.6.3 Färgval 

Genom marknadsundersökningen (se bilaga 9) framgick det att potentiella kunder 
önskar kunna välja bland flera färger och att färgen ska smälta bra in med 
omgivningen. Materialet ska därför vara ytbehandlat för en snyggare och diskretare 
design. Den slutgiltiga produkten ska därför också finnas i två varianter. En som är 
kromat stål som smälter bra ihop med den elektronik som finns på stativet och som 
dessutom är ett vanligt förekommande alternativ bland liknande möbler. Det andra 
alternativet ska vara en svartlackerad variant eftersom även det är en färg som bra 
smälter in med övrig elektronik och som lätt går att matcha med andra färger i 
omgivningen. Alla synliga plastdetaljer är svarta för att matcha resten av 
konstruktionen. 

 

4.7 Detaljkonstruktion 
Efter ovanstående bestämmelser kunde utvecklingen fortsätta genom att i detalj 
bestämma hur allt ska vara konstruerat. Solidmodellerna och ritningarna har gjorts i 
PRO/Engineer och renderingarna har gjorts i Alias Imagestudio. 

4.7.1 Förutbestämda detaljer 

Konstruktionen för TV-stativet utgår från den utrustning som tilldelades vid arbetets 
början. De tilldelade komponenterna var en motor, styrbox, mottagningsöga och 
fjärrkontroll av märket Linak samt de tillvalda lösningarna glidringar och stoppringar. 
Ovanstående delar beskrivs utförligt i avsnittet Teoretisk bakgrund under 
Konstruktionselement. 

4.7.2 Övriga detaljer  

Alla de detaljer som är nykonstruerade eller ska finnas med på stativet förutom de 
förutbestämda pressenteras här.  

4.7.2.1 TV-fäste 
Fästet kommer att tillverkas i stålplåt med godstjockleken 2 mm (se bilaga 14). 
Längderna på både de horisontella skenorna som är 60 cm långa och de vertikala 
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skenorna som är 40 cm långa är måttsatta så de ska passa TV-apparater upp till 42”. 
De horisontella skenorna sitter fast i en platta som i sin tur sitter fast i stativet (se figur 
34). På framsidan av de vertikala skenornas övre del finns runda hål med en diameter 
på 7 mm. Eftersom det inte finns någon standard på avstånden mellan 
infästningshålen är hålen på undre delen avlånga med bredden 7 mm och längden 30 
mm för att passa alla TV-apparater. I de allra flesta fallen kommer hela TV:ns tyngd 
ligga på de övre infästningarna vilket betyder utifrån kravspecifikationen (se bilaga 1) 
att de ska klara av en vikt på 50 kg, vilket är 25 kg per infästning. Med ett stålplåt på 
2 mm godstjocklek krävs ett avstånd mellan hålen på 0,236 mm för att konstruktionen 
skall hålla (se bilaga 10). Hålen är placerade med ett avstånd på 10 mm mellan 
varandra vilket ger en säkerhetsfaktor på över 42 gånger det uträknade. På baksidan 
av de vertikala skenorna sitter det två plattor för de skruvar som trycker mot de 
horisontella skenorna och stabiliserar hela konstruktionen (se figur 35). Både de 
horisontella och vertikala skenorna går att bockas till den tänkta formen, viss 
efterbearbetning krävs som att svetsa fast plattorna på skenornas baksidor.  
 

 
 Figur 34. TV-fästet. 

 
 

 
 

Figur 35. Baksida av vertikala skenor på TV-fästet.  
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4.7.2.2 Vridled 

Vridleden (se bilaga 14) sitter högst upp på den översta teleskopsdelen bakom TV:n 
och är demonterbar för att kunna dela upp stativet vid packning och få mindre paket. 
(Se figur 36 och 37). Den översta delen på hela stativet har samma diameter som den 
översta teleskopsdelen och träs på vridleden uppifrån. På översta teleskopsdelen sitter 
en bit av ett mindre rör med samma dimension som mittenröret. Därpå sitter två 
stycken glidringar med samma ytterdiameter som största rörets innerdiameter för att 
ge stabilitet åt den översta delen när den träs på. Mellan glidringarna finns ett utskärt 
spår där en skruv kan skruvas in utifrån när den övre delen är på plats och fungerar 
som ett stopp vid 90° vridning åt båda hållen. Skruven fastgör även den översta delen 
så att den inte går att lyfta av. För att skydda rören och undvika gnissel och friktion 
placeras en 2 mm tjock plastring mellan dem där de glider mot varandra. För att 
kunna reglera motståndet i vridningen och fixera TV:n på plats finns ytterligare en 
skruv på baksidan av leden. Den skruven har ett stort greppvänligt plasthandtag (se 
bilaga 14) och en gummibeläggning på toppen. Skruven skruvas i utifrån och tar emot 
med gummit på rörbitens utsida. Funktionen blir den att ju hårdare skruven sitter 
desto större blir vridningsmotståndet. 

 

 
 Figur 36. Vridled Placering och skruvhandtag. 
 

