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Abstract 

The project was carried out in cooperation with the department of product 
development IOS at IKEA. The work included improvements of a new existing 
product that Ikea soon will release on the market, Observatör, a wall bracket for flat 
screens. The product is supposed to fulfil the needs within this market for IKEA. 
However, since Ikea was not satisfied with it, our work was to carry out the 
improvements that were specified in the beginning of the project. Another task in the 
project was to develop a side-product that is supposed to be used together with 
Obeservatör for storage of DVD/decoders. 
 
The project included labour as problem definition to final technical drawings and a 
prototype. In the project start information was gathered to understand the current 
market and its competition. The next step was to start solving the problem in a 
creative way through brainstorming and concept drawings. When the final concepts 
were chosen they were developed into final solutions with technical drawings. 
 
The final result meets the main requirements that were stated in the beginning of the 
project. The wall bracket is now in two main parts that will make the assembly on the 
wall easier, the joints between the parts and the shafts works smother at the same time 
as the demands for tilt, rotation etc. works successfully. The final result is two user 
friendly products, Observatör and storage for DVD/decoders that have the same 
interface so the costumer easy can see that they are supposed to be used together. 
 

 



 

 

Sammanfattning 

Projektet har genomförts i samarbete med produktutvecklingsavdelningen på IKEA 
som benämns IOS. IKEA kommer i framtiden lansera ett väggfäste för flatscreens, 
Observatör Wall bracket. Denna produkt är dock IOS inte nöjda med. Syftet med 
projektet var primärt tre uppgifter. Förbättra väggfästets rörliga delar och göra 
produkten delbar för att underlätta montering. Den tredje uppgiften var att utveckla en 
sidoprodukt till väggfästet för förvaring av DVD/decoders.  
 
Fokus i projektet var konstruktionsförbättringar med visst inslag av design. 
Projektets omfattning är från problemformulering till utarbetat koncept med 
ritningsunderlag och prototyp. Arbetet startade med att samla in information inom 
området med hjälp av marknadsundersökning konkurrent-, kund- och trendanalys. 
Därefter påbörjades arbetet med att lösa problemen. Idégenereringen genomfördes 
med hjälp av brainstorming, benchmarking och sållning. Konstruktionsarbetet delades 
upp i två delar för ett enklare tillvägagångssätt, väggfäste och förvaring för 
dvd/decoder.  De utvalda idéerna från de två delarna utvecklades sedan till mer 
utarbetatade koncept. Målet är att IOS ska få nytta av dessa koncept i sitt fortsatta 
produktutvecklingsarbete. 
 
Resultatet överensstämmer väl med uppgifterna i kravspecifikationen. Väggfästet är 
delbart, de rörliga delarna har en bättre funktion, utseendet har förbättrats och 
tillverkningskostnaden har inte blivit högre. Förvaringen för DVD/decoder har 
utvecklats i samma stil som väggfästet för att få en samhörighet mellan de båda 
produkterna. Det stilrena utseendet, den funktionella konstruktionen och den billiga 
tillverkningstekniken gör att produkten passar bra in i Ikeas sortiment. 
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1 Bildförteckning 

Figur 2.1 Katalog från IKEA, 1958  

Figur 2.2 Observatör TV wall bracket 

 

Figur 3.1 Logotype, VESA MIS-D 75x75 

Figur 3.2 Princip för strängpressning 

Figur 3.3 Verktyg för massiv profil 

Figur 3.4 Verktyg för hålprofil 

 

Figur 4.1 Genomförandet i bilder 

Figur 4.2 De vertikala måtten A och B varierar mellan de olika modellerna. 

Figur 4.3 Vanlig kontaktplacering på DVD. 

Figur 4.4 Decoder för kabel-tv. 

Figur 4.5 Morfologisk metod 

Figur 4.6 Tombolan 

 

Figur 5.1 Förbättrad Observatör väggfäste och förvaring för dvd/decoder 

Figur 5.2 En flatscreen monterad på väggfästet och en dvd monterad på förvaring 
för dvd/decoder. 

Figur 5.3 Väggfästet 

Figur 5.4 Uppdelning med låsfunktion. 

Figur 5.5 Förvaring av DVD/decoder 

Figur 5.6 Montering av förvaring för dvd/decoder på väggfästet. 
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2 Inledning 

Detta inledande kapitel tar upp vad arbetet ska innefatta med syfte och mål, vad som 
inte ska beröras och andra aspekter som måste tas hänsyn till dvs. avgränsningar. 
Även en kort av beskrivning av IOS som företag och deras befintliga produkt på den 
aktuella marknaden finns med för att öka läsarens insikt i arbetet.      

2.1 Företagsbeskrivning, IOS 
IOS, som är en förkortning av IKEA of Sweden, är en del i koncernen IKEA Holding. 
IOS ligger i Älmhult och det är där som produktutvecklingen inom IKEA äger rum. 
Bolaget har ca 700 anställda uppdelade på ett tiotal avdelningar som t.ex. kök, soffor 
& fåtöljer och belysning. Avdelningarna benämns BA och den avdelningen som 
kommer jobbas mot är BA 02/05. Bakom detta kryptiska namn gömmer sig en 
hopslagning av avdelningarna medieförvaring och kontor. Anledningen till detta var 
att produkter och lösningar ofta var likartade inom de två avdelningarna. BA 02/05 
har ca 80 anställda varav ca 20 jobbar direkt med produktutvecklingen. 
 

IKEA startades 1943 av den då 17-årige Ingvar 
Kamprad. Namnet fick han från initialerna från sitt 
namn, gården och byn han bodde i, Ingvar Kamprad, 
Elmtaryd, Agunnaryd. Verksamheten började med 
postorderförsäljning av bl.a. pennor, plånböcker, 
ramar och klockor. Även en katalog började ges ut 
1952 och detta görs som bekant än idag (Figur 2.1). 
1953 köptes en snickerifabrik i Älmhult som 
byggdes om till möbelutställningshall där möbler 
från företag i trakten ställdes ut. Men det var inte 
förrän 1958 som det första IKEA varuhuset stod 
klart.  
 

Idag finns det mer än 220 varuhus i 33 länder och IKEA är ett av världens största 
möbelhandelsföretag. År 2004 var omsättningen 117 miljarder kr. och antalet 
anställda ca 84 000.  
 
Ikeas vision är “att skapa en bättre vardag för de många människorna”. IOS har även 
en egen vision som är ”att erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga 
heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt får råd att köpa 
dem!” [1] 
 

2.2 Befintlig produkt, Observatör  
IOS har idag en produkt, OBSERVATÖR TV Wall bracket (Figur 2.2), som ska möta 
framtidens ökande behov för montering av flatscreenskärmar på väggen. Denna 
produkt är den första IOS tagit fram för att möta detta behov och den finns ännu inte 
att köpa på IKEA. Produkten inriktar sig på att bära flatscreenskärmar upp till 15 kg 
eller 26 ” i hemmet eller på små företag.  

Figur 2.1 Katalog från IKEA, 1958  



Inledning 

9 

OBSERVATÖR TV Wall bracket består i stora 
drag av två strängpressade delar i aluminium, 
väggfästet (1) och armen (2) och två olika 
plåtdetaljer och VESA-fäste (3). 
 
IOS har även ett förslag på en sidoprodukt till 
OBSERVATÖR TV Wall bracket som kan 
användas för att förvara DVD/Decoder eller 
andra liknande produkter som används 
tillsammans med en TV (4). 
 
 
 

 
 

2.3 Mål/syfte 
Målet är att arbeta fram en bättre produkt än den befintliga, som IOS snart ska lansera 
i kommande katalog. Arbetet ska utgå från kravspecifikationen som har arbetats fram 
tillsammans IOS och slutresultatet ska uppfylla de krav som finns upptagna i den. 
För att komma fram till en så användbar och attraktiv produkt som möjligt ska en 
marknadsundersökning och en kundanalys genomföras för att få förståelse om vad 
som är önskvärda egenskaper hos produkten. Uppdraget är även utlagt till 
leverantören av den befintliga produkten som ska lägga fram förslag på förbättringar. 
Även om slutprodukten inte blir exakt som vårt koncept så ska utfört arbete vara 
användbart för utveckling av produkten. Arbetet ska även uppfylla de krav som finns 
från Jönköpings Ingenjörshögskola för ett examensarbete på C-nivå och det ska vara 
den avslutande fasen på en kandidatutbildning inom maskinteknik. 
 

2.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer att innefatta en förbättring av det befintliga väggfästet för flatscreens. 
Hållfasthetsberäkningar, materialval och kostnadsberäkningar kommer inte explicit att 
behandlas i detta arbete men är med som självklara och övergripande delar i 
produktutvecklingen. Produkten ska passa in i Ikeas övriga utbud i form, funktion och 
pris. Tillverkningsteknik som föredras är strängpressning i aluminium. 
 

2.5 Disposition 
Arbetet beskrivs i fyra kapitel; teoretisk bakgrund, genomförande, resultat och 
slutsats. Teoretiska bakgrunden beskriver de teoretiska metoder som använts under 
planerings- och utförandefasen. Genomförandet beskriver hur arbetet genomfördes i 
kronologisk ordning från planeringsfas till konstruktionsunderlag för det slutgiltiga 
konceptet. Resultatet visar det slutgiltiga utarbetade konceptet. I slutsatsen ges förslag 
till fortsatt arbete och kommentarer från författarna. Hela arbetet är kopplat till 
kapitlet med bilagor för ökad förståelse. 

 

Figur 2.2 Observatör TV wall bracket 
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3 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel beskriver de teoretiska metoder som använts under planerings- och 
utförandefasen. Metoderna som använts under planeringsfasen ska vara till hjälp för 
att få en bra struktur på arbetet med en dynamisk arbetsgång från start till utvärdering. 
Metoderna som använts under utförandefasen är verktyg för att definiera vad 
produkten ska äga för funktioner utifrån kravspecifikationen och i ett senare skede 
som hjälp vid konceptframtagning och sållning. Kapitlet beskriver även de 
tillverkningstekniker och standarder som inverkar på arbetet.   

