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Sammanfattning
Denna rapport behandlar en produktutveckling av fram-
tidens TV-fäste. Teknik och form hos TV utvecklas varje 
dag, detta leder till att även TV-fästen måste anpassas för 
att följa trenderna. I samarbete med företaget People of 
Lava har en designprocess utförts för att skapa framtidens 
TV-fäste.

Rapporten behandlar en djup marknadsundersökning där 
statistiska, kvalitativa samt kvantitativa undersökningar ut-
förs. Detta ligger sedan till grund för en target cost där ett 
produktionspris söks för att försäkra sig om en önskad vin-
stmarginal för företaget. Utifrån den bestämda kostnaden 
genomförs en konceptgenerering där form och funktioner 
utvecklas. De genererade koncepten utvärderas via kon-
ceptvalsmatriser och diskussion med såväl företaget som 
möjliga köpare av produkten.

Resultatet av processen är ett TV-fäste som inte är an-
passad till den standard som vanligtvis används hos TV-
fästen. Ett exklusivt fäste med integrerad förvaring som 
står ut på marknaden och blir en del av inredningen. Fästet 
erbjuder företaget en miljövänlig tillverkning i Sverige, då 
närproducerat material valts för produkten. 
 



Abstract
This report concerns a product development regarding TV-
mounts of the future. The technique and shapes of Televi-
sions evolves every day, making it necessary for TV-mounts 
to follow the trends. A design process concerning the fu-
ture of TV-mounts has been made in collaboration with 
the company People of Lava. 

The report includes a thorough market research where 
statistics, qualitative and quantitative researches has been 
made to make sure there is a market for the product. This 
is followed by a target cost, where a production cost is de-
fined to secure an expected profit for the company. This 
cost is later a guideline to the upcoming concept genera-
tion, where possible forms and functions develop. The 
generated concepts evaluates by different methods and 
through discussion with both the company and possible 
costumers of the product.

The result of the product development is a TV-mount that 
is not adapted to the usual standard of mounts. An exclu-
sive mount with integrated storage, that stands out on the 
market and becomes a part of the interior. The mount of-
fers an environmentally friendly manufacturing in Sweden, 
because of the locally produced material chosen for the 
product.
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1. Inledning

1.

1.1 Examensarbete i integrerad produktutveckling
Kursen Examensarbete i integrerad produktutveckling ges av Högskolan i Skövde och omfattar 30 högskolepoäng. Det pri-
mära syftet med kursen är att ge de studenter som utför kursen träning i att använda de kunskaper som de har förvärvat via 
utbildningen Designingenjörsprogrammet och med hjälp av dessa lösa diverse ingenjörsproblem. Utförarna av examens-
arbetet skall på ett självständigt sätt lösa en teknisk uppgift med anknytning till ämnet integrerad produktutveckling. Om 
möjligt skall arbetet utföras i samarbete med industrin. 

1.2 Företaget
People of Lava (från och med nu; PoL) är ett privatägt företag vars verksamhet är TV-apparater och TV-tillbehör. Företagets 
strävanden är att skapa produkter som kombinerar TV-upplevelsen med den interaktiva och uppkopplade upplevelsen och 
är tekniska ledare inom just detta område. Ett av PoL’s ledord är “user-centric innovation” och deras vision är att leverera 
framtidens integrerade underhållningslösningar. 

Verksamheten är indelad i tre fokusområden:

• Konsument-TV 
 PoL tillverkar och levererar svensktillverkade TV-apparater med komponenter av hög kvalitet. 
• Företaget är också marknadsledande inom motoriserade och fjärrstyrda tillbehör såsom t.ex. väggfästen och TV- 
 hissar av denna sort.
• Hotel-TV
 TV-apparater och TV-fästen med interaktion och gränssnitt anpassat med hotellgästen i fokus. 

1.3 Syfte, Uppdragsbeskrivning och frågeställningar
Examensarbetet syftar till att utveckla framtidens unika fäste för TV-apparater ur ett användar- samt marknadsperspektiv. 
Begreppet framtid är valt för att inte, i ett allt för tidigt stadium, bestämma exakt tidsepok för produkten och på så sätt 
skapa oönskade begränsningar i arbetet. 

Två viktiga frågeställningar:

• Hur utformas produkten med de krav som framtidens TV-användare har för att på bästa sätt skapa den bästa 
 upplevelsen? 
• Hur skall produkten utformas för att erhålla ett unikt uttryck som gör den attraktiv och ledande på marknaden  
 med avseende på design, funktion, material, pris och teknik?

Det största fokuset i projektet kommer att ligga på produktens design och funktion. Frågeställningar som kommer att un-
dersökas, och ges svar på är: 

• Vad efterfrågar konsumenten? – Både företag och organisationer samt privatkunder 
• Hur kommer fästet att se ut? 
• Skall fästet vara statiskt eller flexibelt, om flexibelt - i vilken grad?
• Finns det möjlighet och utrymme för en annan metod än existerande metoder att fästa den på? 
• Går det att utveckla produkten på ett mer miljöanpassat sätt i jämförelse med PoL’s redan existerande produkter  
 och vilket material skulle på bästa sätt överensstämma med detta? 
• Finns det möjlighet att utföra en redesign av befintliga produkter för att förbättra produkten. 
• Vad är respektive målgrupp beredd att betala för ovanstående funktionalitet?



• Hur kan fästet integreras och interagera med annan sekundär utrustning? 

De primära förväntningarna på projektet är att utveckla ett koncept som ses som intressant av både potentiella kunder och 
av PoL. Det finns en stor förhoppning i att företaget anser att det slutgiltiga konceptet är en så pass intressant lösning att 
de ser det som en potentiell produkt i någon av sina produktserier. Det absolut största målet med projektet är att leva upp 
till de förväntningarna företaget har på projektets resultat. 

1.4 Problemformulering
Dagens marknad av TV-fästen är enormt stor, men en överlägsen majoritet av produkterna är metallkonstruktioner utan 
någon direkt grad av design. Marknaden domineras av fästen som är anpassade efter en standard (VESA-standard) som 
säger att det skall finnas fyra skruvhål på TV:ns baksida där TV-fästet kan fästas. Denna standard bidrar ofta till att TV-fästet 
blir osynligt bakom TV-monitorn och där av den låga graden av design (den behövs inte). Om man frångår denna standard 
och fäster TV-apparaten med en annan teknik, kan ett TV-fäste med högre designgrad och en tilltalande estetik då utvecklas 
eller kan ett TV-fäste som är anpassat efter VESA-standard också vara synligt och uppfylla dessa villkor?

1.5 Tillvägagångssätt
Det första steget i projektet är att få en klar inblick i hur marknaden ser ut – vad finns idag, vilka tekniker används, vad ef-
tersöker konsumenten och vilka är de konkurerande produkterna? Förhoppningen är att en kundsegmentering skall utföras 
i marknadsundersökningen, där information om hur mycket den potentiella kundkretsen är villiga att betala för produkten, 
skall genererats. Det identifierade priset skall, via en metod som kallas Target Costing, leda fram till ett tillverkningspris - en 
målkostnad. 

Utifrån den information som genereras via marknadsundersökningen samt Target Costing, kommer en lång lista med kund-
krav att tas fram. Kundkraven kommer att sorteras och sättas samman i en lista där de får olika viktighetsgrader. Kundens 
krav kommer ligga som störst grund vid det nästföljande steget - konceptgenerering. Med diverse kreativitetsmetoder 
kommer en stor mängd koncept att tas fram. I takt med att projektet går framåt kommer antal koncept att minskas, för att 
tillslut leda fram till ett slutligt koncept. 

Det slutgiltiga konceptet kommer att vidareutvecklas med hjälp av bland annat ett ständigt kritiskt granskande och diverse 
ingenjörsmässiga tillämpningar som t.ex. hållfasthetsberäkningar och materialanalyser.Det slutliga konceptet kommer att 
visualiseras med renderingar som skapas via datorbaserade CAD-program.
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2.Bakgrund

I denna sektion kommer bakgrunden för arbetet att behandlas, med aspekter som standarder, frågeställningar, metodval 
samt en omfattande undersökningsdel, där bland annat statistik och diverse undersökningar behandlas för att få fram 
kundkrav. Vidare analyseras den konkurrerande marknaden för att finna en bra marknadsposition för den blivande produk-
ten.

2.1  People of Lavas TV-fästen
PoL’s verksamhet inom TV-apparater är inriktad mot nischade marknader. Däremot är företagets TV-fästen mer inriktat mot 
en massmarknad, ofta med unika detaljer och funktioner. 

Fästena i PoL’s sortiment är indelade i två grupper beroende på om de är motoriserade eller inte, dessa kallas mMotion 
(motoriserade fästen) och wFix (icke motoriserade fästen). I mMotion-sortimentet finns företagets mest uppmärksam-
made TV-fäste kallat mMotion Swing, se Figur 1.

 
Figur 1. PoL’s TV-fäste mMotion Swing.

mMotion Swing representerar PoL som företag på ett bra sätt, med unika tekniker och funktioner som ger en känsla av 
kvalitet. Fästet möjliggör en svängradie av TV-apparaten i hela 180 grader, beroende på placeringen. Fästet är motoriserat 
och styrs med hjälp av en fjärrkontroll.

Alla fästen i PoL’s sortiment bygger på en standard kallad VESA. Denna standard presenteras nedan. 

2.2 VESA-standarden
Video Electronic Standards Association (VESA, 2011) är ett företag som har tagit fram normer för var placering av skruvhålen 
bak på TV-apparaten samt på TV-fästet skall placeras. Just denna standard kallas VESA Flat Display Mounting Interface Stan-
dard (FDMI) och syftar till platt-TV. Denna standard används idag av de allra flesta TV-apparatat och TV-fästetillverkare

VESA-standarden beskriver det avstånd som skall finnas mellan de fyra skruvhål som är placerade på TV-apparatens bak-
sida. Dessa avstånd är baserade på TV-apparatens vikt och storlek - ju större vikt och storlek, desto större avstånd mellan 
skruvhålen. 

Sammanlagt finns det sju möjliga varianter av skruvavstånd för TV-fästen. Enligt Ergo in demand (2011) fungerar TV-ap-
paraten ofta till olika standarder för att kunden skall få större valfrihet när denne skall köpa ett fäste. Är TV:n exempelvis 



specificerad VESA 100/75 så fungerar fästen med både 100x100- och 75x75 mm’s skruvavstånd.

Många fästen är även utformade på samma sätt, alltså innehållande flera standarder. Detta för att passa så många TV-ap-
parater som möjligt. Ett fäste kan vara gjort för VESA 75/100/200, med en viktkapacitet på upp till 23 kilo. Då passar detta 
fäste helt enkelt fyra av de sju olika standarderna. Se exempel på två olika fästplattor i Figur 2.

     

Figur 2. Fästplattorna har monteringshål på avståndet 75x75mm (3”x3”) och 100x100mm (4”x4”) (Ergo in demand, 2011).

2.3 Frågeställningar
På grund av Sveriges begränsade marknad och lönsamhet ser PoL hela världen som sin marknad. Sverige är dock PoL’s 
hemmamarknad och därför ytterst viktig. Därför var det viktigt att den undersökning som låg till grund för produktutveck-
lingen bedrevs med ett nationellt såväl som ett internationellt fokus. Frågeställningar beträffande förundersökningen med 
innehåll av statistik, målgrupp och segmentering, funktioner, kostnad och existerande produkter har sammanställts och 
presenteras i de efterföljande sektionerna. 

Statistik
• Marknadsstorlek - Hur stor är marknaden i dagsläget?
• Tillväxt - Hur ser marknadens tillväxt ut?
• Användandet av TV-fästen - Hur många använder TV-fästen och vem är en typisk användare av produkten?

Målgrupp och Segmentering
• Demografi - Vilka är typiska användare av TV och TV-fästen? Kan dessa användare segmenteras?
• Business to business (B2B) - Vilka är B2B-kunderna (företag som är potentiella kunder)?

Funktioner
• Vad efterfrågar framtidens konsumenter och användare för funktioner för ett TV-fäste?
• Vilka funktioner är nödvändiga för att på bästa sätt skapa en marknadsledande produkt?

Pris/kostnad
• Vad vill kunden betala?
• Vilket pris krävs för att ge företaget den vinstmarginal som eftersträvas?

Existerande produkter
• Vilka är de konkurrerande företagen/produkterna på marknaden idag?
• Vilken typ av TV-fäste säljer bäst och vilka funktioner har den?
• Vad har konkurrerande företag för framtidsvisioner? 4.



2.4 Val av metod – Hur utfördes förundersökningen?
För att besvara ovanstående frågeställningar och säkerställa en marknad genomfördes diverse undersökningsmetoder. 
Research beträffande marknaden och dess tillväxt gjordes och gav underlag i form av diverse statistik som resulterade i svar 
på ovanstående frågeställningar. Dessutom utfördes en djupare produktresearch för att identifiera konkurrerande företag 
och dess produkter. Eftersom PoL har hela världen som sin marknad var denna studie viktig då den gav det största under-
laget beträffande utländska marknader. 

Nästa steg i undersökningen var diverse undersökningar; fältstudier, enkätundersökningar och intervjuer.
Eftersom en stor del av PoL’s kundkrets består av offentliga miljöer gjordes besök hos dessa potentiella kunder, bland annat 
ett besök på restaurang med flertalet upphängningsanordningar för TV-apparater. 

Intervjuer utfördes på diverse elektronikkedjor och gav svar på ovanstående frågeställningar beträffande målgrupp. Vilka är 
typiska köpare av TV-apparater och TV-fästen var en fråga som gavs svar på. Här undersöktes även konkurerande produkter. 
För att identifiera en marknad på ett kvantitativt sätt gjordes en enkätundersökning. Både sociala medier och stickprovs-
frågning användes för att behandla ett så stort antal människor som möjligt. 

Med hjälp av såväl observationer som enkätundersökningar som har skapade underlag i form av nischade målgrupper 
utfördes flertalet intervjuer med den identifierade gruppen. Intervjuer utfördes även med PoL’s nuvarande distributörer 
och deras konkurerande företag. Detta för att få en större bredd i de krav B2B-marknaden har på en sådan här produkt. 

2.5 Undersökning

Undersökningsdelen består bland annat av marknadsstatistik kring TV-apparater och TV-fästen. Även diverse expertint-
ervjuer och olika undersökningsmetoder behandlas som skall ligga till grund för resten av arbetet.

2.5.1 Marknadsstatistik
Enligt Branschskansliets Marknadsinformation AB (2009) är försäljningen av TV-apparater på en jämn nivå. år 2008 och 
2009 var antal sålda produkter ungefär lika många medans prognosen för år 2010 var en förväntad ökning. Anledningen till 
att försäljningen hållits stabil är att det skett en övergång till allt större skärmar, nästan varannan såld TV-apparat år 2009 
var 40 tum eller större.

Platt-TV är fortsatt ledande i den totala försäljningen, men efter flera rekordår i Sverige spås nu försäljningen minska med 
nästan 10 % till år 2011. Däremot blir platt-TV tunnare och skärmarna blir bara större och större, vilket gör att snittpriset 
är det samma. 

Försäljningen av diverse TV-tillbehör, som Blu-ray och Playstation 3, har en fortsatt ökning medan DVD-spelaren tappar i 
försäljningsvolym (Branschskansliets Marknadsinformation AB, 2009).

Statistik från en global informationssida, CIA World Factbook (2003), visar på högst TV-apparat per capita i framförallt, 
Nord- och Centralamerika, Europa och Asien. Sverige placerar sig på 34e plats i samma statistik.   Enligt samma referens 
som ovan är Kina det land som har det absolut högsta antalet TV-apparater med nästan dubbelt så många till antalet som 
tvåan på listan - USA. 