 
 

Figur 37. Vridled Detaljer. 
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4.7.2.3 Stativben 
Stativbenet (se bilaga 14) består av tre rör med olika dimensioner för att kunna uppnå 
en nödvändig teleskopsfunktion. Det minsta röret sitter nederst mot motorn. Röret är 
fastsvetsat i ett hus som skruvas fast i motorn och i bottenplattan. (Se figur 38) Det 
aluminiumhölje som sitter utanpå motorskruven behöver bytas ut mot ett som är 326 
mm längre för att uppnå den önskade maximala höjden. Rören har en godstjocklek på 
2 mm och har ytterdiametrarna 60, 70 och 80 mm vilka är standarddimensioner hos 
ROL Ergos leverantör. Överst på det minsta och mitten röret sitter två stycken 
glidringar placerade, mer om den funktionen finns under avsnittet Teoretisk bakgrund. 
(Se figur 39). Konstruktionen kräver tre rör istället för två vilket beror på dess längd 
och därmed kan överlappet mellan rören minskas. Överlappet är det avstånd som 
rören går omlott. Avståndet mellan glidringarna är 150 mm. Eftersom den understa 
glidringen inte skall synas går det yttre röret med stoppring aldrig högre upp än att 
dess undre kant slutar 15 mm nedanför glidringen. Stoppen beror på stoppringarna 
som sitter placerade längst ner på mittenröret och största röret, mer om den funktionen 
finns under avsnittet Teoretisk bakgrund. (se figur 40) Det totala överlappet blir 252 
mm mellan minsta och mittenröret och 262 mm mellan mitten och största röret. Att 
det är 10 mm mer på överlappet mellan största och mittenröret beror på att marginalen 
på mittenrörets översta glidring till rörets kant är 10 mm längre än det minsta rörets. 
Anledningen till det är för att kunna forma en liten klack inåt på mittenröret översta 
kant. Klacken kommer att hänga på nedre rörets överkant och se till så mittenröret 
aldrig vilar på kåpan. Den formas genom deformering av röret efter tillverkningen. 
Både det största och mitten röret kommer aldrig komma närmare än 10 mm från 
kåpan när stativet är på minimum höjd. Överst på det största röret sitter den tidigare 
beskrivna vridledsdelen. 5 mm ner från största rörets övre kant sitter en 5 mm tjock 
platta med fyra hål för att kunna skruva fast det aluminiumhölje som sitter runt 
motorskruven. (Se figur 41) På baksidan av det största röret sitter det ett uttag för 
sladdar som det står beskrivit om nedan. Det är placerat så att det inte sitter i vägen 
för något av de inre rören då stativet är i minimum höjd utan sitter över de inre rörens 
övre kanter. Det fungerar eftersom det största röret är en bit längre. Sladdarna från 
uttaget går igenom rören och ut till en kabelrulle via ett litet hål som sitter dolt under 
kåpan på baksidan av det minsta röret. På baksidan av den nedersta bendelen sitter en 
bit fastsvetsad som har exakt samma mått som hålet för kåpan. När kåpan sedan läggs 
över bottenplattan fungerar denna bit som ett fäste för att hålla kåpan på plats. (Se 
figur 42)  
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 Figur 38. Stativben helhet. 
 
 

 
 Figur 39. Placering och avstånd mellan glidringar på stativben. 

 
 
 

 
 Figur 40. Stativben stoppring. 
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Figur 41. Stativben platta inuti rör.  
 
 

 Figur 42. Stativben nederdel med kåpafäste. 

 

4.7.2.4 Uttag för sladdar på benet 
Uttaget för sladdarna är placerat precis under vridleden på baksidan av benet så att det 
döljs för publiken (se bilaga 14). I ritningarna har det bara tagits hänsyn till uttagets 
storlek och form inte till dess funktion. Uttaget består av tre vanliga kontaktuttag och 
ett uttag för antennen. Uttagen är till för strömtillförsel av TV:n och till exempel för 
en DVD-spelare samt en TV-boxer. På baksidan av uttaget finns en parallellkoppling 
för de tre vanliga uttagen för att det bara går två sladdar ner genom benet. Uttaget ska 
vara placerat så högt upp på benet som möjligt för att kunna dölja största möjliga 
andel av sladdarna. Se figur 43. 
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Figur 43. Uttag för sladdar på ben. 

4.7.2.5 Lösning för synliga  sladdar 
Sladdarna från elektroniken på TV-fästet är längre än avståndet till uttaget på benet 
och för att dessa inte ska hänga ner och synas framifrån finns det en sladdupphängare 
vid vridleden. (se figur 44) 
 

 

 Figur 44. Sladdupphängare. 

4.7.2.6 Lösningar för alla sladdar 
Sladdarna från de övre uttagen går längs med insidan av benet hela vägen ner till 
motorn där de kommer ut på baksidan och samlas ihop i en kabelrulle som beskrivs 
mer nedan. Anledningen till att sladdarna ska gå inuti benet är för att det är snyggare 
om de döljs. 