3.1 Polyas metod 
Projekt delas in i fyra delar enligt Polyas metod; definitions-, planerings-, utförande- 
och utvärderingsfas. Detta för att skapa ett bra flöde och logik i arbetsgången.  
 
I definitionsfasen ska problemet förstås och det ska ses över vad som ska göras. 
Lämpliga dokument att upprätta är uppdragsbeskrivning, kravspecifikation, 
funktionsanalys och projektplan.  
 
I planeringsfasen görs en plan, för hur det ska göras. Dokument som bör vara med är 
uppgiftskontrakt och tidsplanering i form av t.ex. Gannt-schema. 
 
Utförandefasen går ut på att följa planen, att göra det som ska göras. Här är 
marknadsundersökning, konkurrentanalys, idégenerering, sållning och 
konceptframtagning viktiga delar att ha med. 
 
Sist kommer utvärderingsfasen som ger svar på hur det kan göras bättre nästa gång. 
Denna fas är viktig för att dra nytta av de kunskaper som det genomförda projektet 
medfört. I detta projekt kommer resultat, slutsats, redovisning och rapportinlämning 
hamna under utvärderingsfasen eftersom det är en summering av vad som utförts 
under projektet. [2] 

3.2 Funktionsanalys 
Utifrån kravspecifikationen upprättas en funktionsanalys (Bilaga 2) som ska motsvara 
alla krav som finns på produkten. Idén är att tänka och uttrycka sig i funktioner och 
inte i färdiga lösningar. Genom att fokusera på funktionerna, som ska uppfyllas, så 
kan flera lösningar på problemet utvecklas.  Allt ska vara genomtänkt innan processen 
börjar, tänka först och handla sedan. På så sätt kan funktionsanalysen användas som 
checklista för hela utvecklingsprocessen.  
 
Indelning sker i tre funktioner, huvud-, nödvändig- och önskvärd funktion.  
 
Huvudfunktion Den funktion som produkten är gjord för att utföra.  
Nödvändig  Om en sådan upphör att fungera så upphör funktionen hos 

produkten.  
Önskvärd Ökar produktens attraktivitet men påverkar inte 

huvudfunktionen nämnvärt.  [3] 
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3.3 TIPS (Theory of inventive problem solving) 
Det finns tre övergripande innovativa principer; separera motsättningarna i tid, 
separera motsättningarna i rum och separera motsättningen i den inre strukturen. TIPS 
innehåller även de 40 principer som en ingenjör kan ställas inför. TIPS (eller TRIZ 
som det förkortas på ryska) började utvecklas 1946 i Ryssland av Genrich Altschuller 
och hans kollegor. I över 50 år har över 2,5 miljoner patent undersökts, klassificerats 
och arkiverats i TIPS. Idag använder sig multinationella företag som Ford, Motorola 
och Siemens sig av metoden. [4] 
 

3.4 DFMA, Design For Manufacturing and Assembly 
Detta är ett hjälpmedel för att minska antalet delkomponenter, monteringsmoment och 
arbetstid och därigenom, till ett billigare pris, få ut produkten snabbare på marknaden.  
 
Konkreta exempel att eftersträva är: 

Minska antalet skruvar, brickor och bussningar 
Att ha lika material för att få förenklad konstruktion 
Minimera antalet varianter av komponenter. 
Konstruera komponenter för användning på fler produkter. 
Undvika separata fästelement. 
Eftersträva enkel montering med få monteringsanvisningar. 

 
Fördelar med DFMA är:  

Enkla och pålitliga produkter som är billiga att tillverka och montera.  
Medverkar till dialoger mellan konstruktörer och produktionstekniker.  
Medverka till en betydligt billigare produktion. [5] 

 

3.5 Sållningmetoder 

Metoderna är hjälpmedel för att ge struktur åt sållningen. Även diskussioner gällande 
förslagens egenskaper har vägts in i sållningsarbetet. 

3.5.1 Go/no go 

Metoden är en kontroll för att se om idéerna är genomförbara gentemot 
kravspecifikationen och naturlagar. Även begränsningar som projektmedlemmarnas 
utbildning och kunnande inom ett visst område kan leda till att en idé får ett no go. 
Över lag gäller principen hellre fria än fälla vid denna metod.   

3.5.2 Gut feel 

Magkänslan avgör i denna metod. Även här är utbildning, kunnande och erfarenheter 
viktiga aspekter för att kunna ta riktiga beslut. Idéerna kan delas in i tre grupper. Den 
första där förslag som inte kommer att fungera hamnar, den andra där förslag som 
kommer att fungera hamnar och en tredje där förslag, som inte funkar idag, men som 
kan fungera om något ändras hamnar. 



Teoretisk bakgrund 

12 

3.5.3 Morfologisk metod 

Denna metod är ett hjälpmedel för att kombinera och optimera befintliga koncept för 
att se om detta kan resultera i nya koncept. I första steget ska koncepten delas upp i så 
många tekniska lösningar som möjligt. I det andra steget ska lösningar från olika 
koncept kombineras. Om tre koncept delas upp med tre tekniska lösningar i varje, då 
finns 27 alternativa lösningar. En tabell görs för att visualisera detta på ett enkelt sätt. 
[3] 

3.5.4 Viktfaktorer 

För att bestämma viktfaktorerna så ställs de viktigaste produktegenskaperna upp i en 
matris. Egenskaperna kan t.ex. vara design, komfort, försäljningspris och enkelt 
handhavande. Det bör inte vara mer än sex stycken. Genom uträkning fås resultatet 
om rangordningen på produktegenskaperna. Den som är mest betydelsefull får mest 
poäng. Dessa poäng är grunden för urvalsmatrisen som är nästa steg. En 
produktegenskap får inte ha 0 som viktfaktor, eftersom egenskapen då blir 
betydelselös. I stället fås viktfaktorn av att den minsta viktfaktorn bland de andra 
produktegenskaperna delas med två.   

3.5.5 Urvalsmatris 

I en tabell ställs produktegenskaperna upp i rader tillsammans med de kvarvarande 
koncepten i kolumner, även en liknande produkt tas med som referens. Därefter görs 
en jämförelse av produktegenskaperna gentemot referensen, en bättre egenskap hos 
konceptet ger ett plus, en sämre ett minus. Om egenskapen har fått viktfaktorn 3 från 
matrisen så får konceptet antingen -3 eller +3. Alla koncept och produktegenskaper 
gås igenom och resultatet blir att det konceptet som har flest poäng är det man bör gå 
vidare med.  
 

3.6 Patentsökning 
Ett patent används som skydd mot att en uppfinning eller teknisk lösning kopieras. 
Detta skydd kan innefatta produkten i sig men även metoder och användning kan 
skyddas. Genom patent får ägaren ensamrätt på idén i 20 år. Det är därför nödvändigt 
att göra en patentsökning på det aktuella området när en produkt tas fram. [6] 
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3.7 VESA standard 
VESA (Video Electronics Standards Association) är ett icke vinstdrivande företag 
som består av 125 medlemsföretag världen över. VESA tillhandahåller och utvecklar 
öppna standarder för displayindustrin och för tänkbar kringutrustning. Detta för att 
främja marknadstillväxt och innovation inom området till fördel för konsumenten. 

 

VESA MIS-D, (Figur 3.1) är en standard som bestämmer gränssnittet 
mellan flatscreenskärmar och väggfästen genom att bestämma 
hålbilden till 50x50, 75x75 eller 100x100. [7] 

 
 
 

3.8 Strängpressning av aluminium. 
Strängpressning är en tillverkningsteknik med relativt låg verktygskostnad, hög 
automatiseringsgrad och hög produktionstakt. Maskinkostnaden är däremot mycket 
hög och lämpar sig därför bäst för produktion med höga serier och med krav på hög 
produktionstakt. 
 
Principer för strängpressning av aluminium. 
Utgångsmaterialet som består av ett legerat göt 
värms upp till presstemperaturen 400-500 °C och 
pressas sedan med en kraft på flera tusen ton 
genom en matris med önskad form (Figur 3.2). 
Den nya profilen som kommer ut kyls 
omedelbart med vatten eller luft. 
Om man ställer höga krav på profilens rakhet och 
spänningstillstånd så sträcks profilen efter 
kylningen. 
 
Det finns två huvudtyper av profiler, massiv profil och 
hålprofil. Vid pressning av massiv profil består verktyget 
endast av en flat skiva (Figur 3.3). Vid pressning av 
hålprofil består verktyget av två delar, en kärna i som gör 
hålet i profilen och en ytterdel som ger profilens 
ytterkontur (Figur 3.4).  

  

Figur 3.1 Logotype, 
VESA MIS-D 75x75 

Figur 3.3 Verktyg för 
massiv profil 

Figur 3.4 Verktyg för 
hålprofil 

Figur 3.2 Princip för strängpressning 
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3.8.1 Allmänna riktlinjer för konstruktion. 

Det finns enligt SAPA några generella riktlinjer man måste ta hänsyn till vid 
profildesignen av detaljer som ska strängpressas. Detta för att få en så enkel och 
kostnadseffektiv produktion som möjligt.  

Profilen är mer lättpressad om den:  

Är helt massiv.  
Saknar djupa smala spår. 
Har liten omskriven cirkel. 
Har jämt gods. 
Har mjuka former med radier i alla hörn. 

 
Helt massiva profiler: 

 
 
Massiva konstruktioner som högra 
profilen ger lägre verktygskostnad och 
enklare tillverkning. 
 
 
 
 
 
Ofta kan det vara enkelt att ta bort 
hålrum och få en massiv profil.  
 
 
 
 
 

Djupa smala spår: 
 

 
För att inte förstöra verktyget vid 
pressningen så bör man undvika alltför 
smala djupa spår i profilen. Förhållandet 
mellan bred och höjd bör inte överstiga 
1:4. 
 