Den information som presenterats enligt CIA World Factbook ovan är från 2003, men det antas, trots en ökande försäljning 
av TV-apparater, att förhållandena mellan länderna är samma idag också. Statistiken ger en inblick i de geografiska om-
råden där marknaden är som störst. Givetvis måste statistiken ses på med största försiktighet, eftersom mycket av de inte 
tar hänsyn till ekonomiska parametrar i de olika geografiska områdena.  

Den stora marknaden finns i Nordamerika och Europa där mer än hälften av invånarna 2003 ägde en TV-apparat och denna 
siffra bör, enligt subjektiva bedömningar, ha ökat med tiden. Detta påvisas också enligt den globala kundundersökningssi-
dan, The Nielsen Company (2011), som skriver att 99 % av de amerikanska hushållen idag äger en TV-apparat istället för 
de 74 % från år 2003.
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2.5.2 Expertintervjuer med subjektiva bedömningar

För att få diverse experters uppfattning av marknaden utfördes intervjuer men anställda på olika elektronikkedjor. Frågor 
som togs upp var bland annat hur dem tror att marknaden för TV-apparater och TV-fästen kommer att utvecklas samt om 
det finns någon typisk TV-köpare.

Under de intervjuer som utfördes med anställda på diverse elektronikkedjor visade det sig att det egentligen inte finns 
någon typisk TV-köpare. Ålder, kön och intresse varierar grovt mellan köpare av samma TV-apparater eller TV-tillbehör. 
Under en av intervjuerna framkom det att det säljs flest TV-apparater till personer som nyss flyttat till en ny bostad, ofta 
handlar det då om en större TV-apparat. LCD-TV är fortfarande totalt överlägset i försäljningsmarknaden men LED-TV:ns 
försäljning ökar ständigt. De TV-storlekar som säljer bäst i dagsläget är 32-52 tum, där 42 tums TV-apparater säljs allra bäst. 
Försäljningskurvan för större TV-apparater ser enligt insatt branchfolk ut att öka.

Gällande TV-fästen berättar den tillfrågade att de billiga och fasta väggfästena säljer bäst. Anledningen till detta tros, av de 
intervjuade, vara att dessa elektronikkedjors inriktning - till en bred marknad som söker ett bra pris. 

Fältstudier genomfördes även på sportbarer, där TV-fästen är vanligt förekommande. Dessa fältstudier har givit under-
lag för ett antal konstateranden. Vid observationer på såväl svenska som utländska sportbarer kunde det konstateras att 
statiska vägg- och takfästen är det som förekommer i de allra flesta fall. 

En frågeställning som skulle ges svar på var; finns det utrymme för mer annorlunda och exklusiva produkter inom denna 
bransch? Enligt anställda på restaurangkedjan som undersöktes, förekommer klagomål på TV-apparaternas placering, dock 
inte regelbundet. De flesta av TV-monitorerna är genomtänkt placerade för att så många som möjligt skall kunna följa 
TV-sändningarna. De anställda påpekar därför också, av samma anledning, att mer flexibla fästen inte är ett stort behov. 
Däremot tror de att exklusiva fästen med innovativa lösningar, skulle kunna ge restaurangen ett originellt utryck gentemot 
andra restaurangkedjor, vilket i sig skulle vara intressant. 

2.5.3 Kvantitativ undersökning
En kvantitativ undersökning identifierar de viktigaste dimensionerna för att beskriva en marknad. De data som skall använ-
das ges oftast via e-postintervjuer eller via personliga intervjuer med det antal potentiella kunder som möjliggör analyser-
ing. Vanligtvis är 100 stycken det minimala antalet intervjuer för en kvantitativ undersökning inom marknadsundersökning-
sområdet (Kotler et al, 2005).

En enkät skapades för utförande av den kvantitativa undersökning som skulle ge underlag för att kunna identifiera olika 
marknadssegment och välja inriktningar i form av potentiella målgrupper. En viktig frågeställning innan undersökningen var 
vilken kundsegmentering som egentligen skulle kunna tänka sig att betala extra pengar för ett TV-fäste av exklusivare typ. 

Enligt PoL var det viktigt att marknadsundersökningen skulle utföras med ett nationellt såväl som ett internationellt pers-
pektiv. Enkäten skrevs därför på engelska. Det visade sig dock vara svårt att nå den internationella publiken och endast ca 
10 % av de besvarade enkäterna kom från människor som är bosatta i utlandet. 

Vid segmentering av en marknad måste olika segmenteringsvariabler tas hänsyn till, både enskilt och genom kombiner-
ingar.  De olika variablerna kan delas upp i geografiska, demografiska, psykologiska och beteenderelaterade (Kotler et al, 
2005). Det största fokuset i den enkät som skapades var på demografiska och geografiska variabler. Ålder, kön, bostadsort, 
arbete, typ av hushåll och civilstatus var viktiga frågor att få svar på och senare relatera till de övriga mer TV och TV-fäste 
baserade frågorna. En total lista över de frågor som ställdes i enkätundersökningen syns i bilaga 1. 

Totalt var det 131 personer som gjorde enkätundersökningen. För att nå dessa människor användes diverse internetforum, 
sociala medier, E-post och personliga kontakter.  

De första frågorna i enkäten var frågor beträffande TV-vanor. Frågor såsom - Vad för typ av TV-apparat(er) äger du idag 
(teknik och storlek)?  Hur ofta köper du ny TV? Vilken slags TV kommer du köpa nästa gång? Vilka tillbehör integrerar du i 
TV:n? Dessa frågor ger en uppfattning om hur stor marknaden är och vad som kommer att bli framtidens marknad. Resul-
taten tyder på att LED verkar vara den TV-teknik som kommer att ta över marknaden i framtiden. Även 3D-TV är något som 
intresserar de tillfrågade och kan likaså bli en stor marknad i framtiden. 6.



Tabell 1 visar vilka TV-storlekar folk äger idag. Överlag är det stora apparater, och på frågan om vilken TV den frågade kom-
mer köpa nästa gång resulterar även i stora apparater. 

Tabell 1. Resultat på vilka TV-storlekar de tillfrågade har idag.

En fråga syftade till att få reda på i vilken utsträckning tillbehör används till TV:n. Det visade sig att en stor majoritet av 
användare integrerar något typ av tillbehör, oftast 3-5 st till antalet. 

Vidare fokuserades frågorna mer på TV-fästen. Det visade sig att 81 % av de tillfrågade var intresserade av ett TV-fäste idag 
eller i framtiden. Vid frågan om vad ett rimligt pris för detta fäste skulle kunna vara blev spridningen ganska stor, se Tabell 
2. Det allra flesta vill ha ett billigt och enkelt TV-fäste. Marknaden för ett mer exklusivt fäste verkar definitivt ändå finnas 
eftersom 36 % av de tillfrågade kunde tänka sig att betala 200 euro eller mer för ett exklusivt fäste. 

 
Tabell 2. Resultat på vad de tillfrågade tycker är ett rimligt pris.
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En fråga där en hel del kundkrav kunde identifieras var: ”Finns det några extra önskvärda funktioner som du skulle vilja 
integrera i ditt tv fäste? (tänk gärna ”outside the box”)”. Frågan gav en rad intressanta förslag och tankar. 
Genom att sedan filtrera undersökningen till de 36 % som hade besvarat att de skulle kunna tänka sig att betala 200 euro 
eller mer för ett TV-fäste av exklusiv typ (från och med nu; högprisgruppen) visades en klar trend. Högprisgruppen är 
teknikintresserade medelålders män som ofta är bosatta i villa. Totalt var det 47 personer av de tillfrågade som svarade att 
ett rimligt pris var från 200 euro eller mer och störst andel av dessa var mellan 41-50 år gamla. 

En fråga från enkätundersökningen som var viktig för att identifiera kundkrav var då den tillfrågade fick vikta de viktigaste 
funktionerna hos ett TV-fäste. Alternativen på frågan var:

• Roterbar i horisontellt led
• Roterbar i vertikalt led
• Tiltbar
• Design
• Kvalitet
• Exklusivitet
• Pris
• Motoriserad
• Flexibilitet
• Lättmonterat
• Hållbart
• Miljövänligt

De tillfrågade fick vikta de olika funktionerna med värdena 1-5 där 1 var oviktigt och 5 var väldigt viktigt. Enligt resultatet 
som genererades var kvaliteten, hållbarheten, priset och lättmonterbarhet de viktigaste funktionerna. Minst viktigt var att 
produkten är miljövänlig. De olika funktionernas vikt kan ses i Tabell 3. 

Tabell 3. Tabell på de tillfrågades viktningar av de olika funktionerna utan filtrering.
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När undersökningen filtrerades till högprisgruppen visade det sig att vikten hos de olika funktionerna ändrades på vissa 
intressanta punkter, se Tabell 4.

Tabell 4. Tabell på ”högprisgruppens” viktningar av de olika funktionerna.

Vid analysering av enkätfrågan när den var filtrerad till högprisgruppen var de högst viktade funktionerna; Design, kvalitet, 
hållbarhet, motoriserad och roterbar i vertikalt led. Högprisgruppen hade alltså andra prioriteringar. 

2.5.4 Kvalitativ undersökning
Typiska metoder för kvalitativa undersökningar är fokusgrupper och intervjuer. Genom dessa metoder kan kunders motiva-
tioner, attityder och beteenden identifieras (Kotler et al, 2005).

Enligt Ulrich och Eppinger (2008) är intervjuer och fokusgrupper en del av ett första steg i en fem-stegsmodell för att iden-
tifiera kundens behov – Samla rådata från kunder. Intervjuer innebär att endast en individ svarar på frågor beträffande 
den produktutveckling som skall utföras. Intervjun utförs vanligtvis i kundens egen miljö och varar oftast mellan en till två 
timmar. Fokusgrupper utförs i ledning av en i produktutvecklingslaget och utförs, till skillnad från intervjuer, med flertalet 
individer som diskuterar det aktuella ämnet (Ulrich & Eppinger, 2008).

Intervjuer
Intervjuer utfördes i störst mån med de målgrupper som identifierades i samband med den kvantitativa undersökningen, 
med andra ord högprisgrupperna. Dessa målgrupper kan även kallas ”lead users”. Ulrich och Eppinger (2008) beskriver 
”lead users” som den kundgrupp som har ett behov av produkten långt före majoriteten av marknaden. Det gör att dessa 
troligen har mer bestämda tankar kring ämnet. I detta fall är ”lead users” teknikintresserade personer som har behov av att 
kunna justera platsen på sin TV, återigen - högprisgruppen.
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Eftersom PoL inte bara säljer till privatkunder utan även till företag var det ytterst centralt att få företagskundernas pers-
pektiv. Därför utfördes också flertalet E-postintervjuer med både svenska och utländska potentiella företagskunder, en del 
som redan hade PoL’s produkter i sitt sortiment men också andra elektronikkedjor. 

En intervju som utfördes på hifi- och elektronikmässan var med Niklas Brandin, anställd på HiFi-punkten (Skövde).  Resul-
tatet från intervjun bekräftade några punkter vad gäller TV-apparatens utveckling. TV-användarna eftersträvar större TV-
apparater och om 3-4 år kan mycket väl 60-tum vara den TV med störst försäljning. Att TV-apparaterna blir lättare verkar 
även det vara ett faktum. Vad gäller TV-fästen tror Niklas Brandin att de allra viktigaste kriterierna för kunder är bra kvalitet 
i kombination med ett lågt pris. Att just fästet eller till och med TV:n inte skall synas tror Niklas Brandin även är nästa steg 
i utvecklingen, då fler och fler av deras kunder faktiskt vill kunna dölja sin TV och dess tillbehör. Han menar att människan 
nu har gått från tjock-TV till platt-TV och att nästa steg är ”ingen TV”, alltså att den inte syns. För att människor skall bli 
intresserade och köpa ett nytt fäste krävs en bra kombination mellan pris och originalitet. Något som PoL’s produkter är bra 
exempel säger Niklas Brandin. Mer från denna intervju följer i sektion 2.7.

Fokusgrupp
För att starta en diskussion angående arbetet mellan potentiella kunder genomfördes en fokusgrupp. Via intervjuer erhålls 
ofta bara korta och direkta svar, som bäst skapas en diskussion mellan den intervjuade och den som intervjuar. Men för att 
få igång en större diskussion där de deltagande inspirerar varandra till nya tankar krävs att fler personer deltar, och då är 
så kallade fokusgrupper tillämpbara.

Under fokusgruppernas diskussioner var det största målet att generera önskvärda krav hos den produkt som skulle tas 
fram. Olika inspirerande moodboards och bilder lades ut på bordet framför de deltagande för att generera tankar och 
åsikter. Många av dessa var bilder över befintliga TV-fästen. Dessa diskuterades för att se vilka egenskaper som kändes 
nödvändiga, vilka som kändes önskvärda och vilka som var icke önskvärda. De allra flesta krav som nämndes var krav som 
redan påträffats i enkätundersökningarna, men med djupare förklaring. Ett vanligt förekommande krav var att fästet skulle 
vara ”osynligt”, men under fokusgrupperna visade sig detta inte vara helt sant. De tillfrågade ville inte att fästet skall vara 
synligt om de ser ut som de gör idag. Skulle dock fästet få en tilltalande design kunde fästet mycket väl få synas. Många 
liknande fördjupningar kring kundkraven erhölls, vilket gör kraven betydligt enklare att tolka.  

2.6 Kundkrav
Enligt Ulrich och Eppinger (2008) syftar identifikationen av kundkrav till bland annat följande punkter; 

• Försäkra produktens anpassning till kundens behov.  
• Identifiera både tydliga såväl som latenta och dolda behov. 
• Upprätta underlag för att verifiera produktspecifikationer. 
• Skapa ett arkiv av behov som kan användas i produktutvecklingsprocessen. 
• Försäkra att de viktigaste kundkraven inte utelämnas.
• Utveckla stor förståelse av kundens behov.

Själva identifikationen av kundkrav är enligt Ulrich och Eppinger (2008) en process som är uppdelad i följande fem steg: 

1. Samla in rådata från potentiella kunder. 
2. Översätt rådata till kundkrav. 
3. Organisera kraven och rangordna dem efter primära, sekundära och delfunktioner. 
4. Vikta de olika behoven gentemot varandra. 
5. Reflektera över resultaten och processen. 

Kundkraven identifierades genom enkäter och intervjuer där olika målgrupper deltog. De krav som var allra vanligast var 
framförallt av tekniskt slag, där krav som vridbart och tiltbart fäste var de mest förekommande. De estetiska kraven var 
också regelbundet nämnda, där krav på sladduppsamling, integrerad förvaring för tillbehör och att fästet skall vara mon-
terat på väggen var de vanligaste. Hundra procent av de tillfrågade önskade att fästet skulle monteras på väggen, vilket gör 
detta krav till det allra högst viktade. Nedan följer de vanligast förekommande kraven:
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1. Fästet monteras på väggen (100 %)
2. Fästet erbjuder bra sladduppsamling (94 %)
3. Fästet erbjuder integrerad förvarning (87 %)

Andra intressanta krav som genererades var att fästet skulle erbjuda stöldskydd, vara röststyrt, erbjuda förinställda vinklar, 
fungera med hjälp av TV:ns fjärrkontroll, eliminera användandet av TV-bänk, gå att vrida både för hand och med hjälp av 
kontroll och många fler. Dessa krav var inte lika förekommande, men likväl viktiga att ha i åtanke när koncept senare skall 
genereras.