4.7.2.7 Kabelrullar två stycken 
Den första kabelrullen samlar ihop de två sladdar som kommer ut ur benet. Endast den 
längd på sladd som behövs ska vara fri och resten ska vara samlad inuti rullen. Som 
mest ska två gånger 650 mm sladd få plats i rullen vilket motsvarar slaglängden på 
benet. Kabelrullen är uppdelad i två delar, en övre del där antennsladden samlas ihop 
och en undre del där strömsladden samlas ihop, för att sladdarna inte ska trassla in sig 
i varandra. Kabelrullen är nödvändig för att inte sladdarna ska trassla sig inuti benet 
eller i skruven i motorn vid höjning och sänkning och för att de inte ska vara i vägen 
för övriga delar av konstruktionen. Det finns fyra öppningar på rullen varav två är för 
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antennsladden, i ena öppningen kommer sladden från benet in och i det andra kommer 
sladden ut för att kunna kopplas till nästa kabelrulle, samma öppningar finns för 
strömsladden. Sladdarna som går in i kabelrullen sitter fastmonterade sedan 
verkstaden. De andra två är kontakter som går ut en viss längd från rullen för att 
kunna sättas fast i den andra kabelrullen. 
Den senare har fem öppningar, två för antennsladden med samma uppdelning som 
beskrivs innan förutom att den utgående sladden går att dra ut för att kopplas till ett 
vägguttag och tre för strömsladdarna. Två av dessa tre är uttag dels för kontakten från 
föregående rulle och dels för kontakten från styrboxen. De här två sladdarna är 
kopplade till samma utdragbara kontakt som kan kopplas till ett vägguttag. Uttagen 
sitter en bit utanför rullen för att kunna komprimera ihop höjden. (Se figur 45) De 
utdragbara sladdarna rullas in och ut automatiskt vid behov. Den andra kabelrullen är 
till för att inga sladdar ska släpa efter konstruktionen vid förflyttning vilket gör att 
intrasslingar i hjul och saker i omgivningen undviks samt att snubbelrisken minskas. 
Den här kabelrullen är större än den föregående och kan linda in två sladdar på tre 
meter. Det är det avståndet som stativet räknas stå på från en vägg. Den första 
kabelrullen har en diameter på 140 mm och är 25 mm hög. Den andra kabelrullen har 
en diameter på 170 mm och är 60 mm hög. Måtten är uträknade för att passa längden 
och tjockleken på sladdarna men är inte exakt utan skulle kunna minskas något. 
Kabelrullarna är inte konstruerade men funktionen och liknande produkter finns. 
Inspiration är tagen från befintliga liknande produkter som finns på bland annat Clas 
Ohlson. 

 
 

Figur 45. Automatisk kabelrulle från Clas Ohlson31. 

 

4.7.2.8 Kåpan på foten 
Kåpan följer formen på bottenplattan och har rundade hörn (se bilaga 14) (se figur 
50). Tanken är att storleken ska vara så anpassad till övrig utrustning som möjligt för 
att få en diskret och stilren design. En rund kåpa är dyrare att tillverka än vad en 
kantigare kåpa är eftersom den måste formpressas istället för att bockas men för att få 
en konkurrenskraftig och snyggare design så väljs det tidigare alternativet ändå. 
Materialet är detsamma som för övriga synliga delar. På baksidan av kåpan finns det 
en öppning som är till för att slutkunden enkelt ska kunna trä över kåpan på 
bottenplattan efter att övriga saker satts på plats. Hålet är anpassat efter den nedersta 
delen på benet. För att kåpan ska sitta stabilt finns det tre infästningsställen. Det första 
är helt anpassat efter det hål som precis beskrivits (se figur 42). Fästet sitter fastsvetsat 
på benet och när kåpan läggs över så smälter det helt ihop med den biten. De andra 
två infästningarna är placerade längst fram på varsitt ben på bottenplattan. (se figur 47 
och 52). Dessa infästningar är cylindriska med ett kornformat hål i mitten. På 
undersidan av kåpan sitter på motsvarande ställen två cylindriska piggar som kan 
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glida ner i infästningarna, diametern på cylindrarna är samma som botten på 
infästningarna. Tack vara de tre infästningarna sitter kåpan på plats på rätt höjd. På 
framsidan av kåpan uppe vid benet finns en utskärning för det öga som tar emot 
signaler från fjärrkontrollen placerat eftersom det måste sitta synligt för att kunna ta 
emot signalen. På ena sidan av kåpan finns det ett fack där kontakten och 
antennsladden ligger då de inte används. Underdelen av kåpan slutar 1,5 cm över 
golvet för att inte slå i trösklar och dylikt vid förflyttning. 
 
 

              
 Figur 46. Öppning för att trä över 

kåpan på bottenplattan samt för 
mottagningsöga. 

Figur 47. Cylindrisk pigg för 
infästning.  

 
 

             
 
 

Figur 48. Fack för kontakt och 
antennsladd. 

Figur 49. Höjd över marken. 

 
 

39 



Genomförande 

 
 Figur 50. Kåpan i helhet. 
 
 

4.7.2.9 Sladdfäste för utdragbara sladdar 
Fästet sitter dels fast på baksidan av facket i kåpan för sladdarna som nämndes innan 
och dels i bottenplattan (se bilaga 14). Fästet finns till för att hålla fast antennsladden 
och kontaktsladden som kan dras från kåpan till uttag i väggen. Om inget håller fast 
dessa två sladdar kan de lätt försvinna in under kåpan vilket gör dem svåråtkomliga 
vid användning av TV:n. 
 

 
 
 
 

Figur 51. Sladdfäste för utdragbara sladdar. 