Liten omskriven cirkel 
 

 
Den omskrivande cirkelns storlek har 
tillsammans med presskraft, 
presshastighet och vald legering stor 
inverkan på vilken minsta godstjocklek 
man måste välja på profilen. 
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[8], [9], [10] 

 

3.9 Demokratisk design 
IOS vision är att erbjuda ett brett sortiment med form- och funktionsriktiga 
heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt får råd att köpa dem. 
IKEA kallar denna syn på produktveckling för Demokratisk design. Kunderna ska 
uppleva att IKEA ger ”mest valuta för pengarna” och därigenom motiveras till 
ytterligare besök och köp. 
 
Bassortimentet ska vara profilerat i ”typisk IKEA-stil”. Det ska vara enkelt och 
rättframt, tåligt och enkelt att umgås med. Det ska uttrycka form, färg och glädje.  
Funktionen och den tekniska kvaliteten måste vara god, men kvalitet får inte bli ett 
självändamål, det ska anpassas till konsumentens behov. Produkterna måste vara 
funktionella och säkra för alla rimliga användningsområden. Prissättningen ska vara 
lågpris med mening, alltså det låga priset får inte tumma på vare sig funktionen eller 
den tekniska kvaliteten. Att med små medel nå goda resultat.  
 
Uppslagsrika och kreativa produktutvecklare är ett av många svar till frågan hur 
IKEA håller det lägsta priset. De anställda har frihet under ansvar, där det ställs höga 
krav på medarbetarna med inställningen att ingen metod är effektivare än föredömets. 
[11], [12] 

Jämt gods: 
 

 
Ofta kan profilen ha ett tvärsnitt med 
varierande godstjocklek som i vänstra 
profilen om konstruktionen kräver detta. 
Profilen blir dock mer lättpressad och det 
är skonsammare för verktyget om den 
har ett tvärsnitt med jämn godstjocklek 
som i högra profilen 
 

Mjuka former: 
 

 
Det är inte möjligt att erhålla knivskarpa 
kanter med strängpressning som på 
vänstra profilen. Hörnen måste rundas 
som i den högra profilen med minst 0,5 – 
1 mm. 

 
Spetsar som i den vänstra profilen bör 
undvikas då den lätt kan bli ojämn o 
skevt. Detta undviks enklast genom att 
runda av spetsen som i högra profilen. 
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4 Genomförande 
Projektet har delats in i fyra delar enligt Polyas metod, definitions-, planerings-, 
utförande- och utvärderingsfas (Figur 4.1). Detta kapitel beskriver hur arbetet 
genomfördes i kronologisk ordning från planeringsfas till konstruktionsunderlag för 
det slutgiltiga konceptet dvs. resultatet.  

 

Figur 4.1 Genomförandet i bilder. 

 

4.1 Definitionsfas 
IOS har ett behov av att utveckla en del av sina befintliga produkter. På grund av olika 
anledningar har utvecklingsarbetet inte gjorts. Inriktningen på arbetet arbetades fram 
under möte med IOS. Efter mötet med IOS och en rundtur i visningssalen 
diskuterades tre idéer om fortsatt arbete. Idén om att förbättra ett befintligt väggfäste 
till flatscreens valdes, eftersom inriktningen var på konstruktion men med viss del 
design, samt att omfattningen och svårighetsgraden verkade överensstämma bra med 
en C-uppsats. Till detta väggfäste var även en förvaring för dvd eller decoders tänkt 
kunna monteras. Därefter arbetades en uppdragsbeskrivning och kravspecifikation 
(Bilaga 1) med primära och sekundära uppgifter fram tillsammans med IOS. Utifrån 
dessa dokument togs det fram en funktionsanalys (Bilaga 2). 
 

4.2 Planeringsfas 

Tiden efter mötet utformades en projektplan för att få en övergripande struktur på det 
kommande arbetet. Även ett uppgiftskontrakt upprättades med IOS som innehöll t.ex. 
tystnadspliktsförbindelse, ersättningar och allmänna riktlinjer för arbetet. För att 
underlätta planeringen av tiden gjordes ett Gannt-schema där arbetet delades upp i 
faser som t.ex. marknadsundersökning, sållning och konstruktion. Efter det gjordes en 
preliminär tidsbestämmelse för varje fas. 
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4.3 Marknadsundersökning 
Utförandefasen startade med att en marknadsundersökning genomfördes (Bilaga 4) 
Detta för att få en bild av utbudet av produkter som används i samband med 
väggfästet. Informationen hämtades främst från 3 källor: 
 

 El-giganten Besök i affären på A6, Jönköping 
 Pricerunner.com  Söksida på Internet där produkter jämförs 
 TV-tillverkare Telefonsamtal med utvalda företag 

 
 

Syftet med besöket på El-giganten var att få lite åsikter 
och insyn i frågor som är svåra att söka svar på över 
Internet. Av intervjuerna framgick att de flesta 26” 
flatscreens har VESA-100/100 och att vissa företag inte 
använder sig av VESA överhuvudtaget. Placeringen av 
hålbilden i vertikal led varierar (Figur 4.2). Oftast är den 
centrerad men det kan variera både så den är lägre eller 
högre placerad (Bilaga 5). Angående DVD/decoders är 
det inte några speciella standarder man bör känna till. 
Dock brukar kabeluttagen vara placerade på liknande vis 
(Figur 4.3). Sett bakifrån; nätkontakt till höger, 
scartkontakt i mitten och övriga kontakter till vänster. 

 
Sökningen på Internet gav ett stort antal mätvärden 
om mått och vikt på flatscreens, DVD och 
Decoders. Detta för att bilda en uppfattning om vad 
som måste tas hänsyn till vid konstruktion av väggfästet. 

380 flatscreens mellan 14” och 32” undersöktes varav 220 redovisades. Även 
23 stycken DVD-spelare och 32 stycken decoders undersöktes. Anledningen 
att det undersöktes ett mindre antal DVD och decoders än flatscreens är den att 
dessa produkter hade mindre inbördes variation. Även här var det yttermåtten 
och vikten som undersöktes. Utbudet har kartlagts tillräckligt bra för att ha 
information nog att gå efter vid konstruktionen.  
 
Samtal med företag inom branschen genomfördes för att få en bättre kunskap 
om hålbilden och användandet av standarden VESA. Företagen som ringdes 

upp var de populäraste märkena på Pricerunner.com. Frågor som ställdes var om 
VESA användes och vilken hålbild som används för de olika modellerna. Största 
hålbild på IOS befintliga väggfäste är 100/100. Detta skulle innebära att endast 4 av 
de 8 av de populäraste varumärkenas 26” skulle kunna användas. 
 
Slutsats 

 I kravspecifikationen är maxvikten angiven till 15 kg. Detta skulle enligt 
undersökningen som gjorts innebära att endast 55 % av 26” skulle kunna användas. 
Om maxvikten ökas till 20 kg så skulle 98 % av 26” kunna användas. 

 Undersökningen visar att det skiljer i snitt bara 5 cm på höjden mellan 26” och 32”. 
Alltså behövs inga stora modifikationer, höjdmässigt sett, i konstruktionen för att göra 
fästet anpassat även till 32” 

 32” är en vanlig storlek. I undersökningen var 32” mer förekommande än 26” 

Figur 4.2 De vertikala måtten A 
och B varierar mellan de olika 
modellerna. 

Figur 4.3 Vanlig 
kontaktplacering på DVD. 
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 Om hålbilden ökas till VESA-200/100 skulle 6 av de 8 populäraste märkenas 26” 
kunna användas (de två sista använder sig inte av VESA) 

 Hyllan för förvaring av DVD/decoders bör vara anpassad för både minstamått på 
decoder och maximalt mått för DVD. Den bör klara vikten för en DVD med inbyggd 
hårddisk. Den minsta decoder som undersöktes var 16x11 cm och den största DVD 
var 43x30 cm. Medelvikten på en DVD var 3,5 kg. 
 

4.4 Trendanalys 
För att få mer insikt om hur framtiden ser ut inom området, samlades information in 
från samma ställen som till marknadsanalysen. 
 
Framtidens teknik är svår att förutspå. Men det är ett nytt koncept under utveckling 
som ska vara en blandning av LCD och plasma. Även projektorerna utvecklas hela 
tiden, men det är fortfarande väldigt dyrt om man vill ha bra kvalitet. I dagens läge 
finns en ny sorts koppling, som är en förbättring av scartkabeln, HDMI. Den liknar en 
USB-kabel och kan överföra mer information än scartkabeln. Den har även smalare 
och smidigare sladd.  
 
Allt fler kunder vill ha sin TV upphängd på väggen. Enligt anställda på El-giganten i 
Jönköping uppskattningsvis 70 %. Detta är en trend som för ett par år sen såg helt 
omvänd ut, då det var bänkstående som var modernt.  
 
Det är inte vanligt att flatscreens har inbyggd DVD eller decoders i dagens läge. Av 
de drygt 500 flatscreens som undersöktes från Pricerunner.com hade bara 4 st. 
inbyggd DVD. Att inte inbyggda decoders är vanligt finns två förklaringar till. För det 
första så är Sverige relativt ensamt om digital tv-sändning och företagen kan inte göra 
modeller bara för den svenska marknaden. För det andra så finns decoders i tre olika 
utföranden beroende på hur de tar emot tv-signalen, via parabol, antenn eller kabel 

(Figur 4.4). Modellen som finns på Elgiganten 
fungerar alltså bara till en av dessa användare, 
som i detta fall är kabel-tv. Av Elgigantens 22 
flatscreens så hade bara en inbyggd decoder. 
 