Viktning av kundkrav
Vissa kundkrav väger tyngre än andra då de är viktigare för kunden, och dessa bör då rankas högre. Det finns flertalet olika 
modeller för att vikta kundkrav. Ulrich och Eppinger (2008) ger den subjektiva bedömningsmetoden ”hierarkisk lista” som 
ett exempel. I en hierarkisk lista delas kraven in i olika grupper, detta ger en mer organiserad gruppering, som gör att kraven 
blir lättare att jämföra och analysera. Metoden delas in i sex delar;

1. Alla krav skrivs ner på separata lappar. 
2. Identiska krav elimineras. 
3. Liknande krav grupperas. 
4. Varje grupp namnges. 
5. Såkallade ”supergrupper” skapas, innehållande 2-5 grupper. 
6. Grupperna granskas och flyttas runt.

När de medverkande är nöjda med grupperingen är det dags att ranka kraven. Detta görs genom att tilldela kraven 0 till 3 
stjärnor, där 3 stjärnor är högst rankat. Även utropstecken (!) används i metoden, för de krav som är latenta. För rankning, 
se bilaga 2.

Vad som ses i bilaga 2 är en subjektiv rankning. För att även få utomstående perspektiv på kraven skapades en enkät som 
återigen publicerades på internet för att nå en bred marknad. Enkäten bestod av speciella krav, alltså krav som inte är nöd-
vändiga för att produkten skall fungera. Kraven är istället innovativa och originella lösningar som skulle kunna appliceras på 
produkten i framtiden. Denna enkät delades även ut under HiFi-mässan. Detta för att nå till den kundkrets som produkten 
senare är tänkt att rikta sig till. Sammanlagt genererades 42 ifyllda enkäter.

De absolut högst viktade kraven var att fästet skulle vara roterbart i horisontellt led, att det är utrustat med motor som 
möjliggör styrning med hjälp av fjärrkontroll och att TV-fästet är vridbart både manuellt och med fjärrkontroll. Dessa krav 
stämmer överens med en produkt som PoL i dagsläget redan har. Därför hamnade fokus istället på de efter dessa högst 
viktade kraven. Främst att fästet innehar integrerad förvaring/ hyllor som eliminerar användandet av TV-bänk. Ett krav som 
även viktades högt efter första enkätundersökningen. Det råder inget tvivel om att andra, mer innovativa och framtidsbase-
rade krav också är intressanta för de tillfrågade. Viktningen av dessa är mycket varierande, men väldigt intressanta enligt 
vissa av de tillfrågade. Exempel på dessa är:

• Fästet styrs med hjälp av kinect-teknik (en teknik som möjliggör styrning av produkten med hjälp av kroppens  
 egna rörelser).
• Fästet eliminerar behovet av sladdar
• Fästet styrs med hjälp av röststyrning
• Fästet interagerar med användarens TV, som en mediecentral med lagringsutrymme
• Fästet erbjuder medieingångar
• Fästet erbjuder lättåtkomlig adapter till alla TV:ns uttag 

2.7 Företagskunder (B2B - Business to Business)
För att analysera marknaden beträffande business to business, alltså företagskunder, skickades ett frågeformulär ut till 
PoL’s redan registrerande kunder för att se varför de köper in just deras produkter. Vad är det som gör att de väljer PoL’s 
produkter framför andra? Vad önskar företagen sig i från PoL i framtiden? Detta var exempel på frågor som ställdes. 
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Formuläret skickades ut till både Svenska och utländska kunder för att se om de hade liknande värderingar. Det visade sig 
att de flesta företag som köper in PoL’s TV-fästen gör detta för att dem anses som exklusiva, vilket gör att företaget kan rikta 
sig till en bredare marknad. Att PoL’s motoriserade produkter har en kvalitet som är mycket högre än övriga motoriserade 
TV-fästen var också ett påstående som dök upp vid ett par intervjuer.
Två av de stora elektronikkedjorna i Sverige skriver att deras största kriterier vid val av TV-fäste är att de skall passa för de 
TV-apparater de säljer i sin butik. Fästena skall även passa en stor marknad. Även fästen med originella funktioner finns 
dock i sortimentet för att kunna tillfredställa en större mängd kunder. De fästen som säljer mest är de fasta fästena vars 
konsumentpris är under 500 kronor.

2.8 Konkurrensanalys
Ulrich och Eppinger (2008) skriver att produktutvecklaren bör använda sig av redan existerande lösningar, då det ofta går 
snabbare och är dessutom ofta är billigare än att skapa helt nya lösningar. I en konkurrensanalys samlas data från exis-
terande produkter in, dessa data jämförs sedan med projektets egna specifikationer och mål. Då återfinns vilken prisklass 
som kan tänkas för den utvecklade produkten och vilka funktioner som bör finnas med.

Både nationella och internationella företag granskades för att ge en uppfattning om marknaden för TV-fästen och om 
denna skiljer sig geografiskt. Marknaden är väldigt bred, med många företag som är specialiserade på området. De flesta 
fästen är fasta och billiga, men även motoriserade fästen börjar arta sig på marknaden.

Via intervjufrågor i E-post har konkurrerade företag kontaktats. Frågorna handlade om företagets produkter, vilka deras 
kunder är och varför de köper deras produkter, samt vad företaget har för framtidsvisioner. 

Ett av de tillfrågade företagen skriver att deras kunder kan segmenteras i två olika grupper, de med liten TV och de med 
stor TV. Kunder som vill ha fästen för små TV-apparater köper överlag fasta, billiga fästen, medans kunder med stora TV-
apparater är de som köper fästen som skall öka inredningsgraden i hemmet, med högre teknologi och unika funktioner. På 
frågan angående framtidens fästens utseende och funktion, tror företaget att TV-teknologin utvecklas till alltmer trådlös 
kommunikation, vilket gör att fästena kommer bli lättare att montera och producera. 

Ett företag svarade på frågan beträffande vad som gör fästet attraktivt på marknaden, och svarade att produkten skulle vara 
unik och attraktiv. De betonade även hur viktig en attraktiv förpackningsdesign verkligen är.

2.8.1 Konkurrensanalys – slutsatser
Marknaden för TV-fästen är enorm. TV-bänkar, väggfästen, takfästen och golvstativ är bara några få exempel på produkter 
som konkurrerar med den produkt som skall tas fram. Därför är begränsningar nödvändiga. PoL anpassar gärna sina TV-
fästen till en massmarknad, dock med originella funktioner och detaljer som gör produkten mer anpassad till en nischad 
kundkrets. En användarsynpunkt som framgick av den kvantitativa undersökningen var önskemålet att placera sin TV på 
väggen, därför avgränsades konkurrensanalysen till väggfästen. I detta område är utbudet stort, med fasta, tiltbara, vridba-
ra, höj- och sänkbara fästen. En sak som fästena dock har gemensamt är att de överlag inte är speciellt estetiskt tilltalande, 
då de flesta är byggda för att synas så lite som möjligt. 

2.9 Marknadspositionering
Av det underlag som gavs av den kvantitativa kundundersökningen samt analys av konkurerande företag kunde en sche-
matisk bild över marknadens produkter och dess positioner skapas, ett marknadssegmenteringsdiagram, se Figur 3. Den 
vertikala axeln avser de olika produkternas pris medan den horisontella axeln avser produkternas exklusiva och origi-
nella funktioner. Exklusiviteten hos produkterna är bedömda helt efter subjektiva åsikter i kombination med produkternas 
specifikationer och funktioner.

De produkter som har analyserats i diagrammet är subjektivt ansedda att vara stora konkurrenter till den produkt som skall 
tas fram. Produkterna är även utvalda med avseende på de företag som handledare på PoL beskrivits som stora konkur-
renter. I diagrammet kunde två stora vita områden identifieras, varav ett är en önskad positionering för den produkt som 
skall tas fram. Det segmenteringsområde som har valts ut är markerat med objektet ”R&R”. Denna placering är inte bara 
en identifierad positionering på marknaden utan även någonting som stämmer överens med den positionering som PoL 
har föreslagit och rekommenderat. Positioneringen är som sagt en önskad positionering i detta utvecklingsskede, om det 
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är möjlig att skapa ett exklusivt fäste för ett tämligen lågt pris återstår att se. 

Enligt experter på PoL är den produkt som skall tas fram en produkt med exklusiva funktioner som ger den en nischad vin-
kel. Det butikspris som sattes, 2500 SEK, användes senare i den Target Costing som utfördes. 

Figur 3. Marknadspositionering för den blivande produkten (R&R visar vart produkten skall placera sig).

2.10 Slutsatser - Förundersökning
Enligt statistiken är försäljningen av platt-TV fortsatt stabil både i Sverige och i resten av världen. Framför allt verkar LED-
TV och 3D-TV spås en ljus framtid, vilket resulterar i tunnare tjocklekar och lättare vikt för nästkommande generation av 
TV-apparater. Enligt de flesta källor kommer TV-apparaterna fortsätta att bli större. Den storlek som är vanligast i Sverige 
idag är 42 tum, men storlekarna kommer att öka. Trots att TV-apparater blir större är dess viktökning inte av samma trend. 
Samtligt som TV-apparaterna blir större och större bidrar ny teknik till att vikten av dem minskar.  Av denna anledning kan 
en lösning vara att fästet är utvecklat för att passa stora TV-apparater och framförallt LED-TV. 

Anledningen till att statistik beträffande TV-tillbehör är behandlat i rapporten är på grund av de identifierade kundkrav som 
säger att en lösning, där TV-bänk utesluts och förvaringsmöjligheter finns, är väldigt intressant. Genom att applicera hyll-
plan eller dylik förvaringsmöjlighet till produkten som skall tas fram kan TV-bänken uteslutas. Trenderna inom tillbehör som 
DVD, Blu-ray och ljudsystem verkar hållas på en någorlunda stabil nivå. Även handledare på PoL upplyste om möjligheten 
till att anpassa TV-fästet till alla dess tillbehör. Det är alltså är inte bara TV:n som är viktig att ha i åtanke utan även dess 
tillbehör. 

Den kvantitativa undersökningen resulterade i att en specifik målgrupp identifierades. Nämligen teknikintresserade me-
delåldersmän som är bosatta i villa. Då dessa gav svar som passade in på den produkt som är tänkt att skapas. Även unga 
teknikintresserade blir en stor målgrupp. Dessa två kom att bli de nischade kundsegmenten (bestående av 36 % av de till-
frågade) som produkten anpassades till. Men likväl är marknaden för produkten bred och kommer rikta sig till allmänheten. 

Resultatet på den kvantitativa undersökningen är endast grundat på enkäten som publicerats på diverse forum, sociala me-13.



dier, e-post samt personliga kontakter. Förmodligen ger detta en förvrängd bild av marknaden. Facebook, där enkäten pub-
licerats genererar i många svar från yngre människor, medans forumet på Min Hembio genererar i resultat från teknikin-
tresserade män. Detta har vart tydligt då 60 % av de svar som alstrades var från personer under 36 år och hela 78 % av 
de svarande var män. Men enkätundersökningen har fortfarande nått en tämligen bred marknad, med många skilda svar.

Många företag som riktar sig till en mer exklusiv marknad är återförsäljare av PoL’s produkter. Dessa köper in PoL’s produk-
ter på grund av dess originallitet och teknik och riktar sig till kunder som stämmer överens med den så kallade ”högpris-
gruppen”. Även större kedjor som riktar sig till en bredare marknad har intresse av PoL’s produkter. Detta just för att kunna 
nå ut till så många som möjligt. 

Konkurrensanalysen visade att de fasta väggfästena är de klart mest populära, men att manuellt vridbara samt de mer 
teknologirika fästena tar över allt mer av marknaden. Dock ser denna marknad redan väldigt utvecklad ut och det allra 
mesta möjliga funktioner finns redan. Ovanstående faktum genererade i en viktig frågeställning för fortsättningen av pro-
jektet - Inom vilket område finns det utrymme för det nyutvecklade TV-fästet och finns det plats för ännu ett motoriserat 
TV-fäste på marknaden och i PoL’s sortiment?

Det identifierades många intressanta kundkrav under förundersökningen. Ett av de mest förekommande kraven var att 
fästet skulle ge möjlighet till förvaring. De tillfrågade klagade på att även om TV:n sitter på väggen måste en TV-bänk finnas 
tillgänglig för placering av alla tillbehör. Under konkurrensanalysen har inga väggfästen av denna sort hittats, så förmodli-
gen kan ett fäste som erbjuder förvaring bli originellt på marknaden.

Vidare vill kunderna definitivt att fästet skall vara monterat på väggen. Anledningen till att kunden inte vill ha ett golvfäste 
är för att då känns hela konceptet med ett fäste onödigt. Kunden vill delvis nämligen ha ett TV-fäste för att få mer golvyta, 
vilket ett golvfäste motverkar. Den största marknaden inom TV-fästen verkar helt enkelt vara inom väggfästen, och därför 
kommer den blivande produkten att uppfylla detta krav.
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3.Target Costing

Utifrån marknadsundersökningen gjordes flera bestämmelser angående produkten, exempelvis bestämdes ett försäljning-
spris för produkten på cirka 2500 SEK. För att ta fram en produkt som stämmer överens med detta pris måste alla steg från 
produktion till försäljning tas i åtanke. Detta görs vanligtvis genom en såkallad target costing. 

Target costing beskrivs enligt Cooper och Slagmulder (1999)  som en teknik för att strategiskt hantera ett företags framtida 
profit. Detta uppfylls genom att bestämma hela livscykelkostnaden för produktionen hos en framtida produkt. Allt ifrån 
tillverkning till försäljning av produkten skall räknas med i kostnaden. Utefter detta bestäms ett pris för produkten så att 
företaget senare kan vara säkra på att göra en vinst på försäljningen. Target costing gör priset till en kostnad för produk-
tutvecklingen och inte ett resultat av den. Genom att skapa en uppskattning av produktens försäljningskostnad och sedan 
subtrahera detta med företagets önskade vinstmarginal skapar företaget sin target cost. Sedan är målet att designa och 
tillverka produkten efter kundens krav så att denna kan bli producerad till sitt bestämda target cost (Cooper & Slagmulder, 
1999).  

Ax et al. (2008) skriver att target costing skall utföras i sju olika steg:

1. Identifiera den önskade produkten och dess egenskaper. Den första fasen av target costing fokuserar till att identifiera 
kundkraven och de egenskaper som uppfyller dessa krav. Denna information är avgörande då det används genom hela tar-
get costing processen. Informationen samlas oftast in via en marknads research, med intervjuer, enkäter och fokusgrupper 
med mera.Fastställande av ”target price”.

2. Utifrån den insamlade fakta från ovanstående punkt bestäms produktens försäljningspris till kunden. Det finns många 
faktorer att ta hänsyn till i denna fas, såsom företagets långsiktiga försäljning och vinstmål, produktens livscykel, öns-
kad marknadsandel, produktens försäljningsvolym, existerande produkters pris, produktens kvalitet och funktioner samt 
kundernas krav.

3. Bestämmande av vinstmarginalen (target profit), alltså den förtjänst företaget vill göra på produkten. Vinstmarginalen 
för den framtida produkten är allt som oftast bestämd efter företagets affärsstrategi och dess långsiktiga vinstplan. Vinst-
marginalen kan även vara uppsatt efter företagets liknande produkter, och dess marginaler. 

4. Bestämmande av ”target cost”. Dra bort vinstmarginalen ifrån ”target price” så fås target cost. Target cost är kostnaden 
som måste uppfyllas för att vinstmarginalen skall bli den önskade. Target cost kan uppnås genom att justera de tillåtna 
kostnaderna från redan identifierade konstadsförminskningar (från exempelvis nuvarande produkter). Target cost medför 
att formgivarna måste kolla på vilka mål som kan uppnås med den bestämda kostnaden. Här måste nära kontakt hållas 
med kunderna och dess krav. Ett flertal olika metoder kan användas för att bestämma de olika målen, exempelvis Quality 
function deployment (QFD)

5. Nedbrytning av target cost görs för att bestämma interna kostnadsmål samt kostnadsmål för leverantörer. Kostnadsmålet 
fördelas först till produktens funktionella kategorier. I nästa steg riktas kostnadsmålet till de olika kategoriernas kompo-
nenter och delar. Kundkraven är det väsentliga när valet av vilka funktioner som fokus skall hamna på.