 

4.7.2.10 Bottenplattan 
Bottenplattan är anpassad till de elektroniska komponenter, kabelrullarna, fästen för 
kåpan samt hjulen som ska finnas med i konstruktionen (se bilaga 14) (se figur 52 till 
54). De elektroniska komponenterna består av en motor och en styrbox. Plattan har för 
borrade skruvhål att fästa dessa komponenter i. Längst upp på bottenplattan och 
mellan benen finns det kanter som skydd för sladdarna så att de inte trillar ner mot 
golvet. Förutom att alla komponenter ska få plats måste även hänsyn tas till 
tipprisken. För att räkna ut den gjordes mätningar med hjälp av en dynamometer. 
Mätningarna gick till så att flera olika framåtknuffar mättes upp varav den knuffen 
med mest tyngd valdes för att utföra vidare beräkningar på (se bilaga 11). Värdet på 
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den var 75 Newton (N) medan medelvärdet blev 55 N. Anledningen till att det högsta 
värdet valdes är för att ha en bra säkerhetsmarginal. Knuffen antogs komma högst upp 
på stativet och utefter det kunde längden och bredden på foten fås fram. Skulle någon 
knuffa till stativet är det antagligen längre ner men antagandet att en knuff kommer 
högst upp gjordes för att räkna med extrem värden och därigenom få en bättre 
säkerhetsmarginal för att minimera risken att stativet ska välta. Utefter dessa 
beräkningar har placering av hjulen kunnat bestämmas och sedan där efter har den 
slutgiltiga längden och bredden kunnat bestämmas (se figur 54). Med tanke på att 
konstruktionen ska ta minsta möjliga plats vid transport bör bottenplattan vara så liten 
som möjligt men med tanke på designen har bredden utvidgas något för att stativet 
ska bli mer konkurrentkraftigt. Bottenplattan är gjort i 2 mm tjock plåt och sitter 70 
mm ovanför marken. 
 

 
Figur 52. Placering av tillbehör på bottenplattan. 

 

 
 Figur 53. Fäste för kåpa på bottenplattans ben. 
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Figur 54. Fästen för hjul på undersidan. 

4.7.2.11 Hjul 
Fyra hjul är fastsatta med hjälp av hjultappar på undersidan av bottenplattan. 
Funktionen är att föredra vid montering då det lätt går att snäppa fast hjulen istället för 
att behöva skruva. Två hjul sitter på varsin sida framtill och två stycken sitter på 
varsin sida baktill på bottenplattan. Placeringen av hjulen är valda genom uträknade 
avstånd från konstruktionens tyngdpunkt för att minimera tipprisken. Hjulen är av 
modellen A520POI042L51-8 och tillverkas av företaget Tente.32,33 
Hjulet är framtaget för att passa möbler som ska rullas på en hård bana. De går att 
svänga vilket underlättar vid förflyttning av stativet. Materialet är polypropylen. Varje 
hjul klarar en belastning på 30 kg vid rörelse och 60 kg vid stillastående. Eftersom det 
ska sitta fyra hjul på bottenplattan klarar de tillsammans av en vikt på 120 kg vid 
rörelse och 240 kg vid stillastående vilket är betydligt mer än vad hela konstruktionen 
totalt väger med TV och övriga tillbehör på. Anledningen till att det finns hjul är för 
att det genom den marknadsundersökning som genomfördes framgick att den högst 
önskade funktionen var ett mobilt stativ. 
 
 

 
 Figur 55. Hjul från Tente av modell A520POI042L51-832,33. 
 
 

4.7.3 Kompleterande detaljer 

Delar som kan sättas på TV-stativet vid önskemål. 

4.7.3.1 Hyllor för övrig utrustning 
Utformningen på hyllplanen (se bilaga 14) är en enkel konstruktion där en horisontell 
skena sitter fast 20 mm ut på det största röret, bakom TV-fästet. Eftersom skenan 
sitter fast under vridleden följer den inte med TV:n runt när den vrids utan den måste 
vara tillräckligt kort så den inte tar i TV:n så den kan vridas fritt. Skenan är 2 mm 
tjock och längst ut sitter krokar för att hyllorna som krokas på inte skall åka åt sidan 
och av. Den översta hyllan är längre stående del än de undre eftersom den måste 
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komma en bit under TV-skärmen. Den stående delen är vinklad inåt för att få plats att 
haka i den horisontella skenan på stativet eller på den övre hyllan. Den liggande delen 
på hyllan består av två långa plattor som det placeras ett hyllplan på. För att kunna 
komma upp och kroka i med en undre hylla ligger hyllplanet 10 mm från bakkanten. 
För att hyllplanet skall ligga på plats finns gummibitar utplacerade på plattorna på 
hyllan. Även bak på hyllan sitter en gummipigg för att undvika att hyllan skaver på 
stativbenets yta.   
 

 

 
Figur 56. Fäste på det största röret. 

 

 Figur 57. Gummipigg bak på hyllan. 

 

Figur 58. Stativ med två hyllor fästa.  
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5 Resultat 
Det slutgiltiga konceptet är en snygg och funktionell produkt som uppfyller de krav 
och kundbehov som fanns vid projektets början. Alla nykonstruerade detaljer finns 
måttsatta i ritningsbilagorna. Den färdiga produkten är konstruerad för smart 
transportering i platta paket, enkel och snabb montering samt okomplicerad 
användning för slutkunden, se utförligare beskrivningar i avsnitten nedan. Dock bör 
det understrykas att TV-stativet inte är produktionsanpassat utan kräver flera steg av 
fördjupningar och vidareutveckling innan det kan börja tillverkas. Stativet kan 
utvecklas ytterliggare med bland annat en tippled för ökad bekvämlighet, se mer 
utförlig beskrivning i avsnittet nedan. För att få en uppfattning om helheten och 
användning vissas här bilder på det hopmonterade och slutgiltiga TV-stativet. 
 