 

4.5 Kundanalys 
Kundaspekten är viktig att ta ställning till vid produktutvecklingen. Vilka av varans 
element är det som kunden värdesätter; priset, funktionen eller designen. Personer 
som jobbar med montering av väggfästet har kunskap inom detta område. Därför 
kontaktades två företag via telefon som genomför heminstallationer av väggfästen; 
Jönköpings antenn & Tv-service och MCE i Norrköping. Angående problem vid 
installationerna så svarade båda företagen att de inte upplever några problem idag 
med de väggfästen som används, Vogel, Sms och Barkan. Eftersom de anställda har 
erfarenhet och är i god fysisk form så finns inga problem att utföra installationen 
ensam även med stora skärmar som 40”. Att stora skärmar bör fästas i en regel i svaga 
väggmaterial (gips och spånskiva) är dock något som bör man tänka på. En större 
platta mot väggen hade varit en förbättring på väggfästena. Det skulle bidra till att 
minska påfrestningarna på väggen. Tvådelade väggfästen hade bägge företagens 
väggfästen och de sattes ihop med en vertikal montering uppifrån. Vid frågan om en 

Figur 4.4 Decoder för kabel-tv. 
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horisontell hopsättning framifrån skulle underlätta arbetet kom positiva reaktioner 
från bägge företagen.  
 
Det är funktionen på väggfästena som är viktigast, men även att priset är rimligt. 
Eftersom produkten sitter bakom en flatscreen så har designen mindre betydelse. Men 
trots det måste produkten locka kunden vid köptillfället. Enligt de båda 
monteringsfirmorna så bör tilten på väggfästet vara lätt justerbar eftersom många 
ändrar tilten ofta, t.ex. om man har soffa, matbord eller säng i samma rum. Väggfästet 
bör också vara delbart för att underlätta monteringen på väggen. 
 

En dialog har även förts med en anställd för dataavdelningen på centralsjukhuset i 
Oslo. Där har ett trettiotal fästen av märket Samsung monterats. Fästet är av modellen 
utan arm som monteras på väggen. Dock är fästet delbart och enkelt att montera ihop. 
Tilten har för mycket motstånd som gör att stor kraft måste till. Tilten är en steglös 
vajerkonstruktion som har två säkerhetskedjor mellan teven och fästet. 
Konstruktionen känns inte så genomtänkt. 

4.6 Konkurrentanalys 
En konkurrentanalys genomförs för att se vilka väggfästen som redan finns på 
marknaden inom det område som är aktuellt dvs. för flatscreens upp till 15 kg och 26 
tum. Analysen ska även visa hur konkurrenterna tillgodoser behovet av väggfästen 
med högre krav. För att konkurrentanalysen ska vara användbar bestäms vissa 
egenskaper (nyckelord), som ska analyseras hos varje produkt. 
 
Nyckelord vid konkurrentanalysen 

 Pris 
 Viktbegränsning  
 konstruktion (fördelar och begränsningar) 

-VESA standard 
-tiltfunktion 
-cable-management 
-delbar vid montering 

 utbyggnadsmöjligheter  
-möjlig utökning med flera armar. 

 
Resultat 
Varumärkena som ingår i analysen hittades med hjälp av Sökverktygen 
pricerunner.com och google.com (Bilaga 3). 
 
Fördelar med IOS befintliga väggfäste: 
 

 Enkel konstruktion och stilren design. 
Den befintliga konstruktionen har de brister som tas upp i kravspecifikationen, och 
som måste förbättras. Men generellt så är konstruktionen enkel, med få delar och få 
material jämfört med många av modellerna i konkurrentanalysen. 
 

 Pris 
IOS rekommenderade försäljningspris, 19 euro, är en stor fördel mot konkurrenterna. 
Alla modeller som hittades har ett högre pris än detta. 
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Nackdelar med IOS befintliga väggfäste: 
 

 VESA standard 
Nästan alla väggfästena i analysen har VESA standard 75/75 och 100/100 dvs. de är 
mer användarbegränsade än IOS fäste med sina tre möjligheter 50/50, 75/75 och 
100/100. Nackdelen för IOS väggfäste är att det inte har standarden 100/200, som en 
del av väggfästena i analysen har. 
 

 Tiltfunktion 
De flesta väggfästena i analysen har bättre tiltfunktion än IOS befintliga väggfäste. 
Tiltfunktionerna är begränsad till en viss vinkel både uppåt och neråt och går att fixera 
bättre till en önskad vinkel. 

 
 Viktbegränsning  

De flesta modellerna i analysen har en liknande maximal bärvikt som IOS väggfäste 
har. Men det är vanligt att dessa varumärken i sitt utbud har andra modeller, som 
klarar mer vikt. En del av väggfästena i analysen har en betydlig högre maximal 
bärvikt än IOS väggfäste. 
 

 Uppdelning av väggfästet. 
IOS befintliga väggfäste har samma problem som många väggfästen andra i analysen. 
Endast ett fåtal av väggfästena i analysen har fördelen att de går att dela upp i två 
delar vid montering, dvs. en del för montering på skärmen och en del på väggen. 
 
Slutsats 
Analysen visar att IOS befintliga väggfäste saknar en del egenskaper som de 
konkurrerande väggfästena har. De primära uppgifterna i kravspecifikationen är 
viktiga att lösa för att eliminera dessa begränsningar. Men det skulle utöver dessa krav 
även vara bra om väggfästet skulle ha en högre maximal bärvikt och en mer universal 
fästplatta mot skärmen (VESA standard) för att öka användningsområdet. Många av 
varumärkena i analysen täcker ett större användarområde med hjälp av flera modeller, 
med olika VESA standarder, en eller två länkarmar och olika maximal bärvikt. 
 
Ingen av modellerna i analysen har något utarbetat system för cable-management. 
Det är en kvarstående fråga om det är en funktion som konsumenten vill ha för denna 
produkt. Modellerna i analysen har inte heller någon möjlighet för förvaring av 
DVD/decoder, det kommer att bli en fördel för IOS väggfäste. 
 

4.7 Patentsökning 
En patentsökning genomfördes för att se om det idag finns några konstruktioner som 
är skyddade för den aktuella produkten. Sökningen gjordes med hjälp av sökverktyget 
esp@ecnet på patent och registreringsverket webbsida prv.se. Med hjälp av den 
avancerade World-Wide sökfunktionen hittades två patent som kan knytas till 
väggfäste för flatscreens, patentnummer TW506598Y och USD455949S. Det 
nyutvecklade väggfästet för IOS kommer inte att hamna i konflikt med dessa patent. 

4.8 Idégenerering  
Alla nedan nämnda metoder resulterade i nya idéer och skisser, dock i olika stor 
utsträckning. Totalt arbetades ett trettiotal skisser fram med hjälp av metoderna. 
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4.8.1 Mindmap 

Tre mindmaps arbetades fram med rubrikerna hyllplan, uppdelning i två delar och 
förbättring av rörliga delar. Underrubriker som funktion, material, utseende och 
liknande produkter fanns med i alla tre. Detta gjordes för att få ett brett tänkande i den 
kommande brainstormingen där de nedskriva orden skulle bli till bild. 

4.8.2 Brainstorming 

Kritik och negativ bedömning var förbjudet i denna kreativa metod. Här 
eftersträvades ett stort antal skisser och idéer. Att gå utanför det vanliga, kombinera 
och komplettera idéerna var viktiga saker att tänka på. 

4.8.3 TIPS/TRIZ 

För att få ytterligare idéer så granskades de tre övergripande principerna i TIPS, men 
även några av de andra gav nya tankegångar och idéer. De åtta verktygen studerades 
där MMD (modelling with miniature dwarfes) och trimning gav mest. MMD är en 
metod där man antas ha oändligt många små starka dvärgar som klarar allt, man kan 
alltså bortse från vad som är rimligt. Trimning är en metod där material eller detaljer 
tas bort för att lösa problemet istället för att utveckla de befintliga, exempelvis istället 
för att lägga till en kylare hos ett roterande värmekänsligt objekt så försöker man 
minska friktionen.  

4.8.4 Förteckning över fenomen sorterade under funktioner 

Vid studier av patent har man kartlagt vilka fenomen som har använts för att utföra 
olika funktioner. Det finns drygt 300 förtecknade fenomen och dessa är indelade i 14 
funktionsområden där område 3, flytta substans, var det område som undersöktes. 
 
3.6 flytta solid kropp  Friktion, Gravitation, Tröghet 
3.7 Flytta solid kropp (i cykler) Ellips, Spiral 
3.14 Rotera solider  Klotstruktur 

4.8.5 Benchmarking 

Genom att studera produkter som relaterar till den produkt som ska utvecklas kan 
inspiration och nya idéer växa fram (Bilaga 6). Det som bör studeras är utformning, 
funktion, pris men även hur marknaden i stort ser ut. 

Produkter som undersöktes var bl.a. spärrnyckel, karbinhake, teleskopskaft till 
skurmopp, fotstöd på bussar, armstöd på kontorsstolar och kamerastativ . 

4.8.6 Konkurrentanalys 

Att uppfinna hjulet igen är inget att eftersträva. Därför kan konkurrenters lösningar på 
problemet vara nyttig information vid idégenereringen. Två stycken modeller köptes 
in för att undersökas närmare, men även sökning på Internet och besök hos 
återförsäljare gav värdefull information om de befintliga konstruktionslösningarna. 
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4.9 Sållning 
Efter idégenereringsfasen numrerades och katalogiserades förslagen i grupper efter 
liknande funktioner, principer eller utseende. Detta gjordes för att få en bättre 
överblick över förslagen och att spara tid vid utvärdering av hela grupper. Sållningen 
genomfördes i fyra steg.  

4.9.1 Sållning 1 

Sållningen innefattade både väggfästet och förvaring för dvd/decoder. Den första 
sållningen gjordes innan förslagen skulle presenteras på IOS.  
 
Metod  
1. Många av skisserna illustrerade samma lösning, de minst utvecklade skisserna 
sållades bort. 
2. Gut feel. En del av skisserna kändes som onödigt komplicerade eller tillförde inget 
till arbetet. 
3. Go/ no go-metoden. De idéer som föll utanför ramen för funktionsanalysen och de 
funktionella kraven från kravspecifikationen sållades bort.  
 
 25 förslag återstod efter sållningen. 