6. Uppfylla den önskade kostnaden för produkten. Det övergripande målet är att utveckla en produkt som uppnår det ut-
satta ”target cost” samtidigt som produkten uppfyller kundens krav. Detta görs genom att maximera relationerna mellan 
material, delar och produktionsprocessen. Detta kräver team med representanter från olika företag och avdelningar, såsom 
designers, produktion, leverantörer, distributörer, kunder och återvinningsföretag, alla med expertis på sitt område.
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7. Fortsätta med ständiga förbättringar. Det finns en regel som säger att den bestämda target cost aldrig får överskridas. 
Utan denna regel tappar target costing sin funktion som metod. Men även om target cost priset för produkten uppfylls då 
den går i produktion genomförs kontinuerliga förbättringar genom hela livscykeln, detta kallas ”kaizen costing”.

Det första steget i den target cost som skulle utföras var att identifiera de olika kundkraven som fanns på produkten. 
Dessa genererades redan i marknadsundersökningen, via t.ex. enkäter och intervjuer. Likaså bestämdes ett target price i 
marknadsundersökningen, för den målgrupp som valts att kallas ”högprisgruppen”, med ett försäljningspris på 2500 SEK. 
Detta pris är även baserat på subjektiva bedömningar och PoL’s marknadsposition. 

En target profit som bestämts av företaget användes sedan för att ta fram ett target cost för produkten. Med underlag 
från PoL beträffande deras väggfäste mMotion Swing och dess target profit och diverse andra kostnader (t.ex. frakt- och 
tullkostnader) kunde en target cost-uträkning genomföras. Anledningen till att värden togs ifrån fästet – mMotion Swing, 
är för att detta är det fäste i PoL’s sortiment som ligger närmast det fäste som marknadsrapporten påvisade skulle skapas. 
Alla steg från produktion till försäljning togs i åtanke med alla de olika avdelningarnas förtjänst på produkten. 

Eftersom PoL erbjuder olika slags inköp av sina produkter var det centralt att se över alla de olika scenariona som uppstår. 
De scenarion som har valts ut för target-cost-analyser kallas följande;

• PoL står för frakt och administrationskostnader (svensk moms).
• PoL står för frakt och administrationskostnader (EU-moms). 
• Distributör står för frakt- och administrationskostnader (EU-moms).

PoL står för frakt- och administrationskostnader (svensk moms)
Kundpriset är dels baserat på den kostnad som ”högprisgruppen” var villiga att betala för den produkt som skall tas fram 
(enligt tidigare utförd marknadsundersökning), men också subjektivt ansedd som en rimlig kostnad och en kostnad som 
ligger i linje med PoL’s position på marknaden. I detta fall är analysen baserad på en svensk momssats, vilken för denna typ 
av produkter är satt till 25 % enligt skatteverket. 

Detta scenario uppstår då distributörer eller återförsäljare gör en beställning från PoL’s Sverigekontor och lager i Stora 
Höga. Av denna anledning är det en svensk momssats som råder. Då distributör eller återförsäljare utför en beställning från 
Sverige önskar PoL en lite högre vinstmarginal, än vad som hade betalats vid beställning direkt från fabriken i Kina, där PoL’s 
produkter tillverkas. Detta resulterar i att distributören och återförsäljaren ges en lägre vinstmarginal. Fraktkostnader och 
tullkostnader är baserade på ett medelvärde av de kostnader PoL betalar för sin produkt mMotion Swing idag, se Tabell 5. 
I tabellen adderas diverse kostnader och vinstmarginaler dolt ihop, då vissa vinstmarginaler inte får redovisas.

Tabell 5. Target-cost analys med värden då PoL står för frakt- och administrationskostnader, med en svensk momssats.

Uträkning Kostnadselement %-faktor Pris (kr)
Kundpris 2500

- Moms 25% 625
- Återfösäljarens vinstmarginal X% X
= Kostnad till återförsäljare X
- Distributör vinstmarginal X% X
- Frakt till distributör X
= Kostnad till distributör X
- PoL's vinstmarginal X% X
- Frakt till PoL X
- Tullkostnad X
= Kostnad till PoL 546
- Fabrikens vinstmarginal 10% 55
= Target cost 491
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PoL står för frakt- och administrationskostnader (EU-moms)
Momsen i detta scenario är beräknat på ett medelvärde för EU-moms, 20 %. Detta medför att det target cost värde som fås 
är högre än i föregående scenario, eftersom en lägre momssats medför färre kostnader. I övrigt är scenariot likt föregående 
eftersom PoL, även i detta fall, står för frakt och administrationskostnader, se Tabell 6. Likt föregående tabell adderas vissa 
kostnader och vinstmarginaler dolt ihop.

Uträkning Kostnadselement %-faktor Pris (kr)
Kundpris 2500

- Moms 20% 500
- Återfösäljarens vinstmarginal X% X
= Kostnad till återförsäljare X
- Distributör vinstmarginal X% X
- Frakt till distributör X
= Kostnad till distributör X
- PoL's vinstmarginal X% X
- Frakt till PoL X
- Tullkostnad X
= Kostnad till PoL 586
- Fabrikens vinstmarginal 10% 59
= Target cost 527

Tabell 6. Target-cost analys med värden då PoL står för frakt- och administrationskostnader, med EU-momssats. 
 

Distributör står för frakt- och administrationskostnader (EU-moms)
Eftersom distributör i detta scenario gör en beställning direkt från den fabrik i Kina, där PoL’s produkter tillverkas, är det 
dem själva som står för frakt- och administrationskostnader. Eftersom beställning i största sannolikhet sker till utlandet är 
beräkningen utförd med en EU-momssats. 

I och med att beställningen sker direkt från Kina ges distributören bästa pris och marginal på produkten och har på så sätt 
råd att ge återförsäljaren en högre vinstmarginal än vid tidigare scenarion. Distributören står även i detta scenario för frakt 
och tullkostnad. Eftersom distributören tar på sig det mesta ansvaret får PoL nöja sig med en lägre vinstmarginal i detta 
scenario, se Tabell 7. I denne tabell adderas PoL’s vinstmarginal dolt ihop med kostnader och vinstmarginaler då procent-
satsen inte får redovisas.

Uträkning Kostnadselement %-faktor Pris (kr)
Kundpris 2500

- Moms 20% 500
- Återfösäljarens vinstmarginal X% X
= Kostnad till återförsäljare X
- Distributör vinstmarginal X% X
- Frakt till distributör X
= Kostnad till distributör X
- PoL's vinstmarginal X% X
- Frakt till PoL X
- Tullkostnad X
= Kostnad till PoL 601
- Fabrikens vinstmarginal 10% 60
= Target cost 541
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Det finns även fler scenarion som inte är lika vanligt förekommande och därför inte medräknade. Exempelvis kan en dis-
tributör utanför EU köpa varan. Då betalar inte PoL in någon moms, utan denna betalas av köparen i mottagarlandet.

Target costing för produkten hamnade tillslut på 491 SEK, då detta var det lägst uppmätta värdet (scenario 1). Att detta 
värde är såpass mycket lägre än de andra scenarionas uträknade target cost beror främst på den svenska momssatsen som 
är 5 % högre än EU-moms. 

3.1 Funktionsanalys
Som hjälpmedel för att lyckas uppfylla detta pris och samtidigt uppfylla kundens krav skapades en funktionsanalys utifrån 
de kundkrav som genererats i marknadsrapporten. Funktionsanalysen delades in i fem olika stadier i produktens livscykel; 
Funktioner – under tillverkning, transport, marknadsföring/ försäljning, användning och under skrotning/ återvinning. 
Funktionsanalysen kan ses i bilaga 3.

3.2 QFD
För att försäkra sig om att den produkt som utvecklas är användarcentrerad är det av central vikt att ha användarens krav 
och behov i åtanke. Vid användning av QFD (Quality Function Deployment) matchas användarens krav med produktens 
tekniska specifikationer, vilket kan vara till stor hjälp vid kvalitetshöjning (Bergquist & Abeysekera, 1994).

Bergquist och Abeysekera (1994) menar att QFD-metoden betonar produktens egenskaper vid användning och ett av ste-
gen i QFD-processen är att översätta kundkraven till tekniska och mätbara termer. 

Ett steg i QFD-analysen innefattar en matris som kallas “House of Quality”, där analysen ges ett resultat via ett antal steg. 
De olika stegen nämns nedan: (Bergquist & Abeysekera, 1994)

• Identifikation av kundkrav
• Viktning av kundkrav
• Identifikation av tekniska specifikationer som kan möta kundkraven
• Relationer/Beroenden mellan de olika tekniska specifikationerna
• Relationer/Beroenden mellan tekniska specifikationer och kundkrav
• Viktning av tekniska specifikationer
• Ge tekniska specifikationer ett målvärde
• Analysering

I House of Quality jämfördes de högst rankade kundkraven gentemot tekniska specifikationer som i sin tur jämfördes gen-
temot produktionskrav. Analyser gjordes även över hur konkurrerande produkter stod sig mot de olika kraven. Det visade 
sig att de kundkrav som viktades högst gentemot de tekniska specifikationerna var att fästet medgav stabilitet, hållbarhet 
och har ett attraktivt pris för den identifierade målgruppen. Därefter placerade sig krav såsom att fästet äger originallitet 
samt innovativa funktioner. De tekniska specifikationer som rankades högst var fästets funktioner, material, pris och flexi-
bilitet. Lägst rankning fick färg och energiåtgång, förmodligen för att dessa inte påverkas så mycket av kundkraven. 

Ett House of Quality där de tekniska specifikationerna viktades mot produktionskrav skapades också. Detta för att vara klara 
över hur de tekniska specifikationerna är beroende av olika produktionsmoment. Detta kan i ett senare skede av projektet 
vara av hög vikt för att ge förståelse för diverse produktionskostnader. De produktionskrav som rankades högst och därmed 
är viktigast var tillverkningskostnad, kvalitet av komponenter samt antalet komponenter. 

Bland de utvalda konkurrerande produkterna som jämfördes gentemot kundkraven stod sig Milestones – Sanus LA112 
bäst. Därefter placerade sig Premier mounts – LPSAS065. De konkurrerande produkter som valdes att viktas gentemot 
kraven kommer alla ifrån marknadssegmenteringen, se Figur 2 (sida 13). Att Sanus LA112 var det fäste som stod sig bäst 
mot kraven beror på dess originallitet och speciella utseende. Medans Premier mounts – LPSAS065 var det fäste som stod 
sig bäst funktionsmässigt mot kraven.
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4.Konceptgenerering

4.1 Kreativitetsmetoder

4.1.1 Brainstorming
Brainstorming beskrivs av Cross (2008) som den mest frekvent använda kreativitetsmetoden och dessutom den mest kän-
da. Metoden används för att generera en stor mängd idéer, där oftast bara ett fåtal av de framtagna idéerna är tillräckligt 
bra för att uppföljas.

För att en brainstorming skall fungera på bästa sätt måste, enligt Cross (2008), ett antal regler följas. De mest essentiella 
reglerna kan synas nedan:
 
• Kritik är inte tillåtet.
• En stor mängd idéer bör tas fram.
• Galna idéer är välkomna.
• Håll alla idéer korta och koncisa.
• Kombinera och förbättra idéer.

Som ett första steg i kreativitetsfasen av projektet var brainstorming det absolut mest naturliga valet. Självklart hade en 
mängd idéer dykt upp under projektets tidigare skeden och detta var en av anledningarna till den stora mängd idéer som 
genererades på kort tid under brainstormingen. 

Brainstormingen ägde rum vid två tillfällen och i två olika miljöer. Den första utfördes vid Högskolan i Skövde med endast 
detta projekts två gruppmedlemmar som deltagare. Det visade sig att begränsningarna på grund av antalet deltagare 
samt dess höga kunskapsnivå inom ämnet var ett störelsemoment för kreativiteten. Av denna anledning utfördes ännu en 
brainstormingsession i hopp om en större grad kreativitet. Denna gång utfördes metoden med fyra deltagare i en lägen-
hetsmiljö, där två av deltagna var helt främmande för ämnet. 

En rad intressanta frågeställningar och ståndpunkter togs upp vid metodens senare skede, för att skapa vissa begränsningar 
och på det sättet få fram nya idéer och öka kreativiteten ytterligare. Punkterna byggdes dels på viktiga observationer som 
gjorts under både marknadsundersökningen och kostnadsanalysen men också på information som getts av företaget under 
projektets gång. För att inte skapa allt för stora begränsningar så agerade punkterna som ståndpunkter för brainstormingen 
vid separata tillfällen, alltså en punkt åt gången. De punkter som togs upp och genererade i flest idéer var följande:

• Målkostnaden (Target cost) är ca 400-500 kr.
• För att e-handel skall vara optimal bör produktens vikt och storlek minimeras.
• Produkten skall dölja TV:n.
• Produkten skall erbjuda förvaring.
• Produkten skall inte synas

En stor mängd ostrukturerade idéer hade i detta läge av projektet tagits fram och skulle ligga till grund för de olika kombi-
nationer som skapades i den morfologiska tabellen. 

4.1.2 Brainwriting - 6-3-5
Brainwriting, också kallad 6-3-5-metoden är en skriftlig/ teckningsbaserad brainstorming. Metodens namn kommer från 
dess utförande, nämligen att sex personer producerar tre nya idéer var femte minut, något som självklart kan anpassas 
efter förutsättningar. De sex deltagarna skissar tre idéer under tidspressen och skickar dessa sedan vidare till personen till 
höger i ordningen. Denna tar inspiration av föregående skisser och upprepar proceduren. Genomförs metoden utefter de 19.



förutsatta kriterierna kan så mycket som 216 idéer genereras på en timme. Metoden finns ej publicerad.

6-3-5 metoden genomfördes med hjälp av flertalet designingenjörsstudenter med erfarenhet av metoden. Under metodens 
gång lades diverse inspirerande hjälpmedel ut på bordet kring deltagarna. Det var bilder på tillgängliga TV-fästen och di-
verse olika moodboards (inspirerande kollage) som skulle ge deltagarna nya tankar, och uppmuntra till nya idéer.  De flesta 
koncept som genererades var koncept som redan tagits upp i den tidigare utförda brainstormingen. Men metoden var ändå 
bra och nödvändig då dessa koncept nu också visualiserades. Sammanlagt genererades 63 olika koncept innan deltagarna 
helt fick slut på idéer. Dessa skisser fanns sedan i åtanke och vissa av dem vidareutvecklades till mer utförliga koncept. 

4.1.3 Á la Pow
För att bryta tankemönster i kreativiteten efter att ha känt viss begränsning efter tidigare kreativitetsmetoder, användes 
metoden á la Pow. Metoden syftar i att välja diverse vardagsprodukter för att sedan lista deras funktioner. Funktionerna 
används sedan för att anpassas till lösningar som kan appliceras på den produkt som skall tas fram. Exempelvis kunde en 
lampa analyseras. Lampans egenskaper och funktioner anpassas sedan till den tänkta produkten. En tanke detta kunde 
generera i var exempelvis om ljus skulle kunna integreras med TV-fästet, vad skulle det ge för effekt? Metoden är döpt efter 
Per-Olof Wikström, biträdande professor på institutionen för produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers Tekniska 
Högskola. Metoden finns ej publicerad. 