   

 
Figur 59. Hela TV-stativet i den kromade och svartlackerade varianten. 

                 

 
Figur 60. Hela TV-stativet i lägsta. läget. Figur 61. Hela TV-stativet bakifrån. 
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Figur 62. Hela TV-stativet vriden 90° 

 

   

 Figur 63. TV-stativet med en 42" TV framifrån och bakifrån. 
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 Figur 64. TV-stativet komplett med hyllor, TV och DVD-spelare. Rak och vriden 45° 

 

5.1 Färdig produkt  
Nedan beskrivs hur den färdiga produkten paketeras, monteras och används. 

5.1.1 Paketering  

Att ha en bra lösning på paketeringen av slutprodukten har många fördelar. Genom 
små platta packet kan fler produkter transporteras samtidigt ut till kunder vilket sparar 
både pengar och utsläpp i miljön. Små packet är även smidiga för slutkunden då 
denna ska transportera den köpta varan till användningsstället. Ett krav (se bilaga 1) 
som finns för detta projekt är att stativet ska kunna transporteras på EUR-pallar. 
Pallarna har yttermåtten 800*1200 mm och innermåtten 750*1150 mm om det 
används kragar. I det här fallet kommer inte kragar att användas utan pallen kommer 
att plastas in då alla produkter är på plats. På varje pall önskas att minst 8 stativ ska få 
plats, helst flera. Eftersom TV-stativet är både långt och relativt brett har lösningen 
blivit att dela upp stativets olika delar i två olika paket. I det första paketet ligger 
bottenplattan, kåpan, översta delen av stativet som sitter ihop med TV-fästet, de 
vertikala skenorna och skruvarna. Styrboxen, stora kabelrullen, kåpafästena framtill 
och hjulen är fastmonterade. Det paketet är 750*945*180 mm stort (b*h*d), vilket 
innebär att det får plats sex stycken packet på rad på en EUR-pall det totala måttet blir 
då 750*945*1080 mm. Ovanpå de paketen kommer sex stativben med motorer och de 
små kabelrullarna paketerade tillsammans i en låda som får totala måttet 
1200*110*720 mm. Motorn och den lilla kabelrullen är fastmonterade på stativbenet. 
Tillsammans blir den totala höjden 1060 mm som skall paketeras på pallen. Figurerna 
nedan visar hur detaljerna är packade.  
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Figur 65. Packning av stativben. 

 

 
Figur 66. Packning av underdel, TV-fäste och tillbehör. 

 
Figur 67. Packning av 6 stycken underdelar, TV-fästen och tillbehör. 
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Figur 68. Packning av alla delar till 6 stycken stativ.  

 

5.1.2 Montering för slutkund 

Vid transport ska paketet som stativet fraktas i vara så litet som möjligt. Det uppnås 
genom att dela upp stativet i olika delar så att slutkunden får montera ihop dessa delar 
själv. 
 
Delarna som ska monteras är: 
– Huset som motorn sitter i skruvas fast med 6 skruvar ovanifrån.  6 moment 
– Den lilla kabelrullen skruvas fast med 2 skruvar ovanifrån. 2 moment 
– Sladdarna från lilla kabelrullen kopplas ihop med den stora 
   kabelrullen. 1 antennsladd + en strömsladd.  2 moment 
– Mottagningsögat läggs på plats.   1 moment 
– Kåpan läggs på bottenplattan.   1 moment 
– Vridleden monteras ihop med 1 skruv   1 moment 
– TV:n skruvas fast på fästets vertikala leder med 8 skruvar 8 moment 
– Fästets vertikala delar dras på de horisontella lederna 1 moment 
 
– Eventuella hyllskenor hängs på och glasplattan läggs på 
   2 moment/hylla    2 moment 
 
Totala antal moment som slutkund måste genomföra för att bygga ihop stativet uppgår 
till 13 stycken utan hyllor och ökar med 2 moment för varje hylla som hängs på. 
Därefter tillkommer 9 moment för att skruva fast och sätta ihop TV:en. Slutsumman 
hamnar då på 22 moment utan hyllor. 
Det kan tyckas vara en hög siffra men antalet monterings moment är nödvändiga för 
att få så små paket som möjligt. De flesta moment består av att skruva in skruvar i för 
borrade hål vilket inte kräver någon större ansträngning. 
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5.1.3 Funktioner och användning 

I TV-stativet finns det funktioner implementerade som underlättar användningen och 
bekvämligheten för slutkunden. 

5.1.3.1 Vridled 
Vridleden är till för att kunna anpassa vinkeln på TV:n till den publik som sitter 
framför den. TV:n vrids genom att sätta en hand nedanför leden, för att hålla stativet 
stilla, och en hand på TV:n ovanför som sköter själva vridningen. Genom att skruva 
på handtaget som sitter på ledens baksida justeras trögheten vid vridningen. För att 
underlätta vridningen kan handtaget skruvas ut och för att stabilisera TV:n i den 
vinkel som är önskvärd kan handtaget skruvas åt. 