4.9.2 Sållning 2 

Sållningen delades upp i tre delar; väggfästet, detaljlösningar och förvaring för 
dvd/decoder. Den andra sållningen gjordes tillsammans med IOS där sju förslag för 
väggfästet varav två detaljlösningar och tre förslag för förvaring av dvd/decoder 
återstod efter att den var avslutad. 
 
Väggfästet 
 
Metod 
1. DFMA. Idéer med många komponenter, dyr eller avancerad montering och 
tillverkningsteknik sållades bort.  
 
Armen och väggfästet i den befintliga modellen är strängpressade i aluminium. 
Det är önskvärt att dessa delar i den nya modellen också tillverkas på detta sätt. 
Även nya strängpressade delar kan komma till för att lösa uppdelningen. 
Om iden innehåller extra delar så är det önskvärt att antingen armen eller den extra 
delen kan strängpressas utan någon större efterbearbetning. 
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De fem förslag på väggfästet som fanns kvar efter andra sållningen var: 
 

Runden 
 
 
 
 
 

 
Denna idé bygger på att VESA-fästet glider på armen som 
utgör en bana. Väggfästet är delbart när VESA-fästet förs 
långt ut på sidan där utfasningar gjorts. Fördelar med 
Runden är att rotationen blir inbyggd i armen. 
 
 
 
 
 
 

Kuggen 
 

 
Idén bygger på en fjäderbelastad axel som griper tag i den 
omgivande armen. Vid justering förs axeln bort från läget 
där den greppar och kan justeras tio grader både uppåt och 
neråt. Efter detta drar fjädrarna tillbaka axeln i utgångsläget 
och tilten är inställd. 
 
 
 
 

Cylindern 
 

 
Denna idé bygger på en enkel axel som förs in i ett hål. 
Tilten fungerar som på det befintliga väggfästet med 
tandbrickor och genomgående åtdragande bult. 
 
 
 
 
 
 

Fyrkanten 
 

 
Enkel montering framifrån är fördelarna med denna idé. En 
fyrkant med låsknappar som liknar låsningen på en krycka 
ger låsningen. I övrigt grundar sig idén på det befintliga 
väggfästet. 
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Korset 

 
 

 
Fördelen med Korset är att tiltfunktionen regleras med en 
hävarm för bättre justeringsförmåga. VESA-fästet förs på 
axeln men i övrigt så bygger den på det befintliga 
väggfästet.  
 
 
 
 
 
 
 

 
De två detaljlösningarna som fanns kvar efter andra sållningen var: 
 

Direkten 
 
 
 
 
 

 
Uppdelningen inne vid delen som sitter mot väggen är 
tanken i denna idé. Fördelarna är att rotationen och tilten 
skulle kunna göras enklare om uppdelningen är inne vid 
väggen. 
 
 
 
 
 

Förskjutning 
 
 
 
 
 

 
Detta är en enkel lösning på problemet att väggfästet 
monteras upp snett av kunden. Med de ovala hålen så kan 
skruvarna lossas lite och fästet kan rätas upp vågrätt. Efter 
det dras skruvarna åt igen och väggfästet sitter rakt. 
 
 
 
 

 
De tre förslag på förvaring för dvd/decoder som fanns kvar efter andra sållningen var: 
 

Fågeln 
 
 
 

 
En titt på konkurrenterna gav denna idé: Armarna är 
ställbara i sidled och de yttre armarna kan fällas in i de inre, 
allt för att passa de tillbehör som ska användas. 
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Uppifrån 

 
 
En enkel låsning uppifrån är en av fördelarna med denna 
idé. En simpel konstruktion och få delar är andra fördelar. 
 
 
 
 
 
 
 

Teleskopen 
 

 
Att kunna anpassa armarnas längd för olika produkter var 
det viktigaste med denna idé. Positionen i höjdled på 
förvaringen kan anpassas efter storlek på flatscreen (rörelse 
1). Armarnas längd och vinkel kan anpassas efter storlek på 
dvd/decoder (rörelse 2 och 3). 
 
 
 
 
 

 

4.9.3 Sållning 3 

Metod 
1. Gut feel och go/no go metoderna användes för sållningen. 
2. Lösningar som inte var IKEA-mässiga sållades bort. Med det menas helt enkelt 
lösningar och funktioner som IKEA i vanliga fall inte använder sig av och som faller 
utanför ramen för IOS affärsidé. 
 
Förslagen utvärderades och utvecklades till koncept, alltså mer genomtänkta och 
utarbetade idéer. Sållning tre genomfördes även den tillsammans med IOS. Efter 
sållningen återstod tre koncept för väggfästet; Cylindern, Fyrkanten och Korset och 
för förvaring ett slutgiltigt koncept; Teleskopen. 
 

4.9.4 Sållning 4 

Metod 
1. Morfologisk metod 
2. Viktfaktorer/Urvalsmatris 
3. Gut feel 
 
 
Med hjälp av den morfologiska 
metoden (Figur 4.5) undersöktes 

Figur 4.5 Morfologisk metod 
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 om en optimering av de tre förslagen av väggfästet var möjlig. 
Metoden ger 34, alltså 81 olika alternativa lösningar, men för 
att undvika en tidsödande genomgång av alla så fokuserades 
det på de bästa funktionerna från varje koncept. Detta 
resulterade i en kombination där tiltregleringen och rotationen 
togs från Cylindern och uppdelning från Korset. Konceptet 
benämndes Tombolan (Figur 4.6).  
 
Viktfaktorer var nästa steg (Tabell 1). I den sattes de sex viktigaste 
produktegenskaperna från kravspecifikationen och funktionsanalysen in och 
viktfaktorn räknades ut på var och en. Produktegenskapen design fick 0 i viktfaktor 
som ändrades till 1, hälften av produktegenskapen uppdelnings viktfaktor. Som 
framgår av tabellen så är justering den viktigaste produktegenskapen. 

I urvalsmatrisen (Tabell 2) sattes viktfaktorerna in för att se vilket koncept som fick 
mest poäng. Resultatet av urvalsmatrisen blev jämn mellan Korset och Cylindern . 
Diskussioner och undersökning av de båda förslagen visade att Korset hade 
konstruktionslösningar där funktionen var oviss i jämförelse med Cylindern. De enkla 
lösningarna i Cylindern ger en säkrare indikation på att konceptet kommer att fungera. 
Cylindern valdes därför som slutgiltigt koncept att arbeta vidare med. Dock kommer 
Korset att presenteras som alternativ lösning, eftersom konceptet har stor potential. 

 

Figur 4.6 Tombolan 

Tabell 1 Viktfaktorer 

Tabell 2 Urvalsmatris 
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4.10 Konstruktion 
Detta kapitel beskriver hur konstruktionsarbetet genomfördes. Arbetet med väggfästet 
och förvaringen för DVD/decoders presenteras var för sig med beskrivningar som 
förklarar konstruktionen.  

4.10.1 Övergripande  

Grovkonstruktionen på både väggfästet och förvaringen för dvd/decoder var i stora 
drag bestämd. Sållningarna som genomfördes innefattade inte formen för produkten 
utan funktionerna, detta eftersom det var de primära uppgifterna i kravspecifikationen. 
Även materialvalet var i första hand samma som på det befintliga fästet, alltså 
aluminium. Samma sak gällde för färgvalet där det befintliga väggfästet hade 
ytbehandlat aluminium. Produkten måste vara enkel för att hålla 
produktionskostnaderna lika låga som på det befintliga väggfästet. Men det låga priset 
fick inte tumma på vare sig funktionen eller den tekniska kvaliteten. Efter den sista 
sållningen genomförts så inleddes stadiet där formen integrerades på de slutgiltliga 
koncepten som valts ut. Formen och upplevelsen av produkten grundades i huvudsak 
på funktionsanalysen och profilen för IKEA. 
 
IOS Vision 
IOS vision är att erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga 
heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt får råd att köpa dem. 
Produkten som utvecklas måste falla inom ramarna för detta. Formen ska passa in i 
Ikeas övriga sortiment, alltså vara enkel och rättfram, tålig och enkel att umgås med. 
Formspråket mellan väggfästet och förvaringen för DVD/decoder måste samverka. 
Även formspråket mellan väggfästet och de tillhörande apparaterna, som flatscreens, 
dvd och decoder. 
 
Funktionsanalys 
Från funktionsanalysen betraktades alla funktioner under området 
design/konstruktion. Förutom de, som beskriver ett mervärde för kunden, var fokus på 
ergonomin och semiotiken. Mervärdet för kunden ligger i en passande design, lätt att 
transportera hem från affären och enkel montering. Väggfästet ska kännas som en 
naturlig del med teven. Ergonomin är viktig vid montering, demontering och när 
väggfästet ska justeras. Väggfästets utformning ska minimera kroppsskador och 
olyckor vid montering. Den ska även vara optimerad för användning och justering för 
användaren. I utformningen ska semiotiken klart uttrycka hur produkten ska 
användas, inga krångliga manualer ska behövas. Hur montering sker ska klart framgå 
av detaljernas utformning, även hur justeringen utförs ska framgå tydligt. Produkten 
ska ge ett gediget intryck hos användaren, det ska synas att den tål att vrida och vända 
på, och att den tål en tung upphängd flatscreen eller dvd. 
 
Säkerhet 
Säkerheten för användaren var en viktig del i konstruktionen. Det finns tre sätt att 
förebygga skador på; bygga in säkerheten i produkten, bygga säkerhetsanordningar 
eller ha varningstexter. Att bygga in säkerheten i produkten är att föredra då detta 
medför minst risk för skador. [5] 
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4.10.2 Väggfäste 

För att strukturera konstruktionen av väggfästet så delades arbetet upp i olika delar: 
 

  
Utseende 
Infästning (1) 
Armen (2) 
VESA-fästet, rotation och tilt (3) 
Uppdelning mellan arm och VESA-fästet, med 
låsfunktion (4) 
Interface mellan väggfäste och förvaring för 
DVD/decoders.(5) 
 

  
Utseende 
De tre stora ingående delarna; väggfästet, armen och 
VESA-fästet, är konstruerade för att strängpressas i 
aluminium. Profildesignen följer de riktlinjer som har 
tagits upp tidigare i Kap 3.9 Strängpressning av 
aluminium. I stora drag ser väggfästet ut som det 
befintliga, VESA-fästets avstånd från väggen, yttermåtten 
på Vesa-fästet, armen och infästningen är i stort sett de 
samma som tidigare. Där ändringar har gjorts för att lösa 
uppgifterna i kravspecifikationen har konstruktionen 
gjorts så att den ska passa ihop med dessa mått och former 
så bra som möjligt. 
 