Med hjälp av metoden kunde flera spännande applicerbara funktioner tas fram, funktioner som användes i samband med 
den morfologiska tabellen som utfördes i ett senare skede. Nedan följer en konceptskiss med funktioner från både en dörr, 
en lampa och en låda, se Figur 5.
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Figur 5. Ett koncept som genererades från Á la Pow. Konceptet är inspirerat av funktioner från en dörr (svängbar-
heten), en lampa (belysning bakom TV:n) och en låda (förvaring).

4.1.4 Kombinationer – Morfologisk tabell
Cross (2008) skriver att en bra metod då flertalet funktioner och dellösningar för produkten är framtagna, är att skapa 
en morfologisk tabell. Denna tabell fungerar som ett klipp ut och klistra ihop verktyg. Det vill säga att flertalet olika 
kombinationer skapas mellan egenskaperna för produkten. Denna metod ger direktiv över hur produktens utformn-
ing kommer att se ut, då designern får fram flertalet olika koncept med samma egenskaper. En morfologisk tabell 
konstrueras enligt Cross (2008) i fyra steg:

1. Skapa en tabell och lista upp funktioner och egenskaper hos produkten, var försiktig så att egenskaperna   
 inte blir för många, då metoden lätt blir komplicerad.
2. Ta fram flera varianter som kan genomföra/ lösa varje funktion.
3. Rita och/ eller skriv in alla dellösningar i tabellen.
4. Skapa kombinationer bland dellösningarna. Det kommer i detta läge att skapas många koncept, så   
 begränsa med hjälp av produktens specifikationer. 



4.2 Fem konceptgrupper
De idéer och koncept som genererats under kreativitetsmetoderna reducerades, kombinerades och grupperades. Tillslut 
kunde koncepten delas in i fem stycken konceptgrupper. Nedan presenteras de fem olika konceptgrupperna:

4.2.1 Vidareutveckling av befintlig produkt med hjälp av FMEA
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) används oftast då ett slutkoncept är bestämt. Men i vissa fall inom produktut-
vecklingen kan det även vara intressant att genomföra en FMEA på en befintlig produkt för att se vilka förbättringar som 
kan göras på denna. 

Chin et al. (2009) beskriver FMEA som en metod för att analysera och eliminera problem och olyckor som kan uppstå med 
produkten. En FMEA bestämmer en riskprioritering med hjälp av ”risk priority numbers” (RPN). Tre olika riskfaktorer be-
hövs för att få ut ett RPN-värde, nämligen: förekomst av problemet, dess allvarlighetsgrad samt hur lätt felet är att upptäc-
ka. De olika riskfaktorerna får ett värde mellan 1-10, där 10 är de högsta och ”sämsta” värdet. Dessa värden multipliceras 
sedan med varandra och får då sitt RPN-värede. Det felet med högst RPN-värde anses vara det högst prioriterade. FMEA:n 
ger en tydlig bild av vilka förbättringar som bör genomföras innan produktionen sedan tar vid. (Chin et al, 2009)

Det bestämdes att en FMEA skulle genomföras på PoL’s väggfäste mMotion Swing (se Figur 1, sida 3) för att se om en 
produktutveckling skulle kunna göras på denna produkt. 

Anledningen till att FMEA-analysen valdes att utföras specifikt på mMotion Swing var att den hade enligt subjektiva 
bedömningar ansetts vara den mest medialt uppmärksammade produkten i det sortiment av TV-fästen som PoL erbjuder, 
fästet representerar även företagets värderingar och visioner. 

Sammanlagt presenterades 43 olika ”felmöjligheter” på produkten, där 4 stycken fick ett RPN-värde på över 200, dessa 
är alltså de fel som bör ses som allvarligast. Det var problem såsom att produkten har hög densitet samt hög miljöpåver-
kan, vilket helt beror på produktens material. De andra problemen var direkt kopplade till att produkten är motoriserad, 
vilket medför brand samt stötrisk. Fortsättningsvis listades det upp hur dessa problem motverkas idag, samt hur de kunde 
motverkas ännu bättre. Exempelvis kunde den höga densiteten och miljöpåverkan minskas med ett annat material. Risken 21.

En morfologisk tabell skapades för TV-fästet där tre olika rubriker sattes upp; flexibilitet, extrafunktioner samt tidsepok 
för produkten. Under rubriken flexibilitet placerades flertalet olika grader av flexibilitet, såsom ett fast fäste, roterbart i 
horisontell led, tiltbart och liknande. Under rubriken extrafunktioner placerades de funktioner som kundkraven genrerat 
och några av de unika funktioner som togs fram under Á la Pow, exempelvis att fästet skall erbjuda förvaring och belysning. 
Tillsist delades fästet in i olika tidsepoker med allt från 1 till 1000 år framåt i tiden. Dessa tre rubriker kombinerades sedan 
på flertalet olika vis. Flera funktioner från samma rubrik kunde kombineras. Exempelvis kunde ett koncept vara ett fäste 
för 10 år framåt i tiden där fästet skulle vara tiltbart, roterbart i horisontell led och även erbjuda förvaring och belysning. 
Dessa koncept skissades sedan ner på diverse vis för att få en inblick i hur dessa skulle kunna se ut. Det som upplevdes 
som det svåraste, var att föreställa sig hur TV-tekniken kommer att se ut i framtiden. Kommer TV:n ens att finnas kvar om 
1000 år? Fokus lades därför på TV-fästen för det kommande 10 åren, där tekniker som trådlös kommunikation och diverse 
datorbaserade mjukvaror fanns i åtanke. När flertalet koncept sedan var framtagna granskades ifall vissa av dessa kunde 
kombineras ihop för att få fram ännu bättre koncept. Nedan i Figur 6 följer ett koncept där kriterierna var; extremt flexibelt, 
trådlöst och möjligt om 10 år. 

Figur 6. Ett koncept som framkom efter den morfologiska tabellen.



Figur 7. Exempelskiss från konceptgruppen – Vidareutveckling av befintlig produkt.
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för brand kunde minskas med hjälp av inbyggt brandlarm/ släcksystem, och risken för stötar kunde minskas med hjälp av 
gummibeläggningar.

mMotion Swing uppfyller heller inte flera av de kundkrav som genererats i marknadsundersökningen. Därför listades det 
även hur kundkraven samt övriga, subjektivt upptäckta krav, kunde integreras i mMotion Swing för att se om en utveckling 
av produkten var möjlig och i så fall även nödvändig. Ett exempel på en brist i mMotion Swing gentemot kundens krav är 
att den endast är vridbar i horisontellt led åt ett håll. Möjligheten att finna lösningar för att integrera vridning åt båda håll, 
på den nya produkten, sågs därför över.  Många idéer genererades med avseende att hitta förbättringsmöjligheter till den 
befintliga produkten, för en exempel skiss från konceptgruppen, se Figur 7. 

Denna konceptgrupp låg till grund för några av de koncept som valdes att vidareutvecklas och som presenteras i rapportens 
senare del, se ”Koncept – Utveckling av mMotion Swing” och ”Koncept – Teleskop”, under rubriken ”Urval av koncept”. 

4.2.2 Döljning av TV
Enligt enkätundersökningarna och kundintervjuerna som utfördes under marknadsundersökningen gavs vid upprepande 
tillfällen ett önskemål, om att den produkt som skall tas fram, skulle erbjuda döljning av TV-apparat. Enligt den intervju 
som utfördes med anställd på HIFI-punkten kunde liknande tankar identifieras. Den intervjuades subjektiva tankar om 
framtiden inom TV-fästen var att en av dess funktioner skulle medge döljning av TV och dess tillbehör. För exempelskiss från 
konceptgruppen – döljning av TV, se Figur 8.

  

Figur 8. Exempelskiss från konceptgruppen – Döljning av TV.



Eftersom en trend sågs i marknadsundersökningen som antydde att döljning av TV var en efterfrågad företeelse, togs 
flertalet idéer och lösningar som möjliggjorde detta fram. Några av dessa koncept valdes ut för vidareutveckling, se ”Kon-
cept – döljning bakom motiv”, ”Koncept – Hyllplan med utfällbar TV” och ”Koncept – Förvaringsskåp med utfällbar TV”, 
under rubriken Urval av koncept”

4.2.3 Synligt – Del av inredningen
Den målgrupp som tidigare i rapporten har beskrivits som ”högprisgruppen” hade stora önskemål om att den nya produk-
ten skulle vara exklusiv, innovativ och ha hög designgrad. Dessa krav kan givetvis uppfyllas även i dagens situation, där 
majoriteten av produkterna är osynliggjorda bakom TV-apparaten, men skulle fylla sin funktion på ett bättre sätt som en 
synlig produkt. En frågeställning som därför ställdes som grund för idégenereringen inom denna gruppering var; Hur skall 
ett TV-fäste utformas för att kunna bli en del av inredningen in hemmet?

Andra kundkrav, förutom de ovan, kunde även innefattas så produkten är sylig och agerar som en del av inredningen. Föl-
jande två kundkrav är bra exempel:

• Produkten erbjuder förvaring.
• Produkten eliminerar användandet av TV-bänk.

För exempelskiss över konceptgruppen – Del av inredningen, se Figur 9.

Figur 9. Exempelskiss från konceptgruppen – Del av inredningen.

Några koncept från denna konceptgrupp valdes för vidareutveckling, se ”Koncept – Lego”, Koncept – Vertikalt hyllplan” och 
”Koncept – 360x2”, under rubriken ”Urval av koncept”.

4.2.4 Statiskt väggfäste med integrerade hyllplan
Även denna gruppering av koncept, om ej av samma grad, är till viss del synlig och på så sätt en del av inredningen. Kon-
ceptet bygger på en brist som identifierats hos dagens statiska väggfästen (väggfästet är helt orörligt och applicerar TV:n 
nära väggen) med hjälp av marknadsundersökningen. Det uppkom vid flera tillfällen klagomål på att dagens statiska väg-
gfästen utgör svårigheter vid in- och uttagning av sladdar på TV:ns baksida. För exempelskiss på konceptgruppen se Figur 
10.
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Figur 10. Exempelskiss från konceptgruppen – Statiskt väggfäste med integrerat hyllplan.

Genom att addera ett hyllplan till väggfästet, som i sin tur har en integrerad adapter som är kopplad till de olika uttagen 
på TV:ns baksida, så motverkas detta problem. Förutom motverkan av ovanstående problem så uppfyller detta koncept 
även kundkraven; produkten erbjuder förvaring och produkten eliminerar användandet av TV-bänk. För att se det koncept 
som blev utvalt för vidareutveckling från denna konceptgrupp, se ”Koncept – Adapter”, under rubriken ”Urval av koncept”.

4.2.5 Tekniska innovationer – för framtiden
Eftersom målet med projektet var att utveckla framtidens TV-fäste, men inte nödvändigtvis en produkt för nästa genera-
tion och den närmaste framtiden, utan möjligtvis en för längre fram i tiden, var det av central vikt att generera idéer som 
är anpassade till produkter för framtida användare. Av underlag som gavs vid intervjuer med PoL’s konkurrerade företag, 
undersökningar och av egna antaganden kunde olika scenarion för hur framtiden tas fram. Följande två scenarion var de 
mest värdefulla i genererandet av idéer:

• Framtiden erbjuder alla produkter i trådlöst format.
• Audio-/Videoprodukters vikt är minimal i jämförelse med nutid.

Dessa scenarion låg allt som oftast till grund vid framtagandet av de olika idéerna.

Eftersom framtidstänket utgjorde stort utrymme för mer innovativa lösningar och mindre begränsningar, utvecklades en 
hel del idéer som i dagens läge inte skulle vara genomförbara eller vara alldeles för dyra. På grund av att målpriset, som 
togs fram i ett tidigare skede av projektet, var satt till den i dessa sammanhang låga kostnaden av ca 450 sek, bortsågs en 
stor mängd av koncepten från denna konceptgrupp i ett tidigt skede. Inte någon av idéerna som togs fram ansågs bra nog 
att vidareutveckla. Nedan följer några exempel på koncept som togs fram:

• Motoriserat väggfäste som styrs via kinect, det vill säga styrning via kroppsrörelser, med hjälp av sensorer.
• Väggfäste som har integrerat minne med PoL’s androidsystem och gränssnitt som kan kopplas till TV:n
• TV-lister. Lister appliceras på väggen där man önskar att TV:n skall kunna styras och förflyttas.

4.3 Kravspecifikation
Ulrich & Eppinger (2008) skriver att en kravspecifikation bör skapas efter att förundersökningen är avklarad och kundkrav 
identifierats. Kravspecifikationen är till för att begränsa kraven som genererats. Exempelvis kan ett krav vara att produkten 
skall ha en låg vikt. En specifikation av detta krav kan då vara att produkten väger mellan 0 till 15 kilogram. En specifikation 
innehåller alltid en enhet och ett värde. I detta fall är enheten vikt och värdet mellan 0 till 15 kilogram. Specifikationen 
säger inget om hur kundkraven skall lösas, men de ger ett bestämt område över vad produkten måste uppfylla för att till-
fredställa dem.
 
Kravspecifikationen togs fram för att kunna vikta olika koncept gentemot varandra. Specifikationen och viktningen av de 
härefter presenterade koncepten kan ses i bilaga 4. 

För att få en bra grund är den framtagna kravspecifikationen är i många fall bestämd med referenser till PoL’s fäste mMo- 24.



tion Swing. Detta för att exempelvis få svar på frågor som vad en rimlig monteringstid för ett TV-fäste är och liknande. Andra 
specifikationer som sattes är direkt tagna från de kundkrav som genererats under förstudien, exempelvis att produkten 
skall ha en låg vikt.

4.4 Urval av koncept
Genom analysering av idégenereringen och diverse kombinationer av lösningar kunde ett antal koncept tas fram och be-
handlas för vidareutveckling. På efterföljande sidor kommer en rad av koncept att presenteras. Dessa koncept är subjektivt 
utvalda för vidareutveckling, baserat på dess potential att utvecklas till ett slutkoncept. Kriterier vid urval var främst ge-
nomförbarhet och ekonomiska aspekter men också originalitet. 

De nio koncepten som är presenterade nedan jämfördes också i en konceptvalsmatris, där krav från kravspecifikationen 
viktades gentemot hur väl de olika koncepten uppfyllde specifika krav. 

Matrisen som skapades kan liknas vid det som Ulrich & Eppinger (2008) kallar för ”Concept scoring”. Författarna menar att 
konceptvalsmatriser likt denna, skapas för att jämföra vikten av utvalda kriterier och hur väl de uppfylls. De olika koncepten 
som jämförs får sitt resultat genom att värdet av de viktade kriterierna summeras. 

De olika konceptens resultat från den viktade konceptvalsmatrisen behandlas nedan, under presentationen av varje 
specifikt koncept. Hela konceptvalsmatrisen kan synas i bilaga 4. 

Koncept 1 – Lego
Detta koncept bygger på en ny fästteknik, där TV:n sitter fast mellan två eller flera hyllor, minst en på vardera sida. Hyllorna 
kan placeras på väggen med ett avstånd som är anpassat precis efter användarens specifika TV:s storlek, men dem kan även 
placeras på golvet. På hyllorna finns en fräst yta som används för applicering av TV. I den frästa ytan finns en teknik som 
gör att hyllorna kan hålla fast TV-apparater med olika storlekar. Fästanordningen är tänkt att vara anpassbar till majoriteten 
av dagens TV-apparater. Lego konceptet blir en del av inredningen och ger TV:n en svävande känsla, då den kommer ut en 
bit ifrån väggen.