5.1.3.2 Krokar 
De krokar som sitter strax ovanför vridleden på baksidan kan utnyttjas för att linda 
upp överblivna sladdar så att de inte syns framifrån eller hänger ivägen.  

5.1.3.3 Justering i höjd 
Huvudfunktionen för det här TV-stativet är att det är höj- och sänkbart. Slutkunden 
kan lätt använda sig av denna funktion genom den fjärrkontroll som medföljer. Det 
finns två knappar på kontrollen, en för höjning av stativet och en för sänkning. 
Kontrollen bör riktas mot det öga som sitter framtill på kåpan för bästa effekt. Stativet 
kan som mest höjas 650 mm och justeras efter behov. 

5.1.3.4 Mobilitet 
För att slutanvändaren enkelt ska kunna flytta på stativet så står det på fyra hjul. Vid 
önskad flytt är det bara att ta tag i stativet, helst på benet för bästa stabilitet, och rulla 
iväg det.  

5.1.3.5 Strömtillförsel 
För att få ström till den elektroniska utrustning som finns på stativet kan sladdarna 
som sitter fast på ena sidan av kåpan dras ut till önskad längd. Räckvidden är tre 
meter. För att få in sladdarna igen räcker det med att rycka till snabbt i dem så åker de 
in automatiskt. Funktionen är densamma som många dammsugarsladdar har. 

 

5.2 Vidareutveckling  

5.2.1 Tippled 

Den led som sitter högst upp på stativet ska kunna bytas ut mot en tippled. Från 
ergonomiberäkningarna framgår det att för att publiken ska se bra är det inte 
nödvändigt med en sådan led men den gör att publiken ändå kan se något bättre. 
Leden ska gå att titta 20 grader framåt och hela 90 grader bakåt. Den stora 
bakåttippningen är en funktion som kan vara bra vid mindre sällskap då alla kan 
samlas framför TV:n och titta ner på den rakt uppifrån. Funktionen har inte hittats på 
något annat TV-stativ och skulle därför bidra till att höja värdet på produkten 
ytterligare. 
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5.2.2 Vridled 

Vridleden som finns i den nuvarande konstruktionen justeras manuellt med hjälp av 
en skruv på baksidan som reglerar tröghet och stabilitet. I en senare utveckling skulle 
denna led kunna styras med hjälp av samma fjärrkontroll som används för att justera 
höjden på stativet.
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6 Slutsats och diskussion 
Grundkraven som ställdes på produkten i kravspecifikationen som är helt uppfyllda är 
att stativet är anpassad för alla TV-apparater upp till 42". Konstruktionen är anpassad 
till motormodellen DB6 som är en av de två motormodeller som fanns att välja. Valet 
gjordes beroende på att slutkonstruktionen behövde bli så kompakt som möjligt för 
mindre paket vid transport. Kravet på inbyggd elektronik anses vara lösta tack vare 
kåpan som placeras ovanför bottenplattan . Då kåpan går att plocka av uppfylls kravet 
att det ska finns möjlighet att plocka ur styrboxen. Kravet om att anpassa produkten 
till ett ergonomiskt perspektiv är väl uppfyllt då hela konstruktionen har utgått från 
resultatet hämtat från den ergonomiska undersökningen.   

Då återstår två krav det ena är att produkten skall uppnå kravet obefintlig tipprisk vid 
normalt användande. Det tvivelaktiga i det här resonemanget är författarnas egna 
mätningar av knuffkraften som kan välta TV:n. Mätningen kan göras noggrannare 
med tillgång till bättre instrument. Dock byggs de teoretiska uträkningarna på ett 
extremfall så i praktiken finns en säkerhetsmarginal. Sista kravet är att produkten skall 
kunna paketeras i platta paket, i efterhand tillkom önskemål om minimalt antal 
produkter per EUR-pall vilket var åtta stycken. I det presenterade förslaget på 
paketeringen får endast sex produkter plats på en EUR-pall. Kravet på platta paket är 
uppfyllt men inte önskemålet om antalet stativ per pall. Vilket förhoppningsvis kan 
justeras med konstruktionsändringar vid vidareutveckling. 

Med i kravspecifikationen fanns önskvärda krav som att slutprodukten skulle vara 
vridbar åt höger och vänster. Den konstruerade vridleden tillåter en vridning på 90° åt 
varje håll och uppfyller därmed kravet väl. Andra kravet var en lösning på 
kabelhanteringen, vilket anses vara löst med att sladdarna går i rören samt krokarna 
att vira de synliga sladdarna från TV:n.  

Syftet med arbetat har varit att genom tillämpning av välkända arbetsmetoder komma 
fram till ett resultat. Under arbetas gång har det vid de tillfällen där det krävts 
tillämpats flera olika arbetsmetoder men dock inte mer än så. 

Målet med att presentera ett ritningsunderlag är uppfyllt, men för att kunna sätta 
stativet i produktion krävs kompletteringar som toleransjusteringar mm.  

Under avsnittet vidareutveckling står en tippled beskriven, anledningen till att den inte 
finns med i konstruktionen är att tiden inte räckte till att utveckla och konstruera en 
led som skulle kunna hålla upp den tyngd som krävdes. Intentionen från början var 
dock att en sådan funktion skulle ha integrerats i konstruktionen och varit placerad 
högst upp på stativbenet där den stela cylindern sitter.  