  
Infästing: I det befintliga väggfästet är vridfunktionen ute 
vid VESA-fästet (övre bild). Konceptet Förskjutning 
förenklade konstruktionen utan att inverka på funktionen. 
Hålen ökades i horisontalled med 4 mm så att väggfästet 
kunde vridas 1 grad åt varje håll (nedre bild). Vid större 
variationer bör kunden överväga att göra om monteringen. 
För att kompensera höjdskillnaden som uppstår vid 
vridning av väggfästet så gjordes spåret 0,5 mm högre för 
att även passa maximal vridning. Hålen på det befintliga 
väggfästet var placerade vid ytterväggen och kunde därför 
inte breddas mer utåt därför gjordes de ovala hålen inåt. 
Denna lösning stämmer bra överens med Ikeas vision 
eftersom problemet löstes med en enklare lösning.  
 
Armen är fäst i väggfästet på samma sätt som det var på 
den befintliga modellen med en axel som roterar med låg 
friktion i ett plastlager. 
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Armen: Armen har samma konstruktion som den 
befintliga i den ände där den kopplas ihop med väggfästet. 
Den andra änden, som kopplas ihop med VESA-fästet, har 
ändrats pga. den nya uppdelningen mellan VESA-fästet 
och armen. Armen har fortfarande en konstruktion som 
gör det möjligt att strängpressa detaljen utan några större 
efterbearbetningar. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
VESA-fästet: Även VESA-fästet är konstruerat för att 
strängpressas i aluminium. I denna detalj krävs dock en 
del efterbearbetning för att ge den de former och 
funktioner som krävs; hålbilden med VESA standard, hål 
för infästning av axel och materialet under infästning av 
axel. 
Dessa bearbetningar kan göras med en fleroperations-
robot i en rad följande sekvenser. 
 
Tilten av VESA-fästet är begränsat till +- 10° med hjälp 
av ett mekaniskt stopp mot ytorna i axel (övre bild). 
 
VESA-fästet är fäst på axel med  bokskruvar M8 och 
mellan ytorna på axeln och VESA-fästet är det en 
låsbricka med räfflad yta för att öka friktionen.  
(undre bild) 
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4.10.3 Förvaring för DVD/decoder 

Förvaring för DVD/decoder 
För att strukturera konstruktionen av förvaringen för DVD/decoder så delades arbetet 
upp i olika delar.  
 

  
Uppdelning med låsfunkion: Den nya konstruktionen av 
armen och VESA-fästet ger en önskad uppdelning mellan 
dessa två delar. Användaren ska montera väggfästet med 
armen på väggen och fästet på flatscreenskärmen . Sedan 
kan användaren lätt fästa fästet på armen,”axel i hål”. 
Axeln som sitter på VESA-fästet roterar med låg friktion i 
ett plastlager som sitter i hålet på armen. När axeln från 
fästet är på plats i hålet på armen så ska användaren låsa 
fast fästet på väggfästet med  låsfunktionen som är 
inbyggd i VESA-fästet. Brickan med ovalt hål skjuts åt 
sidan och låses fast med skruven. 
 

  
Interface mellan väggfäste och förvaring: Röret som 
ingår i förvaring för DVD/decoders är gängat på insidan i 
den ände som ska fästas i väggfästet. Röret skruvas på 
axel som finns inuti väggfästet som bär upp armen, denna 
axel är gängad nertill, 10 mm från botten.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Utseende 
Vinkel på armarna (1) 
Armarnas längd (2) 
Fixering av armar mot teleskoparm (3) 
Teleskoprörelsen i höjdled, rörens längd (4) 
Bakstöd och stödstav (5) 
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Utseende 
Utseendet på förvaringen för dvd/decoder skulle passa in 
med väggfästet. Formgivningen ska visa att de båda 
produkterna ska användas tillsammans. Väggfästets arm 
var 40 mm i höjd därför valdes även en 40 mm hög 
stående fyrkantsprofil till förvaringens armar med 
godstjockleken 2 mm. Från denna profil utgick de 
resterande måtten för formgivningen 

  
Vinkel på armen: Armarnas ställbarhet i sidled räknades 
fram med siffror från marknadsundersökningen och 
modeller för att se vilka vinklar som täckte in flest antal 
DVD/decoders. Resultatet blev att armarna bör kunna 
ställas 40 grader, från 60 till 100 grader. Vid 
konstruktionen av infästningen av armarna arbetades en 
gångjärnsled fram som inte krävde några övriga 
komponenter. Armen och leden strängpressas i ett stycke 
och ger en fungerande rotation. Ergonomiskt sett är 
armarna enkla att justera och låsbulten är lätt åtkomlig.  
 

 

 

 
Armarnas längd: Den inre stödstaven med bakbiten 
placerades, för att ge plats åt scartkabeln, på ett avstånd så 
50 mm uppstod mellan väggen och stödstaven. Därefter 
räknades armarnas längd fram från största måttet på DVD, 
43x30 cm och vinklarna på armarna. Det framgick att vid 
vinkeln 70 grader behöver avståndet vara 31 cm, räknat 
från stödstavarnas innersida. Detta avstånd låg till grund 
för måttsättningen av armarna. Låsningen av armarnas 
ställbara längd konstruerades av en rattskruv som skruvas 
på insidan av den inre armen och en skåra i den yttre 
armens insida. Semiotiken är tydlig, det syns hur armarna 
är tänkt att fungera med teleskopfunktionen. 
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Fixering av armarna: För att fästa teleskoparmen mot 
de horisontella armarna så användes en befintlig 
lösning. En gängad insats svetsades fast i nedre änden 
på röret. På den fästes en skruv som höll armarna på 
plats.  
 

  
Teleskoprörelsen: För att få fram ett bra 
inställningsintervall för teleskoparmen granskades  
marknadsundersökningen efter maximala och minimala 
mått. De intressanta måtten var höjdmåtten på 
flatscreens, DVD och decoders. Resultatet blev att 
teleskoparmen bör kunna justeras mellan måtten 21,5 
och 34 cm. Måtten räknades från underkant av 
väggfästet ner till hyllplanets ovansida och ett 
mellanrum mellan flatscreen och DVD/decoder på 10 
cm räknades med. Låsningen bygger på en enkel 
lösning där en rattskruv som är fäst i yttre röret låser 
mot det inre röret. Plastpackningar är inbyggda av tre 
anledningar, skruvens ände trycker mot plasten istället 
för röret som ger minskat slitage, plastpackningarna ger 
mindre friktion och en smidigare justering i höjdled och 
plastpackningarna fungerar även som mekaniska stopp 
för att förhindra olyckor vid justering i höjdled. 
Ergonomin är bra, eftersom teleskoparmen är enkel att 
justera i höjdled. 

  
Bakstöd och stödstav: Stödstavarna som ska hålla 
DVD/decodern på plats dimensionerades för att passa 
fyrkantsprofilen, alltså 10 mm i diameter. Höjden 
bestämdes via olika modeller till 35 mm. De bakre 
stödstavarna fästes på ett bakstöd. Detta bakstöd hade 
funktionen att få samma höjd på främre och bakre 
delen. Stödstavarna utformades runda för att passa in i 
den övriga formgivningen där många detaljer är runda. 
Stödstavarna ökar säkerheten eftersom de trycker mot 
DVD/decodern i sidled som därför kommer låsas fast. 
O-ringar monteras för ökad friktion. 
 

 
DFMA, Design for manufacturing and assembly, var ett av de hjälpmedel som 
anammades i stor utsträckning vid konstruktionsarbetet. I ett senare skede grundades 
många av besluten på genomförda beräkningar (Bilaga 7). 
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5 Resultat 
Väggfästet och förvaring för DVD/decoders är genomtänkta produkter. Det stilrena 
utseendet, den funktionella konstruktionen och den billiga tillverkningstekniken gör 
att produkterna passar bra in i Ikeas vision och sortiment, de är IKEA-mässiga som 
man säger på IKEA. Produkterna ska användas tillsammans och därför samverkar 
deras formspråk (Figur 5.1). Även sambandet mellan väggfästet och flatscreens ska 
upplevas som naturligt, liksom sambandet mellan och DVD/decoders och förvaringen 
(Figur 5.2). Resultatet redovisas i två delar, väggfästet och förvaring för 
DVD/decoders. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Förbättrad Observatör väggfäste och 
förvaring för dvd/decoder  

Figur 5.2 En flatscreen monterad på 
väggfästet och en dvd monterad på
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5.1 Väggfäste 
Slutresultatet är en förbättring av Ikeas väggfäste Observatör wall bracket (Figur 5.3). 
Det befintliga väggfästet levereras för närvarande i ett stycke. Det nya väggfästet är 
uppdelningsbart i två delar vilket underlättar monteringen. Först fästs delen med 
VESA-fästet i en flatscreen, därefter monteras delen med armen på en vägg. Sista 
momentet är att de båda delarna enkelt monteras ihop och fixeras med låsfunktionen 
för att förhindra att skärmen lossnar pga. yttre krafter (Figur 5.4). Det befintliga 
fästets rörliga delar är uppbyggt av många bultar, muttrar och lösa delar som både är 
kostsamma och måste monteras. Antalet lösa delar har minskat och detta innebär även 
en förbättring utseendemässigt. De uppgifter som finns med i kravspecifikationen har 
uppfyllts.  
 
De tre stora delarna ska strängpressas i aluminium, armen utan några större 
efterbearbetningar medan vägginfästningen och VESA-fästet kräver mer 
efterbearbetning för att få sin slutgiltiga form. Locken på vägginfästningen och lagren 
på armen är formsprutade i plast.  
 