Konceptet i fråga eliminerar användandet av TV-bänk då hyllorna erbjuder förvaring för diverse TV-tillbehör. Dessa hyllor 
kan anpassas efter kundens behov likt lego både färg och formmässigt, vilket betyder att hyllorna inte nödvändigtvis ser ut 
som skisserna i Figur 11.

Enligt konceptvalsmatrisen (se bilaga 4) rankades Legokonceptet allra högst. Det beror på dess enkla utformning, dess få 
delar samt möjligheterna att utforma en billig och stapelbar förpackning. 

Figur 11.  Skisser på ”Koncept - Lego”.
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Koncept 2 – 90/90-Hylla
Konceptets huvudfunktion är att eliminera användandet av golvplacerad TV-bänk. Marknadsundersökningen visade att 
kunderna via ett TV-fäste ville få en större golvyta i hemmet. Istället för att placera TV:n på väggen, placeras TV:n i detta 
fall på en upphängningsanordning (anpassat efter VESA-standard) som finns på hyllplanet. Hyllplanet är i sin tur monterat 
på väggen via en rörlig led, som i sin tur möjliggör rotation i horisontellt led, cirka 90 grader åt varje håll. Rotationen sker 
med hjälp av motor som styrs av en fjärrkontroll. Även detta koncept har en integrerad lösning för förvaring. På grund av 
hyllplanets bredd kommer dess avstånd från väggen behöva vara ganska stor, för att inte minimera rotationen i horisontellt 
led i allt för stor grad.  Eftersom konceptet möjliggör att TV:n kan roteras åt båda håll i horisontellt led, kommer den vara 
anpassad till många hemmiljöer och scenarion. För att se skisser på detta koncept, se Figur 12.

Enligt konceptvalsmatrisen (se bilaga 4) rankades 90/90-Hyllan på en delad sjätte plats, av de nio utvalda koncepten. Det 
som talade emot konceptet var dess storlek, dess teknik samt dess förmodade många delar.

Figur 12. Skiss på ”Koncept – 90/90-Hylla”
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Koncept 3 – Motiv
Som beskrivet tidigare så dök önskemål om döljning av TV:n upp vid flertalet tillfällen, under marknadsundersökningen. 
Ett av de koncept som har valts att vidareutvecklas som möjliggör döljning är detta koncept, där en platta är applicerad 
framför TV:n. På plattan skall det finnas möjligheter för användaren att placera foton planscher eller liknande, antingen 
bakom en skyddande ram eller också digitalt. Detta kan ses i skisserna i Figur 13.

Figur 13. Skisser på ”Koncept – Motiv”



Som ses i figuren ovan kan användaren själv välja en bild som passar till sin inredning.  Plattan går på en form av räls som 
möjliggör förflyttning av tavlan åt endast ett håll, av denna anledning kan bilden vara missvisande. Bildens pilar repre-
senterar användarens möjlighet att välja vilket håll som tavlan förflyttas i, om än endast ett håll, men detta val görs innan 
applicering av TV:n. Förflyttningen av tavlan är även i detta fall motoriserat och styrd med fjärrkontroll. Det negativa med 
detta koncept är att fästet är statiskt, och därför kan vinkeljusteringar inte göras.

Enligt konceptvalsmatrisen (se bilaga 4) rankades Motivkonceptet som nummer tre. Detta tackvare att konceptet bygger på 
en enkel teknik, med få delar och en förpackning som förmodas bli enkel.

Koncept 4 – Teleskop
En frågeställning som ställdes vid vidareutveckling av PoL’s produkt mMotion Swing var; hur skall ett TV-fäste kunna roteras 
åt båda håll i horisontellt led. Ett svar på frågan är enkelt - TV:n måste ha ett ganska stort avstånd från väggen. Det finns 
dock flera nackdelar med att TV:n har ett stort avstånd från väggen konstant. Dels är de estiska faktorerna påverkade på ett 
negativt sätt men även hållfasthetsmässiga egenskaper påverkas negativt. Eftersom hävarmen blir längre kommer också en 
större kraft påringas produkten. För att undvika att TV:n har ett konstant stort avstånd från väggen, har olika möjligheter 
för TV:s avstånd från väggen undersökts. Lösningen som syns i skisserna nedan (Figur 14.) är en lösning som kan liknas vid 
den som finns på ett teleskop. Denna funktion bidrar till att produkten medger förflyttning i avstånd från väggen. TV:n skall 
med hjälp av produkten kunna få ett så pass långt avstånd från väggen att nästintill 90 graders rotering är möjlig. Båda 
produktens rörelsemönster (Utåt, ifrån väggen samt rotering i horisontellt led) skall kunna styras med fjärrkontroll och vara 
motoriserat. 
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Figur 14. Skisser på ”Koncept – Teleskop”



Enligt konceptvalsmatrisen (se bilaga 4) rankades Teleskopkonceptet på en fjärde plats. Konceptet jämfördes framförallt 
med PoL’s mMotion Swing, då mycket av dess teknik och funktioner har stora liknelser med detta fäste. Gentemot mMotion 
Swing fick detta koncept lägre värden. Detta förmodligen på att konceptet kräver fler komponenter samt mer avancerad 
teknik. 

Koncept 5 – Hyllplan med integrerad teknik
Detta koncept är byggt på tidigare nämnda konceptgruppen ”statiskt väggfäste med integrerade hyllplan”. Konceptet hu-
vudmål är alltså att ge de fasta väggfästena en lättare tillgång till medieingångar och sladdar. Genom att ge fästet ett hyll-
plan, och på så vis uppfylla flera kundkrav, kan en smart lösning av detta problem skapas. Det medför även att det inte krävs 
långa fula sladdar från en TV-bänk upp till TV:n. Utan de TV-tillbehör som skall användas kan smidigt placeras på hyllplanet 
och sedan lättåtkomligt pluggas in i sin rätta ingång med hjälp av en adapter/ förlängning av uttagen, som är placerade 
på hyllplanet. Figur 15 kan vara missvisande då dessa ingångar förmodligen kommer vara placerade på ett smartare sätt, 
exempelvis via en lucka.

Hyllan är tänkt att kunna appliceras på flertalet av de statiska fästena i PoL’s sortiment, möjligen även de motoriserade 
fästena såsom mMotion Swing. 

Andra tekniker som kan integreras i hyllan har även tagits i åtanke. Exempelvis kan en integrering av PoL’s androidsystem 
appliceras. Detta kopplas då till användarens TV, via HDMI uttaget. Vid applikation av detta erbjuds användaren tillgän-
glighet till gränssnitt och interaktionsdesign från PoL’s androidsystem. Även ett kommunikationssystem via TV kan ap-
pliceras, såsom webbkamera och mikrofon. Detta kan bidra till företagsanpassade konferenser via TV och liknande. Även 
högtalare kan ses som en möjlig teknik att integrera, vilket skulle vara passande till PoL’s TV – Royal Sweden, som inte har 
några inbyggda högtalare i TV:n. Alla dessa tekniker ses även som möjliga att appliceras i andra koncept.

Det enda funna felmöjligheten med detta koncept är att fästet kommer behöva en högre hållfasthet än ett vanligt statiskt 
väggfäste, då hyllplanet och dess förvaringsmöjlighet kommer att bidra till ökad viktpåkänning på fästet. Dock brukar fästen 
som sitter orörligt i direkt kontakt med väggen kunna klara stora vikter.

Figur 15. Skiss på ”Koncept – Hyllplan med integrerad teknik ”
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Enligt konceptvalsmatrisen (se bilaga 4) rankades ovanstående koncept på grund av sin enkelhet på plats nummer två. 
Konceptet består egentligen bara av ett hyllplan, med inbyggd teknik. Vilket resulterar i få komponenter, ett lågt pris samt 
en simpel förpackning.

Koncept 6 - mMotion Swing med hyllplan
Detta koncept är en vidareutveckling av PoL’s storsäljare mMotion Swing. Efter att ha utfört en FMEA på mMotion Swing, 
upptäcktes en del felmöjligheter med produkten. Även många av de funktioner som kunderna eftersträvade i marknadsun-
dersökningen uppfylls inte av fästet idag. Dock skall sägas att mMotion Swing är ett mycket bra fäste som är attraktivt på 
marknaden, därför valdes att utveckla detta ytterligare, se Figur 16.

De förändringar som gjorts på det tillgängliga fästet är att detta numer är utrustad med ett hyllplan som är tänkt som en 
plats där TV-tillbehör, såsom DVD-spelare, TV-spel med mera kan förvaras. Likaså är fästet utrustat med en ”ambilight ski-
va”. Detta för att marknaden för ambilight mycket väl kan växa. Skulle så vara fallet tappar fästet mMotion Swing funktionen 
med ambilight då fästet är justerat till en position där det inte är placerat rakt emot väggen. Ambilight kräver något att lysa 
upp emot, oftast används väggen bakom TV:n till detta. Men då det i mMotion Swings fall är så att fästet kan justeras utifrån 
väggen kan en platta bakom TV:n komma till nytta. Då TV:n justeras ut från väggen och ambilight är på kan detta ljus istället 
upptas ifrån plattan, och på så sätt går inte tekniken till spillo. 

Då detta koncept är en produktutveckling kan den tillgängliga tekniken användas i detta koncept. Det enda som kan behö-
vas ändras är fästets hållfasthet då mer vikt kommer påfresta fästet, på grund av förvaringsmöjligheten. Möjligen kan annat 
material användas, eller så kan fästet överdimensioneras för att hålla för större vikter.

I koncept ”Hyllplan med integrerad teknik” används hyllplanet som en adapterstation där diverse kontaktingångar är lät-
tillgängliga. Denna funktion är även möjlig att bygga in i detta koncept.

Figur 16. Skiss på ”Koncept – mMotion Swing med hyllplan”.

Enligt konceptvalsmatrisen (se bilaga 4) rankades detta utvecklingskoncept på en delad sjätte plats. Eftersom konceptet är 
en utveckling av mMotion Swing, jämfördes konceptet också gentemot detta. Detta vidareutvecklingskoncept består av 
fler delar, har större volym samt andra försämrade ekonomiaspekter än mMotion Swing, vilket genererade i en ganska så 
låg rankning.

Koncept 7 - 360x2
Detta koncept är av typen exklusivare väggfäste. Fästet kräver stort utrymme, gärna en öppen planlösning, då det är up-
pbyggt av två leder, kombinerat med en förvaringsmöjlighet. Själva grundtanken med konceptet är att det skall vara möjligt 
att kolla på TV, vart du än befinner dig i hushållet. Den optimala placeringen av fästet är på en ”väggkant” eller en pelare. 
I detta läge kan TV:n roteras upptill 360 grader i två olika led. Dels kan den övre leden som är fast i väggen och förvarings-29.



delen vridas nästintill 360 grader. Då fästet tillslut tar kontakt med väggen kan inte hela dessa 360 grader uppfyllas. Den 
andra leden som sitter mellan förvaringsdelen och TV:n kan i sin tur vridas hela varvet runt och är även tiltbar. På så sätt får 
TV:n ett extremt stor vy-yta, se Figur 17. Tanken är att fästet skall vara motoriserat med två motorer, en i varje led. På så sätt 
kan ägaren justera TV’s placering enkelt och effektivt, från den plats dit TV:n skall riktas. Självklart finns även möjligheten 
att ha manuell justering.

Detta koncept löser kundkrav om flexibilitet, förvaring och eliminering av TV-bänk. Dessutom kan en döljning av kablar för-
modligen genomföras, då dessa kan dras igenom de olika lederna och samlas upp mot väggen. De problem som upptäckts 
med fästet är att det som sagt kräver en stor yta, det blir ett tung fäste som kräver material och konstruktion med noga 
uträknad hållfasthet. Dessutom är fästet beroende av två motorer (om det skall vara motoriserat) vilket kan bidra till en 
högre kostnad för produkten än den uträknade target costing som satts upp som ett mål.

Figur 17. Skisser på ”Koncept – 360x2”

Enligt konceptvalsmatrisen (se bilaga 4) rankades koncept 360x2 näst sist. Detta förmodligen för att det är ett koncept som 
kräver dyr teknik samt att fästet består av många komponenter. Det enda kriteriet där konceptet rankades högt var på 
grund av dess originalitet.  

Koncept 8 – Döljning - Hyllplan
Detta koncept är främst framtaget som en möjlighet att dölja sin TV, något som var en upprepad önskan hos kunderna 
i marknadsundersökningen. Tanken är att ett hyllplan monteras på väggen, där diverse TV-tillbehör kan placeras. Under 
detta hyllplan finns sedan TV-apparaten, som men hjälp av motoriserad styrning är lätt utfällbar under hyllplanet. När TV:n 
inte används är denna dold under hyllplanet med hjälp av ett ”hålrum” i hyllans undersida. 

Detta koncept uppfyller kundkraven att TV:n skall kunna döljas, att förvaring finns tillgänglig samt att fästet eliminerar an-
vändandet av TV-bänk. Det negativa med konceptet är som i flera tidigare koncept att hållfastheten för fästet måste vara 
hög. Ett annat mer estetiskt problem är att hyllplanet måste vara väldigt djupt för att kunna förvara en TV under sig, se 
Figur 18.

Tankar har även kretsat kring om konceptet kan ha en flexibel TV-apparat i horisontell-led. Att TV:n kan vridas då denna är 
i utfällt läge, uppskattningsvis skulle TV:n då få en rotationsvinkel på 180 grader. 
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Figur 18. Skisser på ”Koncept – Döljning - Hyllplan”

Enligt konceptvalsmatrisen (se bilaga 4) rankades detta döljningskoncept på en femte plats. På grund av att konceptet en-
dast består av en hylla (i och för sig en väldigt stor hylla), dras antalet komponenter ner. Det negativa med konceptet är just 
dess storlek samt dess bristande förmåga att vara anpassad till flera olika TV storlekar.

Koncept 9 – Döljning - Skåp
Detta koncept bygger på samma grundtanke som föregående koncept, nämligen att dölja TV:n. I stort sätt bygger även 
konceptets funktioner på samma principer som i föregående koncept. Men istället för bara ett hyllplan använder sig detta 
fäste av ett skåp, där mycket förvaring kan placeras och döljas. Fästet är tänkt att sitta på väggen, men kan även användas 
som ett golv-fäste. Då TV:n inte är utfälld ser fästet ut som en vanlig byrå, med förvaring på dess översida. Möjligen kan 
detta koncept använda samma ”tavel-funktion” som koncept – ”motiv”. Där en bild kan placeras på utsidan av ”skåpet” 
som syns då TV:n är dold. 

Detta fäste blir förmodligen det allra tyngsta, dock sitter fästet statiskt fastmonterat emot väggen eller stående på golvet, 
vilket kan medföra att det kan klara av påfrestningen av tyngderna. Konceptet kan lätt få en bra döljning av sladdar, och 
plattan bakom TV:n kan användas som en ”ambilight platta”, vilket medför att fler kundkrav uppfylls.

Liksom föregående koncept finns tankar kring att låta TV:n vara roterbar i horisontell-led i utfällbart läge, se Figur 19.

Figur 19. Skiss på ”Koncept – Döljning - Skåp”

Enligt konceptvalsmatrisen (se bilaga 4) rankades detta skåpkoncept beroende på dess stora volym, dess teknik samt dess 
tyngd på en allra sista plats. 31.



5.Konceptval

Vid val av koncept för ytterligare vidareutveckling togs flera parters viljor och åsikter hänsyn till. Detta genomfördes både 
via intervjuer med potentiella användare samt i diskussion med PoL. Konceptvalen byggdes även till stor del på den kon-
ceptvalsmatris som har nämnts tidigare.