För vissa funktioner har färdiga detaljer sökts hos underleverantörer men inte hittats 
med exakt de önskade funktionerna. Därför är funktionerna för de detaljerna 
beskrivna samt de maximala måtten satta på detaljen för att kunna konstruera dem i 
efterhand. Det gäller detaljerna kabelrullar samt uttag för sladdar på benet.  
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Förbättringar som författarna har funderat på för framtiden är att göra vridleden 
motordriven så den kan ställas in av samma fjärkontroll som justerar höjden. 
Funktionen kan även innefatta den tippled som diskuterats tidigare. Fästanordningen 
för kåpan skulle kunna förbättras något för ökad stabilitet. Momenten i montering för 
slutkund kan minskas i antal, dock är de i nuläget på en acceptabel nivå.  

Slutprodukten blev ett TV-stativ som nästan helt uppfyller de krav och önskemål som 
fanns i början av projektet. Stativet ska finnas i två utföranden vilket når en bredare 
kundkrets och har en tilltalande design för att smälta bra in i offentliga miljöer. 
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9.1 Bilaga 1 Kravspecifikation  
 
 

• Krav: 
 

1. Infästning anpassas för skärm upp till 42” 
2. Anpassas till ställdon DB5/DB6 av tillverkaren Linak 
3. Inbyggd elektronik 
4. Konstruktion anpassad till möjlighet att ”plocka ur” styrbox 
5. Obefintlig tipprisk, vid normalt användande 
6. Platta paket, anpassas efter EUR-pall (2-delad) 
7. Anpassas efter resultatet av ergonomiskt perspektiv    

 
• Önskvärda krav: 
 

1. Vridbar höger-vänster 
2. Lösning på kabelhantering 

 
 

• Ergonomiskt perspektiv: 
 

- Ergonomiska förhållanden mellan höjd och avstånd? 
- Vilken slaglängd krävs? Min höjd, max höjd mm.  

 
 
Övrigt är att önska ett tilltalade utseende på stativet. Detta för att göra produkten 
gångbar till en bred potentiell köpgrupp.  



Bilagor 
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9.3 Bilaga 3 WBS 

 
 
 

TV-stativ 

Fäste 

Stativben  

Fot  

Skruvhål 

Teleskop  

Vridbar led 

Tippbar led 

Plats för motor och styrbox 

Motor  

Strömtillförsel  

DB5/DB6 

Fjärrkontroll  

Styrbox/mottagare  

Sladdar från stativ till antenn/220 V  

Integrering  

Koncept  

Konstruktion  

Ritningar  
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9.4 Bilaga 4 QFD 
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9.5 Bilaga 5 Beslutsmatris TV-stativ 
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9.6 Bilaga 6 Beslutsmatris TV-fäste 
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9.7 Bilaga 7 Morfologisk matris 
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9.8 Bilaga 8 Marknadsundersökning 

rågeformulär angående ett Höj- och sänkbart TV-stativ 
 
Vi är två studenter vid Jönköpings Tekniska Högskola som under våren skall utföra 
vårt examensarbete. Vi ska utveckla ett höj- och sänkbart TV-stativ, som är tänkt att 
användas inom den offentliga sektorn. Som ett första steg i arbetet är det viktigt för 
oss att veta hur efterfrågan på den här produkten ser ut på marknaden. Vi är mycket 
tacksamma för svar! 
 
1. Använder Du dig av en TV i ditt arbete? Om JA, hur ofta och i vilka 

sammanhang? (ex. vid föredrag/konferens/utbildning) 
 
 
 
. Vilka av de här funktionerna anser du är viktigast med ett TV-stativ?  

Rangordna från 1 – 6, där 1 är den viktigaste. 

• Flyttbart (ex. hjul) 
• Tar liten plats 
• Väggfast 
• Gömd i möbel 
• Vridbart och tippbart 
• Plats för annat ex. en dvd-spelare 

 
 

3. Finns det andra funktioner som du anser är viktiga för den här produkten?  
 
 
 
 
4. Har du några designönskemål kring produkten? (ex. om den ska smälta in i 

omgivningen på något speciellt sätt, färger, storlek m.m.) 
 
 
 
5. Har du några övriga kommentarer kring en sådan här produkt? 
 
 
 
 
Har ni några frågor är ni välkomna att maila. 
Svaren på enkäten mailas till någon av nedanstående adresser senast fredagen den 4 april. 
Tack på förhand! 
Sandra Bergkvist; mp05besa@jth.hj.se och Malin Läbom; mp05lama@jth.hj.se  

 
F

2
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9.9 Bilaga 9 Ifylld marknadsundersökning  

a svar. 

ning 
• Undervisning 

• Introduktioner 
• Genomgångar  

tt de använder sig av TV använder den från 0 upp till 5 
ecka ibland flera gånger per dag beroende på 
ionen. 

nerna anser du är viktigast med ett TV-stativ? 
 viktigaste. 

 (47) 
(75) 

• Väggfast                                                                                                    (116) 
• Gömd i möbel                                                                                             (94) 
• Vridbart och tippbart                                                                                (105) 

3) 

summan är den mest eftertraktade funktionen och högsta summan minst 
eftertraktade funktionen.  