Semiotiken är enkel genom att produkten visar tydligt i vilka axlar den är roterbar och 
vart det går att tilta skärmen. Låset för att fixera VESA-fästet på armen är en tydlig 
funktion som kunden kan förstå utan instruktioner, dvs. säkerheten är inbyggd i 
produkten. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Figur 5.4 Uppdelning med låsfunktion. 
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5.2 Förvaring för dvd/decoder 
Funktionen är enkel med två horisontella armar som ger en säker förvaring tack vare 
de två stödstavarna som klämmer fast dvd/decodern från sidan. Dessa är placerade på 
sidan för att inte vara i vägen för sladdar på baksidan och utstötande slädar från DVDs 
på framsidan. Armarna är justerbara både på längden och vinkeln emellan dem, detta 
för att göra produkten kompatibel till så många dvd/decoders som möjligt. Justering 
kan även göras i höjdled med en rattskruv. Fyrkantsprofilerna som är placerade på 
högkant ger hög hållfasthet samtidigt som det ger ett smidigt intryck. 
 
Semiotiken är genom hela produkten enkel och tydlig (Figur 5.5). Teleskoparmarna 
visar tydligt att en justering är möjlig och med tydliga rattar för justering syns att 
detaljerna kan fixeras vid de valda positionerna. Dessa justeringsrattar sitter väl 
tillgängliga vilket ger en god ergonomi. Även monteringen för kunden är bra ur 
ergonomi- och semiotiksyfte (Figur 5.6). Endast två enkla steg behövs för att montera 
förvaring för dvd/decoder på väggfästet. Skruva röret på den gängade axeln på 
väggfästet, därefter fixeras de horisontella armarna med skruven. Tanken är att 
produktens formgivning ska uppfylla en image som attraherar kunden vid köp. 
 
Strängpressning är en billig tillverkningsteknik vid stora volymer och majoriteten av 
detaljerna strängpressas, undantagen är endast standardkomponenter, plastdetaljer och 
skruvar. Endast enkla efterbearbetningar behöver utföras. Strängpressning anammas 
även på väggfästet och ger även det en samklang mellan de båda produkterna. 
 
 

  

Figur 5.6 Montering av förvaring för dvd/decoder på 
väggfästet. 

Figur 5.5 Förvaring för dvd/decoder 
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6 Slutsats och diskussion 
De slutgiltiga koncepten som presenteras i rapporten uppfyller de krav som sattes upp 
innan projektet startade. Det mest funktionella, inte det mest avancerade, har visat sig 
vara en av de viktigaste sakerna att tänka på. Detta till stor del eftersom 10 p, alltså tio 
veckor, är mycket begränsad tid för ett projekt. De olika momenten blir inte så 
ingående och utförliga som önskat. I kravspecifikationen fanns sekundära uppgifter 
som detta arbete inte har innefattat alls pga. tidsbrist. Allt detta resulterar i en stor 
utvecklingspotential för fortsatt arbete. 
 
Förslag till fortsatt arbete 
Mer ingående hållfasthetsberäkningar skulle kunna leda till att mängden material kan 
minskas. Friktionsmaterial är ett alternativt sätt att fixera lösa delar istället för 
skruvar. En studie inom detta område skulle kunna optimera produkten. En mer 
utförlig förstudie hade givit mer information att gå på vid det fortsatta arbetet. Det har 
funnits potential bland de många idéer som diskuterats. En del av dessa har sållats 
bort pga. höga tillverkningskostnader eller svår tillverkningsteknik. Vid mer ingående 
studier skulle dessa problem kunna lösas. Konceptet Korset sållades bort eftersom 
osäkerheten var för hög om den skulle fungera eller inte. Konceptet har stor potential 
om osäkerheten kan klargöras. Vid mer ingående arbete skulle Korset kunna bli en väl 
fungerande produkt. 
  
Utvärdering 
Projektet med förbättringen av Observatör wall bracket har gått som planerat. Flödet 
på arbetet fungerade enligt planeringen relativt bra. Slutligen kan nämnas att 
samarbetet med IOS har varit väl fungerande och givande.  
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Bilaga 1  Kravspecifikation 
 

Kravspecifikationen 
 
OBSERVATÖR TV Wall bracket for LCD flatscreen TV’s 
 
Bakgrund: 
Jonas Pettersson och Alfred Rinman ska under vårterminen -06 genomföra sitt 
examensarbete på IOS (Ikea of Sweden) inom produktutveckling och design.  
IOS har idag en produkt, OBSERVATÖR TV Wall bracket, som ska möta framtidens 
ökande behov för montering av flatscreenskärmar på väggen.  
Denna produkt är den första IOS tagit fram för att möta detta behov och den har vissa 
brister som måste förbättras inför framtiden. 
IOS har även tagit fram ett förslag på en sidoprodukt till OBSERVATÖR TV Wall 
bracket som kan användas för att förvara DVD/Decoder eller andra liknande 
produkter som används tillsammans med en TV. Även denna produkt måste förbättras 
inför framtiden. 
 
Se bilaga A för bilder på produkterna. 
 
Kravspecifikationen består av två delar. Den första delen har arbetats fram 
tillsammans med IOS och visar de delar av produkterna som ska förbättras, alternativt 
bytas ut om så måste. 
Den andra delen är den kravspecifikationen som användes när Observatör TV Wall 
bracket togs fram första gången. 
 
 
DEL 1, Tre primära uppgifter: 
 
1.  Dela upp Observatör TV Wall bracket  i två delar. 
Väggfästet som IKEA ska börja sälja är i dag i ett stycke.  
Detta medför att fästet måste monteras på flatscreenskärmen först och sedan på 
väggen med flatscreenskärmen redan monterad på fästet alternativt på väggen först 
och sedan på flatscreenskärmen. Detta gör det svårt att montera väggfästet själv för en 
person pga. att skärmen är tung och det är trångt mellan skärmen och väggen. 
En annan nackdel med den befintliga konstruktionen i ett stycke är att det inte går att 
flytta TVn till ett annat väggfäste, t.ex. i sommarstugan. 
 
2. Förbättra de rörliga lederna. 
De leder som finns på väggvästet för att rotera skärmen fungerar inte tillfredställande. 
När skärmen har justerats till ett visst läge måste armen stanna i önskat läge tills den 
justeras om på nytt. 
Den befintliga konstruktionen har en tendens att ändra inställt läge pga. skärmens 
egentyngd. 



 

 

3.  Utveckla en ny produkt alternativt förbättra det förslag som i dag finns på 
prov för förvaring av DVD/Decoder under väggfästet. 
Det finns i dag ett förslag på en sidoprodukt till väggfästet som kan användas för att 
förvara DVD/Decoder eller andra liknande produkter som används tillsammans med 
en TV. Denna produkt har tagits fram på prov och är inte ett slutgiltigt alternativ. 
Förslaget är klumpigt och tungt och måste förbättras. 
 
Cable-management ska beaktas vid alla uppgifterna.  
  
Sekundära uppgifter: 
Vid sidan av de primära uppgifterna ska även några helt nya koncept tas fram för 
väggfästen till flatscreenskärmar, exempelvis väggfäste för två skärmar och väggfäste 
med två länkarmar. 
Dessa ska komma till nytta för IOS i framtiden när de eventuellt ska förnya 
produkten. 
 
Funktionella krav: 
Produkten Observatör TV Wall bracket ska göra det enkelt att montera en 
flatscreenskärm på väggen. 
När den är monterad på väggen ska det vara enkelt att justera den i olika vinklar. 
 
Produkten för förvaring av DVD/decoder etc. ska fungera till alla produkter inom 
detta område som ligger inom de standarder som finns för mått och vikt. 
Denna produkt ska kunna användas utan att funktionen för Observatör TV Wall 
bracket försämras. 
 
Icke funktionella krav: 
 

• De stora delarna bör vara strängpressade i aluminium. 
 

Användning av produkterna får inte medföra negativa händelser så som att: 
 

• De upplevs som rangliga och sköra. 
• Användaren skär, klämmer sig eller skadar sig på annat sätt. 
• De upplevs som svår att använda.  

 
Krav på användargränssnitt: 
Produkterna ska vara utformade på ett sådant sätt att det är självklart hur de ska 
användas. 
Produkterna ska ha samma gränssnitt dvs. det ska vara tydligt att de ska användas 
tillsammans. 



 

 

DEL 2. 
 
OBSERVATÖR TV Wall bracket for LCD flatscreen TV’s 
 
Facts/Functions: -VESA standard bracket, whole-grouping 100/100 mm, 

75/75 mm and 50/50 mm. 
-Screw RXS M4x10mm. 
-Tilt 10 degree. 
-1 arm with 2 turning-points 85/5 degree and 90/90 degree, 
length of arm 225-250 mm. 
-Manage a load of 15 kg. 
-15 to 26” TV’s. 
-Cable-management. 
-Possibility to hang a DVD player or Decoder (2,5-3 kg) 
on rack under the Flatscreen TV, connected to the TV Wall 
bracket. 
(Possible to turn the DVD-player/Decoder.) 

 
Material: Aluminium or Steel. 
 
TV weights: 15” 3-5 kg 
  17” 5-6 kg 
  22” 10-12 kg 
  26” 15-16 kg 
 
 
Competitors:NetOnNet, Wall bracket for LCD flatscreen TV, Vogel EFW 1020,  

10-30” TV, 15 kg, Aluminium, 990 SEK ( 107). 
NetOnNet, Wall bracket for LCD flatscreen TV, LCDR 30 1 arm, 10-      
30” TV, 15 kg, aluminium 899 SEK ( 97). 



 

 

Bilaga A 
 

 
 
 

 
OBSERVATÖR TV Wall bracket for LCD flatscreen TV’s 

 

 
Sidoprodukt för förvaring av DVD/Decoder etc.  