5.1 Konceptvalsmatris
Konceptvalsmatrisen skapades för att ge en klar inblick i hur de olika koncepten uppfyllde krav från kravspecifikationen.  De 
krav som sattes samman till en kravspecifikation, och senare användes i konceptvalsmatrisen, var subjektivt ansedda som 
de viktigaste. 

De krav som stämde bäst överens med kravspecifikationen var de koncept som har valts att kallas “Koncept - Lego” och 
“Koncept - Hyllplan med integrerad teknik”. Anledningen till att dessa koncept fick de bästa resultaten var främst dess låga 
framställningskostnad och originalitet. “Koncept - Lego” fick det överlägset bästa resultatet medan det i övrigt var relativt 
jämnt mellan de övriga konceptens resultat. På grund av denna jämnhet i resultaten valdes inga koncept bort efter ma-
trisen. Konceptens resultat i den viktade konceptvalsmatrisen presenterades för både företaget och potentiella kunder i 
en presentation som sattes samman, innehållande ingående presentationer och visualiseringar för varje specifikt koncept.
 
5.2 Potentiella användares subjektiva bedömningar
För att få diverse potentiellt blivande användares åsikter kring de nio koncepten fördes intervjuliknande diskussioner med 
dessa. Liknande konceptvalsmatrisen visade det sig även här att Lego - samt hyllplanskonceptet var de mest omtyckta. 
De tillfrågade gillade konceptens enkelhet, samt dess nytänkande funktioner, såsom Lego’s nya fästteknik och hyllplanets 
integrerade teknik. Några av de tillfrågade tyckte även om de tre “döljningskoncepten”. Dessa representerar just den grupp 
av TV-användare som gärna döljer sin TV och dess tillbehör. Att dölja eller visa upp sin TV är en fråga som upprepande 
gånger delar kundmarknaden. Men de allra flesta av de intervjuade ville framhäva sin TV och tyckte därför att Lego - samt 
hyllplanskonceptet var de allra bästa och mest intressanta. Anledningen till att de andra motoriserade fästena inte fick 
lika positiv respons var för att dessa allt för mycket liknar produkter som redan finns på marknaden och inte tillför något 
revolutionerande. 

5.3 Diskussion med People of Lava
På samma sätt som koncepten hade presenterats för de potentiella kunderna, presenterades de för PoL. Vid presentati-
onen, som ägde rum med handledare från företaget, utfördes efterföljande diskussioner på varje koncept som presenter-
ades. Dess potential och hur de på olika sätt kunde vidareutvecklas gav en god inblick i hur företagets tankegångar gick. 
Precis som vid presentation för de potentiella kunderna var det två koncept som lovordades mer än de andra; “Koncept 
- Lego” och “Koncept - Hyllplan med integrerad teknik”. Det kändes därför givet att gå vidare med just dessa koncept. 

5.4 Vidareutveckling av två utvalda koncept
Flertalet nya tankar dök upp vid den efterföljande diskussionen, exempelvis hur TV:n skall fästas i Lego konceptet och hur 
hyllan skall monteras i hyllplanskonceptet. Detta och flera formmässiga idéer vidareutvecklades till skisser, se Figur 20. 
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Figur 20. Kollage över skisser på de två utvalda koncepten.

De bästa idéerna vidareutvecklades sedan till renderingar som även dessa skickades med förklarande text till förtaget, för 
att få deras synpunkter och önskan om vilket koncept som skulle bli det slutgiltiga. Dessa koncept följer i bildmontage i 
Figur 21 & 22.

33.



Vidareutveckling av koncept – Lego

Figur 21. Bilderna ovan är en vidareutveckling av konceptet Lego. Konceptet är indelat i tre olika kategorier, 
nämligen förvaring (de sex översta bilderna, från vänster), högtalare (de resterande två bilderna på mellan 
raden) och fäste med integrerad androidteknik (de fyra bilderna längst ner). Vissa av produkterna erbjuder 
placering både på vägg och golv och flera av dem kan kombineras med varandra

Vid vidareutveckling av koncept Lego delades detta in i tre olika kategorier, nämligen förvaring, högtalare samt ett fäste 
med integrerad androidteknik. Konceptet bygger som tidigare nämnts på en helt ny fästteknik som ger TV:n en svävande 
känsla. Konceptet skall även gå i kontrast till dagens tråkiga och fula tv-fästen, med en design som skall synas och bli en 
del av heminredningen. Fästet skall kunna anpassas efter kundens önskan, vad gäller form och färg. Därför finns vissa olika 
former av fästet som skall kunna kombineras på olika vis. Även valet av material är viktigt i detta koncept då tanken är att 
möjliggöra en produktion i Sverige för att dra ner på fraktkostnader och miljöpåverkan. En tillverkning i Sverige skulle även 
öka fästets status och ge företaget en ökad image.

Delkonceptet ”Lego med förvaring” bygger på att eliminera användandet av TV-bänk. Som tidigare nämnt avstår flertalet 
potentiella kunder från att köpa ett TV-fäste just för att dagens fästen inte erbjuder förvaring, vilket medför att en TV-bänk 
är nödvändig trots att TV:n kanske sitter på väggen. Genom att integrera förvaringen av A/V-produkter i TV-fästet är TV-
bänken inte längre nödvändig. På så sätt får ägaren av produkten en större golvyta, något som efterlysts vid intervjuer.

Delkonceptet ”Lego med högtalare” bygger på samma teknik som ovanstående. Den enda egentliga skillnaden är att istället 
för en integrerad förvaringsmöjlighet, får kunden ett TV-fäste med inbyggda högtalare. Grundidén med detta koncept var 
att kunden skulle kunna få välja om den ville ha förvaring eller högtalare.

Det sista delkonceptet ”Lego med integrerad androidteknik” bygger på tanken att möjliggöra integrering av PoL’s an-
droidteknik i vilken TV som helst. Kunder intresserade av detta skulle då behöva köpa PoL’s fäste för att få tillgång till 
tekniken.
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Vidareutveckling av koncept – Hyllplan med integrerad teknik

Figur 22. Bilderna ovan är en vidareutveckling av konceptet Hyllplan. Konceptet bygger här vidare på olika form 
och färgkombinationer.

Koncept hyllplan fungerar som ett tillbehör till några av de redan existerande produkterna i PoL’s produktserier. Konceptet 
är en anordning som möjliggör att hyllplan (i flertalet olika former) kan appliceras på tre av de bästsäljande fästena på 
företaget. Målet med konceptet är även att integrera någon typ av teknik i produkten. En typ av teknisk applicering, som 
är främst anpassad till statiska väggfästen, är en inte¬grerad adapter som är placerad någonstans på hyllplanet. Adaptern 
är en slags förlängn¬ing av de uttag som finns bakom TV:n, som vid användning av statiska väggfästen, är svåråtkomliga. 
Det sistnämnda (svåråtkomliga uttag) är en brist som har ansetts som det största problemet hos statiska väggfästen vid 
intervjuer med potentiella kunder. Detta kan elimineras med adaptern i fråga. 

5.5 Val av slutkoncept
Valet av slutkoncept kan genomföras på flera olika vis, här ger Ulrich & Eppinger (2008) några exempel hur valet av koncept 
kan gå till:

• Externt beslut – Koncepten presenteras för kunden som sedan får göra valet.
• Enfaldigt beslut – En medlem i utvecklingsgruppen väljer slutkoncept grundat på personliga preferenser.
• Intuition – Slutkoncept bestäms efter känsla, det som verkar bäst vinner.
• Röstning – Alla medlemmar i projektgruppen får rösta på flera koncept, det med flest röster vinner.
• För och nackdelar – Alla styrkor och svagheter med koncepten listas, och baserar valet på projektgruppens åsikt.
• Prototyper och tester – Prototyper byggs och testas av testpersoner, slutvalet baseras på testresultat.
• Konceptvalsmatriser – Koncepten bedöms mot bestämda viktningskriterier.
 När val av slutkoncept skulle bestämmas, togs flera av ovanstående kriterier till hands. Dels sågs konceptvalsma-35.



trisen baserad på kravspecifikationen över. Kundintervjuerna och kundkraven vägdes också in i beslutet och likaså egna 
bedömningar av koncepten. Mest vikt låg dock på PoL’s åsikter, då företaget i slutändan är de som skall ha nytta av produk-
ten. Företaget såg en större marknad för koncept hyllplan. Då det är en produkt som kan appliceras på företagets bäst säl-
jande TV-fästen, och på så vis kan säljas som ett tillbehör till dessa. Men möjligtvis är konceptet redan så pass färdigtutveck-
lat att en uppföljning av det kunde vara meningslöst. Företaget tyckte att koncept Lego kändes mer revolutionerande och 
spännande. Men skulle detta koncept fungera i praktiken och skulle det passa in i företagets värderingar och sortiment? 
Möjligtvis liknar konceptet mer en möbel än ett TV-fäste. Något som PoL inte vill syssla med.

Efter diskussion kring detta, bestämdes det ändå att gå vidare med koncept Lego, just för att detta var ett mer nytänkande 
fäste. PoL vill ligga först i utvecklingen av nya produkter och om smarta tekniska lösningar kunde genomföras och ett fäste i 
PoL’s värderingar skapas, kan produkten komma att bli nyttig för företaget i framtiden. Idén om en integrerad teknik, såsom 
androidsystem eller högtalare ströks, då företaget inte vill bli förknippade med högtalare, och att androidsystemet är en 
teknik som kan åldras och bli omodern.
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6.Utveckling av slutkoncept

Av koncept Lego önskar PoL en produktserie där köparen skall kunna välja bland olika kombinationer. Härefter kommer rap-
porten och arbetet vara inriktat på ett av dessa fästen, nämligen ett hörnfäste, se Figur 23. Alla härefter följande analyser, 
såsom FMEA, material, kostnads och hållfasthetsanalyser är alltså beräkningar på just denna modell. Resten av produkt-
serien bygger på samma principer, dessa kommer att presenteras formmässigt i rapportens resultat del.

Figur 23. Det fäste som rapporten syftar till härefter.

Konceptnamnet Lego har bytts till uForm för att bättre passa in i PoL’s produktserie (med namn som exempelvis mMotion 
och wFix). Namnet syftar till att användaren skall kunna anpassa sitt fäste till sin inredning, både form och färgmässigt. 
Konceptet består av en produktserie med olika former och färger, dessa presenteras i kapitel ”Resultat”.

6.1 Utveckling av slutkoncept med hjälp av FMEA
Som tidigare nämnt är FMEA en analys för att eliminera framtida problem med en produkt. Tidigare har en FMEA analys 
utförts på ett av PoL’s existerande TV-fäste. I detta fall utförs analysen istället på det valda slutkonceptet. Målet är att redan 
i denna fas upptäcka möjliga problem/ fel med produkten, så att dessa kan lösas innan en slutprodukt tas fram. Denna 
analys kan ses i bilaga 5.

Flera av de problem som påträffats med produkten har givetvis med dess nytänkande teknik att göra. Flera av de möjliga 
felen hade inte uppstått om produkten följt den standard (VESA) som TV-fästen idag följer. Däremot tilldelas produkten 
flertalet värden som är betydligt bättre än de produkter som finns idag, exempelvis pågrund av att bättre material kan 
tillämpas. Det fel som fått högst RPN-värde är att konceptet består av två separata komponenter, något som kan göra 
monteringen besvärlig, då exakt rätt avstånd mellan fästena måste hittas. Ett annat möjligt problem är att produkten kan 
komma att vara anpassad till en väldigt begränsad marknad, då infästningen för TV:n är en helt ny teknik. Detta motverkas 37.



genom att anpassa TV:n efter framtidens TV, vilket i marknadsundersökningen visade sig vara LED-TV. De allra flesta nya 
LED TV-apparater är formmässigt uppbyggda på ett liknande vis och produkten borde på så vis kunna anpassas till de allra 
flesta apparater. 

De upptäckta möjliga problemen med produkten tilldelades olika lösningsförslag som om möjligt skall åtgärdas till den 
slutgiltiga produkten.

6.2 Materialanalys och materialval
Efter att en uppskattning av slutkonceptets utseende skapats, söktes passande material. Flera liknande existerande kon-
struktioner analyserades för att se hur dessa är uppbyggda samt vilka material som används. Det visade sig att en sand-
wichkonstruktion var det mest använda på grund av dess låga vikt och höga hållfasthet. Zenkert (1997) skriver att ett 
sandwichelement består av tre delar. Dels två yttre delar kallat täckskikt. Detta består ofta av ett hårt material såsom trä, 
cement, polymera kompositer och metaller. Täckskikten är fastlimmade på var sida om det tredje skiktet, nämligen kärnan. 
Denna består oftast av ett lätt material, men någorlunda god hållfasthet. Material som ofta används som kärna är trä, poly-
merer, papper och aluminium.

En annan konstruktionstyp för produkten är en konstruktion uppbyggd av träreglar med ett skal av en träskiva. Detta skapar 
en lätt och billig produkt då konstruktionen består helt av trä och är ihålig på vissa ställen.

För att välja det rätta materialet för produkten genomfördes en materialanalys på den modell av fästet som är tänkt att 
byggas, med hjälp av materialvalsprogrammet CES Edupack. Där granskades flera viktiga aspekter kring materialen, såsom 
dess vikt, kostnad samt miljöpåverkan under produktens alla stadier. Valet av materialen som analyserades hamnade på 
de material som verkade vara de allra vanligaste. Då detta subjektivt bedömdes som passande för produkten. Tolv olika 
sandwichkonstruktioner samt tre regelkonstruktioner analyserades för att finna den allra bästa lösningen, utifrån tidigare 
nämnda aspekter. Denna materialanalys ses i bilaga 6.

De olika värdena på materialen är baserade på ett medelvärde, då programmet visar relativt stor spridning kring resultaten. 
Det täckskitsmaterial som visade bäst värden i analysen var spånskiva, dock skilde det inte speciellt mycket från de andra 
täckskitsmaterialen – plywood och träfiberskiva. Bland kärnmaterialen visade sig balsaträdet överlägset. Detta naturmate-
rial visade betydligt mycket bättre värden än dess polymera konkurrenter både i vikt och miljöpåverkan. Dock visade det sig 
att en regelkonstruktion med reglar av furu var ett överlägset val, sett ur alla perspektiv – pris, vikt och miljöpåverkan. Där-
för valdes detta som slutkonstruktion för produkten. Allra bäst kombination visade furureglarna i samarbete med skal av 
träfiberskiva. Efter en jämförelse i CES Edupack angående hållfasthet visade det sig dock att plywood har bättre egenskaper 
än träfiberskivan för ändamålet. På grund av detta och att skillnaden mellan de två materialen var så pass liten i materiala-
nalysen, valdes de slutgiltiga materialen till furureglar med ett skal av plywood. Se Figur 24, för en möjlig regelkonstruktion 
av produkten. Konstruktionen monteras med hjälp av träplugg och trälim. Det enda som behöver skruvas ihop är den bakre 
plywoodskivan, vilket medför till en drastisk nedskärning av antalet komponenter gentemot förekommande TV-fästen.

Figur 24. Möjlig regelkonstruktion av produkten.
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6.3 Funktioner
En punkt som PoL tryckte extra hårt på när valet av slutkoncept bestämdes var att slutprodukten var tvungen att passa in i 
företagets värderingar och image. Företaget ville undvika att produkten uppfattas som en möbel istället för ett TV-fäste. På 
grund av detta gjordes vissa justeringar av produktens utseende. 

6.3.1 Dörr
För att dölja fästets förvaringsmöjligheter och då även dess känsla av en möbel, bestämdes det att ge produkten en dörr. 
Dörren kan dock ge produkten en ännu större känsla av möbel om den inte utformas rätt. Tanken med dörren är att den 
skall smälta in i fästet, möjligen genom at ha samma färg, eller att dörren saknar handtag och öppnas med hjälp av en mag-
net eller liknande. Målet är att användaren mer eller mindre aldrig skall behöva öppna dörren. Detta leder dock till ett nytt 
problem, nämligen att TV-tillbehören måste kunna styras utan att de är synliga. 