  

• Plats för högtalare (över, under eller sidan) 
• Fästa videokamera över TV-apparaten  

• Vridbar genom kontroll 
• Lätt att montera 
• Enkel att hantera 

 
Den kursiva texten är en sammanställning av samtliga inkomn
 

1. Använder Du dig av en TV i ditt arbete? Om JA, hur ofta och i vilka 
sammanhang? (ex. vid föredrag/konferens/utbildning) 

 
• Möten 
• Utbild

• Videokonferenser  
• Sprida information 

• Filmvisningar 
• Marknadsföring 
• Få information  

 
De som sva

 per v
rat a

dagar
arbetssituat

 
2. Vilka av de här funktio

Rangordna från 1 – 6, där 1 är den
 

• Flyttbart (ex. hjul)                                                                                      
• Tar liten plats                                                                                              

• Plats för annat ex. en dvd-spelare                                                              (8
 
Rangordningen är gjord så att alla svar har sammanställts till en summa, lägsta 

 
3. Finns det andra funktioner som du anser är viktiga för den här produkten?

 

• Plats för fjärrkontrollen 
• Extra hylla 
• Uppkoppling mot datorer 
• Gömma sladdar 
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• Inga klämrisker 
 

4. Har du några designönskemål kring produkten? (ex. om den ska smälta in i 

Svart 
are än TV-skärmen 

t 
älter in i omgivningen 

e till stativet 
jer omkring TV:n så att fokus försvinner från 

•

V:n 

an här produkt? 

 

omgivningen på något speciellt sätt, färger, storlek m.m.) 
 

• Diskret 
• Stål 
• 
• Ej bred
• Inte för stor
• Färger som sm
• Stilrent  
• Olika färger 
• Olika träslag 
• Neutral 
• Inte lägga märk
• Inte för mkt detal

skärmen 
 Inte för många ben, helst endast ett 
• Så tätt under TV:n som möjligt 
• Massivt ben och fot, lika bred som TV:n t.ex. 
• Smälta in med T
 
 

5. Har du några övriga kommentarer kring en såd
 

• Ser fördelar med ett vridbart stativ om det är väggfast 
• På hjul 
• Färgvals möjlighet 
• Justerbar i alla vinklar 
• För att undvika inbrott får inte stativet inte synas från utsidan 
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9.10 e 

eräkningar av TV-fäste 
 
Minim ellan hål för TV-infästning. 
 
Kraften: 

 Bilaga 10 Beräkningar TV-fäst
 

B

um avstånd m

NmgF 5,24582,925 =∗==         
m = 25 kg 
g = 9,82 
 

Hålkanttryck: MPa260=σ  
 
Håldiam
  
Go
 
b = To
 
L = 
 
 
          b 
                                                     d 

     
 
 

eter: d = 7mm 

dstjocklek: s = 2mm 

tala bredden 

Sökta längden  

 
  

                                            L         

sdb ∗−∗= )(F σ )()( Fdb s∗÷=−⇔ σ  
 

 
    

mmdb 472,0)2260(5,245)( =∗÷=−  
 
⇒ 472,7472,07 =+=b  

mmL 236,02472,0 =÷=⇒
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9.11 Bilaga 11 Beräkningar tipprisk 
 

Beräkning av tipprisk 
 
Momentjämvikt kring punkten A: 
 
 
 
 

 
 

 = 175 cm, höjden från golvet till centrum på TV:n i maximalt läge 
 = 75 N, maximalt utslag vid test med dynamometer  

mg = 589,2 N, m = 60 (50+10) kg (TV + Tillbehör) g = 9,82 
1 = 38 cm, uppskattning av tyngdpunkt i extremläge 

F2 = 0, den punkten har lyft från golvet. 
, den extra längd som krävs för att undvika tippning vid knuff på 75 N 

L = x + L1, totala längden från motorskruvens centrum till framkant av foten 

 

 
        

H
F

L

x

 
 

    0175 =+−⇒ FxmgA  

cmmgFx 3,222,589)75175(175 =÷∗=÷=⇒  
 
        

 

cmL 3,603,2238 =+=⇒  

A 

F1 F2 = 0

H = 175 cm

L

x

mg = 589,2 N

L1  = 38 cm

F = 75 N
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9.12 Bilaga 12 Ritning på motor 
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9.13 Bilaga 13 Ritning på styrbox 
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9 14. Bilaga 14 Ritningar 
. Ritning på TV-fästets horisontella skenor 
. Ritning på TV-fästets vertikal skenor 
. Ritning på övre teleskopsbenet och vridleden 

4. Ritning på skruvhandtag 
5. Ritning på undre teleskopsbenet 
6. Ritning på mellersta teleskopsbenet 
7. Ritningar på hyllfästet på översta teleskopsbenet 
8. Ritning på sladduttag på ben 
9. Ritning på kåpa 
10. Ritning på kåpafästet baktill 
11. Ritning på kåpafästet framtill 
12. Ritning på sladdfästet på bottenplattan 
13. Ritning på bottenplattan 1(2) 
14. Ritning på bottenplattan 2(2) 
15. Ritning på den översta hyllställningen 
16. Ritning på de undre hyllställningarna 
17. Ritning på hyllskiva 

 
1
2
3
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