 

 

Bilaga 2 Funktionsanalys 

 
Del 1: Väggfäste 
 
H = Huvudfunktion; N = Nödvändig; Ö = Önskvärd; O = Onödig; 
 
Användning: 
 
Funktion  klass Funktionsgräns 
Uppbära Flatscreen H Upp tom 15 kg 26 ” 
Anpassa Inställning N Tilt, rotation, translation 
Äga Standard(VESA) N 50 x 50, 75 X75 och 100x 100 
Tillåta Montering N På vägg 
Tillåta Uppdelning N Vid montering 
Minska  Detaljer N Få delar 
Fixera Delar N I statiskt tillstånd 
Begränsa Rörelse N Tilt 10°, rotation 5°, translation 90/90° 
Tåla Förslitning N  
Äga Hållfasthet N  
Dölja Kablage Ö Cabel-management 
    
    
 
 
Säkerhet: 
 
Funktion  klass Funktionsgräns 
Äga Säkerhet H Mot personskada 
Motverka Klämrisk N Vid användning/montering 
Säkerställa Demontering N  
    
 
 
Design/konstruktion: 
 
Funktion  klass Funktionsgräns 
Äga Semiotik H Hur den ska användas 
Äga Ergonomi N Enkel användning 
Skapa Upplevelse N  
Uppfylla  Image Ö Passa med hemelektronik 
Attrahera Användare N Vid köptillfället 



 

 

Del 2: Förvaring för DVD/decoder 

 
H = Huvudfunktion; N = Nödvändig; Ö = Önskvärd; O = Onödig; 
 
Användning: 
 
Funktion  klass Funktionsgräns 
Uppbära DVD/decoder H Max 3 kg 
Anpassa Inställning N Passa 160x110 - 400x300 mm 
Tillåta Montering N På väggfäste 
Minska  Detaljer N Få delar 
Fixera Delar N I statiskt tillstånd 
Begränsa Rörelse N Passa max 400x300 mm 
Tåla Förslitning N  
Äga Hållfasthet N  
justera    
    
    
 
 
Säkerhet: 
 
Funktion  klass Funktionsgräns 
Äga Säkerhet H Mot personskada 
Motverka Klämrisk N Vid användning/montering 
Säkerställa Demontering N  
Fixera Placering N Motverka olyckshändelse 
Fixera Delar N I statiskt tillstånd 
 
 
Design/konstruktion: 
 
Funktion  klass Funktionsgräns 
Äga Semiotik H Hur den ska användas 
Äga Ergonomi N Enkel användning 
Skapa Upplevelse N  
Uppfylla  Image Ö Passa med väggfästet 
Attrahera Användare N Vid köptillfället 



 

 

Bilaga 3  Konkurrentanalys 

Del 1: Tabell 
 

märke/modell 
max belastning 

(kg) VESA standard tiltfunktion (°) 
Vogels7EFW 6245 30 75/100/200 15/15 
Vogels/EFW 6145 12 75/100 15/15 
Vogels/EFW 1030 15 50/75/100 10/10 
Vogels/EFW 1020 15 50/75/100 10/10 
SMS/aero 3D Medi  30 200 3/12 
multibracket/VESA Flexarm 3  10 75/100 ja 
Matting/Hoolin Väggfäste 10 75/100 ja 
Matting/Hoolin Väggfäste 2 10 75/100 ja 
Wog/Vesa-W2 för LCD 15 75/100 ja 
Wog/Vesa-W2 för LCD 20 75/100 ja 
AVF/Väggfäste arm LCD 15 75/100 ja 
Barkan/Muursteun FP337 25 75/100 0/25 
Barkan/Muursteun LCD20 20 75/100 20/20 
B-tech/Bt7512 15 75/100 17/17 
B-tech/Bt7513 twinarm 15 75/100 17/17 
OmniMount LCD  13,6 75/100 ja 

märke/modell 
delbar vid 
montering pris (kr) 

cable-
management 

stöd för 
utb. 

Vogels7EFW 6245 nej 2600 nej nej/nej 
Vogels/EFW 6145 nej 1600 nej nej/nej 
Vogels/EFW 1030 nej 1100 nej nej/nej 
Vogels/EFW 1020 nej 700 nej nej/nej 
SMS/aero 3D Medi  nej 1700 nej nej/nej 
multibracket/VESA Flexarm 3 nej 300 nej nej/nej 
Matting/Hoolin Väggfäste ja 600 nej nej/nej 
Matting/Hoolin Väggfäste 2 ja 900 nej nej/nej 
Wog/Vesa-W2 för LCD ja 300 nej nej/nej 
Wog/Vesa-W2 för LCD nej 550 nej nej/nej 
AVF/Väggfäste arm LCD nej 400 nej nej/nej 
Barkan/Muursteun FP337 ja 680 nej nej/nej 
Barkan/Muursteun LCD20 ja 380 nej nej/nej 
B-tech/Bt7512 nej 450 nej nej/nej 
B-tech/Bt7513 twinarm nej 700 nej nej/nej 
OmniMount LCD  nej 1000 nej nej/nej 



 

 

Del 2: Imageboard 

 



 

 

Bilaga 4  Marknadsundersökning, sammanställning 

Sammanställningen togs fram från marknadsundersökningen och innehåller de fakta 
som är viktiga att ha i åtanke vid konstruktionen 
 
14” 
Medelhöjd, cm 42,2 

minsta höjd, cm 33 

 
26”-27” 
medelvikt, kg 15,2 

maxvikt 21 

 
Medelhöjd 49,6 

 
indelning   

vikt, kg antal 

10-15 29 

16-20 23 

21- 1 

 
indelning   

höjd, cm antal 

40-49 31 

50-59 25 

60- 2 

 
30”-32” 
medelvikt, kg 19,6 

maxvikt, kg  27 

 
Medelhöjd, cm 53,5 

 
indelning   

vikt, kg antal 

10-15 9 

16-20 50 

21- 33 

 
indelning   

höjd, cm antal 

40-49 6 

50-59 55 

60- 25 

 
DVD 
Medelvikt, kg 3,5 

Maxvikt med HD, kg 7,9 

Maxvikt utan HD, kg 4,6 

 



 

 

DVD/decoder 
minsta mått, cm 16x11 

Största mått, cm  43x35 

 
VESA 
Märke Modeller VESA 
      

LG 17”-23”  100/100 
  26”-32”  200/100 
      

Philips  -26”  100/100 
  32”- 400/200 
      

Sony 19” 100/100 
  26” 200/100 
  32” 200/200 
      

Panasonic 23” VESA   
  Övriga egna standardfästen 
      

Sharp -26”  100/100 
  32”-  200/200 
      

Grundig 23”-  200/100   
      

Diboss -23” 100/100 
  26”- ej VESA 
      

Samsung 26” 100/200  
  32” 200/200 
   

VESA Antal   

   

100/100, 26" 4   

200/100, 26" 2   

 
Slutsats.  
Väggfästet bör konstrueras så att det passar de flesta modeller av flatscreens, DVD 
och decoders.  
 
Det befintliga väggfästet har maxvikten 15 kg där 55 % av 26” ligger. Om man ökar 
maxvikten till 20 kg så ligger 98 % av 26” inom ramen för maxvikten. 
Det befintliga väggfästet har största måttet VESA 100/100 där fyra av de åtta populära 
tillverkare av 26” använder sig av detta mått. Vid utökning till VESA 100/200 
kommer 6/8 falla inom ramen. Om VESA-fästet utökas kommer många 32” kunna 
användas till väggfästet. Om även maxvikten ökas, som tidigare nämndes, så kan 82 
% av flatscreens mellan 26”-32” passa. Vid maxvikten är det endast 28 % av 32” som 
faller inom ramen.



 

 

Bilaga 5  Placering av hålbild med VESA standard. 
 
 
 

 
 
Variant 1, hålbilden är placerad på övre delen av skärmen. 
 
Märke  storlek, tum 
 A (cm) B (cm) 
 
LG RZ32LXZ  32  18
 24 
 
Matsui 26MWL2205 26  16
 25 
 
 
Variant 2, hålbilden är placerad på nedre delen av skärmen. 
 
Philips pf7520D 32  25
 15 
  
 
Placeringen av hålbilden måste beaktas vid konstruktionen av förvaringen för 
DVD/decoder. 



 

 

Bilaga 6 Andra produkter som inspirationskälla. 

 

 



 

 

Bilaga 7 Beräkningar  
 
 
Väggfästet ska vara vridbart 1 grad åt varje håll.
  
Måttet A är det vertikala måttet mellan centrum på hålen. 
Förskjutningen i sidled blir då måttet x.  
 
 = 1 ° 

A = 133 mm 
Sin  = x/A    x = A* Sin     x = 2,32 mm 
 
Hålen ska alltså breddas med 2,32 mm åt varje håll, alltså 
4,64 mm.  
 
 
 
 
 
Vid rotationen så kommer en höjdskillnad att uppstå, . 
För att räkna ut denna så användes Pythagoras sats. 
B2 =Y2 + A2 
 
B= 133 mm 
Y= 2,32 mm 
A = (B2 – Y2)    A = 132,98 
 

 = B-A     = 0,02 mm 
 
Hålen ska alltså göras 0,02 m högre. Dock är höjdskillnaden 
nästan obefintlig och kan försummas 
 
 
 
 
För att armarna ska passa så många DVD/decoders som möjligt bestämdes 
utgångsvinkeln mellan armarna till 70 grader. 
Detta mått grundades i att armarna passade bra till 
standardmåttet för DVD. Justerbarheten,  , 
bestämdes till 60 grader. Armarna är alltså 
justerbara mellan 40 och 100 grader.  
För att passa med en DVD med standardmått så 
måste A vara 31 cm. Detta mått ger en minimal 
armlängd på ___ cm. 
 
För att inte Scartkontakten ska ligga i kontakt mot 
väggen så ska avsåndet mellan DVD och vägg 
vara 50 mm, eftersom en scartkontakt bygger ca. 
40 mm. Måttet  B räknades ut till 46 mm.   