För att öka produktens designgrad och känsla av exklusivitet, valdes istället för ännu mer trä, att göra dörren i antingen glas 
eller plexiglas. En enkel jämförelseanalys med hjälp av CES Edupack genomfördes, för att se vilket av dessa material som 
skulle fungera bäst.

Prismässigt hamnar de två materialen på ungefär samma nivå, då glasdörren kan göras tunnare än densamma i plexiglas. 
Det som väsentligt skiljer de två materialen åt är dess miljöaspekter. På den fronten visade sig glas överlägset, med värden 
som uppgick till tio gånger bättre än de för plexiglaset. Precis som baskonstruktionen av trä, finns även glas lättillgängligt i 
Sverige, vilket möjliggör en miljövänlig produktion i landet.

6.3.2 IR-förlängare
För att lösa problemet med att TV-tillbehören skall kunna styras trots att de är dolda, utrustas produkten med en IR-för-
längare, som utgör en förlängning mellan A/V-produkter och dess fjärrkontroller. Tekniken finns idag, ofta säljs den som en 
separat produkt, men nu är tanken att tekniken skall integreras i fästet. IR-förlängaren möjliggör styrning av produkterna 
trots att fjärrkontroll och TV-tillbehöret inte har synlig kontakt. Enligt Audioholics (2011) består IR-förlängaren av ett mot-
tagande ”öga” som placeras synligt och lättåtkomligt med fjärrkontrollen. Mottagarens funktion är att ta emot IR-signaler 
från fjärrkontrollen och konvertera dessa till elektriska signaler som delas ut till de utvalda A/V-produkterna. Detta sker via 
små sändare som placeras på A/V-produkternas ”IR-ögon”. Sändarna konverterar i sin tur tillbaka signalen från mottagaren 
till sitt ursprungsformat från fjärrkontrollen. Antalet sändare varierar beroende på hur många A/V produkter som önskas 
kunna styras. IR-förlängaren försörjs med el via en vanlig strömkälla.  Kontakten mellan mottagaren och sändarna styrs via 
en terminal. För visualisering av IR-förlängarens funktion se Figur 25.

Figur 25. Schematisk bild över hur systemet för en IR-förlängare fungerar.39.



Komponenterna som behövs för att bygga en IR-förlängare är billiga och små, dessutom är själva monteringen enkel. Därför 
bör tekniken lätt kunna appliceras på den blivande produkten.

Genom att dölja förvaringsmöjligheten och A/V-produkterna, framhävs produktens fästfunktion istället för dess möbel-
liknande utseende. Något som borde göra produkten mer anpassad till PoL och deras image. Denna lösning förenklar även 
rengöring av produkten, då dörren förhindrar damm ifrån att tränga sig in i förvaringsutrymmet. 

6.3.3 Infästningslösningar
En aspekt som var ytterst viktig att ta stor hänsyn till var produktens absolut viktigaste funktion – Hur TV:n fästes. Det 
stod klart redan innan, vid produktens konceptuella nivå, att TV-monitorn skulle placeras i de urfräsningar som finns. Men 
hur skulle TV:n få en så kraftfull fastsättning att den satt på plats och hur skulle denna infästning anpassas till olika TV-
monitorers djup?

Olika tekniker analyserades för att lösa ovanstående problem. De sju tekniker som ansågs som de bästa, viktades mot hur 
väl de uppfyllde de krav som hade satts på den fästanordning som skulle tas fram, se tabell 8. De högst viktade kraven på 
den fästanordningen var; flexibilitet (anpassbarhet till olika TV-monitorers djup) och hur hållbar infästning av TV:n som 
tekniken erbjöd. De olika teknikerna som senare viktades mot varandra pressenteras kortfattat nedan:

Kamaxelfunktion
Bygger på en tvingteknik som redan existerar och som bland annat finns hos vissa svarvar, där den används vid inställn-
ing och låsning av svarvverktyget i horisontellt led. Tekniken ger en stabil infästning, dock blir spelrummet för justeringen 
väldigt begränsad.

Kuggstångsfunktion
Principen bygger på att en kuggstång driver två gängade cylindrar mot det ”block” som skall ”tvingas” mot användarens 
TV-monitor. Funktionen kan synas i Figur 26. 

Figur 26. Konceptuell bild på kuggstångsfunktionen

Skruvmetod
I en gängad rördetalj som appliceras på en fast regel i urfräsningen införs en skruv med samma gängdiameter. Skruven 
fästes sedan i den detalj som skall tvingas mot TV-monitorn och när skruven roteras, skruvas den ur den gängade rörde-
taljen och tvingar på så sätt den rörliga detaljen framåt. Principen kan synas i Figur 27. 

Figur 27. Bilder på skruvmetoden. 40.



Kilfastsättning
I den urfräsning där TV-monitorn skall placeras finns flertalet, ytterligare urfräsningar med ett större djup. Urfräsningarnas 
bredd är anpassat efter den kil som skall placeras där. TV-monitorn placeras i den ursprungliga urfräsningen, så nära den 
främre kanten som möjligt och kilen införs i den urfräsning som är närmast TV:n. Principen med kilfastsättning kan synas i 
Figur 28.

Figur 28. Konceptuell bild på den princip där TV:n fästes med hjälp av en kil.

Med hjälp av VESA standard
Genom att utnyttja den standard som tidigare har behandlats i rapporten (VESA-Standard) kan en stabilare infästning 
erhållas. En horisontell - och vertikal inställbar metallkonstruktion sträcker sig från produkten till de fyra hål som finns 
placerade på TV:n efter ovanstående standard. Detta ger en stabilare konstruktion, dock blir tekniken svår att anpassa till 
olika TV-storlekar.

Fästning med hjälp av elastiskt material
Ett elastiskt material finns placerat på urfräsningens båda väggar. TV:n infästes genom att den trycks på plats emellan de 
båda elastiska beläggningarna. När TV:n trycks mot de elastiska materialen intar de en form som anpassas till den specifika 
TV-monitorns struktur. Denna princip kan synas i Figur 29. 

Figur 29. Bild på fästning med hjälp av elastiskt material.

Endast friktionsgummi
En gummimatta placeras på alla plan i den urfräsning där TV-monitorn skall placeras. Gummimattan har hög friktion och 
skall med hjälp av endast friktion och stöd från de två produkterna, som fästes i varsitt hörn av TV:n, hållas på plats.  
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Viktad kravmatris
Som tidigare nämnts, viktades de olika fästteknikerna mot centrala krav som skulle uppfyllas väl. Matrisen kan synas i tabel-
len nedan: 

Tabell 8. Viktad kravmatris för fästmetoder.

Enligt matrisen erhöll skruvtekniken ett betydligt högre värde än de andra – detta var alltså den teknik som uppfyllde de 
uppställda kraven på bästa sätt. Denna teknik valdes för vidare tester medan de efterföljande högst viktade teknikerna, 
kugghjulsteknik och fästning med hjälp av VESA-Standard också fanns med som alternativ om det visade sig att skruvme-
toden inte var det bästa alternativet i praktiken. 

Värt att notera från matrisen är de lågt viktade kognitiva och användarcentrerade aspekterna i kravlistan. Tydlig mappning, 
lättförståelig, lättmanövrerad och lättåtkomlig gavs viktningsvärdet; två. Denna låga vikt baserades på att fästteknikens 
användning inte är upprepande – rimligtvis används bara fästanordningen ett fåtal gånger. 

6.4 Montering och hållfasthet
Produkten är som tidigare nämnt främst till för placering på väggen. För att göra denna montering möjlig sågs olika up-
phängningslösningar över. Bland annat analyserades en upphängningsanordning där flertalet stänger skjuts in i produkten 
och på så vis ger en mycket hållbar lösning, se Figur 30. 

Figur 30. Upphängningsanordning med hjälp av stänger.

En annan lösning som ger en enklare och billigare upphängning är att direkt skruva fast fästet på väggen. Genom fem hål 
i baksidan på produkten skruvas denna fast i väggen med vanlig skruv och plugg, se Figur 31. Detta skapar dock ett rent 
estetiskt problem, nämligen att skruvhuvuden kommer att synas på fästets insida. Med hjälp av glasdörren på produktens 
framsida kommer dessa dock att kunna döljas.
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Figur 31. Upphängning med hjälp av fem skruvhål

Vid analysering av de olika upphängningsförlagen insågs det att den senare lösningen var tillräcklig för de krafter som den 
kommer att utstå. Dessutom var den ekonomisk fördelaktig eftersom den inte kräver en extra komponent, till skillnad från 
upphängningslösningen med hjälp av stänger. 

För att få det bekräftat att upphängningslösningen med hjälp av skruvar var hållbar nog utfördes en hållfasthetsberäkning, 
där resultatet skulle visa hur stor kraft som påringas i de skruvar som är infästa i väggen. Samma hållfasthetsberäkning kan 
synas i bilaga 7. Beräkningen visade att den totala dragkraften i infästningsskruvarna var ca 514 Newton (N), vilket innebär 
en dragkraft på ca 103 N i varje skruv. 103 N motsvarar en dragkraft som inte skulle vålla några hållfasthetsproblem för 
infästning av produkten, vid infästning med skruvar av normalstora dimensioner. 

En annan hållfasthetsaspekt att få svar på var vilken kraft från TV:n verkar på den övre fästanordningen, enligt fallet som 
kan synas i figuren nedan (Figur 32). 

 F

Figur 32. Principbild över den hållfasthetsberäkning som gjordes på TV:ns kraft mot den övre hyllkonstruktionen. F mar-
kerar kraften.

Beräkningen baserades PoL’s nyaste TV – Scandinavia. Detta är en TV som generar i ett extremfall pga. sin höga vikt (42kg) 
gentemot majoriteten av övriga produkter på marknaden. Resultatet av beräkningen visade att kraften från TV:n var ca 322 
N. Detta är en så pass liten kraft att hållfastheten, från de fem skruvarna som är infästa i väggen, är tillräcklig. Hållfasthets-
beräkningen kan synas i sin helhet i bilaga 8. 

Dessa beräkningar är gjorda på extremfall, med osannolikt stora vikter och påfrestningar. Detta för att enligt PoL kräver 
fästet en säkerhetsfaktor på fyra gånger rekommenderad vikt för att bli godkänd. 43.



Tanken är att belastningen på TV’s ram endast sker lodrätt av dess egen vikt. Ingen kraft från fästanordningen skall påverka 
ramen, då det är tänkt att dessa endast agerar stöd åt TV:n (TV:n tvingas alltså inte fast). Därför har inga hållfasthets-
beräkningar gjorts på detta.

6.5 Kostnadsanalys
Då slutkonceptet inte resulterade i ett motoriserat fäste försvinner lite relevans i den target cost som tidigare presenterats, 
då slutprodukten nu blir billigare att tillverka. En ny kostnadsanalys skapades istället för att se en tillverkningskostnad för 
produkten, samt ett möjligt slutpris till kund.

Materialkostnaden för produkten är framtagen med hjälp av materialvalsprogrammet CES Edupack som visar att materi-
alet för träkonstruktionen skulle kosta cirka 60 SEK medans materialet för glasdörren skulle kosta cirka 15 SEK. Resten av 
komponenternas pris uppskattades då värden var svåra att få ut i programmet. Uppskattningarna är baserade på liknande 
komponenter, räknade med en hög marginal, vilket medför att materialet förmodligen är billigare än vad som uppskattas. 
Materialet för fästfunktionen, det vill säga skruvarna, gängorna, gummimaterialet och stöten uppskattades till 30 SEK. 
Luckor som döljer denna funktion uppskattades i sin tur till 5 SEK. Magnet och gångjärn till glasdörren uppskattades till 
30 SEK. IR-förlängaren och dess komponenter uppskattades till 60 SEK. Skruvarna för upphängning av produkten ansågs 
så billiga att de inte räknades med. Med dessa priser hamnade materialkostnaden för produkten på cirka 200 SEK. Detta 
är som nämnt kostnader baserade på ett medelvärde samt uppskattningar, så att materialet skulle kosta precis 200 SEK är 
förmodligen inte sant. Däremot bör det kunna slås fast vid att produktens target cost blir lägre än den framtagna i projek-
tets början. 

Utifrån den uppskattade materialkostnaden på 200 SEK togs en kostnadsanalys fram, se tabell 9. Likt target costingen har 
PoL’s vinstmarginal censurerats även här, genom att den dolt adderats ihop med diverse kostnader och marginaler.

Tabell 9. Kostnadsanalys för produkten med en uppskattad materialkostnad på 200 SEK.

Uträkning Kostnadselement %-faktor Pris (kr)
= Kundpris 929
- Moms 20% 233
- Återfösäljarens vinstmarginal X% X
= Kostnad till återförsäljare X
- Distributör vinstmarginal X% X
= Kostnad till distributör X
- PoL's vinstmarginal X% X
= Kostnad till PoL 222
- Fabrikens vinstmarginal 10% 22
= Materialkostnad 200
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7.Resultat

Den produkt som har utvecklats har givits namnet uForm, vilket kommer från användarens möjlighet att på egen hand 
välja specifika produktformer och färger. I denna del av rapporten kommer endast en specifik uForm-produkt att behand-
las - Samma produkt som metodiskt tagits fram och som också har behandlats tidigare i rapporten. Hela produktfamiljen 
kommer dock att visualiseras i form av CAD-renderingar i rapportens slutskede.

uForm är ett TV-fäste som skiljer sig från den majoritet av fästen som redan finns på marknaden. Den standardisering, där 
TV-fästet fästes med hjälp av fyra skruvhål bakom TV:n, som vanligtvis förekommer vid upphängning av TV har bortsetts 
ifrån för att istället göra en infästning i TV-monitorns ram möjlig. Denna infästning möjliggörs via en urfräsning på produk-
tens ovansida, där TV:n appliceras. 

Produkten används alltid som två komponenter, vilket krävs för att TV:n skall få en så stabil infästning som krävs. 

uForm är en originell produkt på många sätt. Förutom dess originella infästning erbjuder produkten även förvaring, där 
användaren har stora möjligheter att förvara de elektronikprodukter som den vill integrera med sin TV. Att TV-fästet är 
konstant synligt är en annan faktor som gör den unik på marknaden.

Att bortse från den ovan nämnda standarden innebar vissa följder. Produkten är endast anpassad till TV-monitorer med en 
tjocklek under 50 mm och en panelhöjd på minst 30 mm, vilket innefattar en stor majoritet av moderna LED-TV.  Dessutom 
är produkten bäst lämpad för större storlekar på TV - 42 tum och större. Detta är främst på grund av estetiska faktorer. 

I figur 33 och 34 kan produkten synas i sin helhet.

Figur 33. Produkten som en separat produkt. 45.



Figur 34. uForm i sin helhet med TV:n monterad.

Produktens olika funktioner kommer att behandlas under separata rubriker i följande ordning

• Konstruktion
• Upphängningsanordning
• Urfräsning för placering av TV:n
• Fästanordning
• Förvaring
• IR-förlängare
• Dörren och dess funktioner
• Övriga funktioner 

I slutet av rapporten, under rubriken uForm serien, kommer de övriga produkterna som tillhör den grupp av produkter som 
vi valt att kalla uForm, att behandlas visuellt via flertalet CAD-renderingar. 

7.1 Konstruktion
uForm är uppbyggd av en träkonstruktion av byggreglar som agerar stomme, i kombination med ett övertäckande lager av 
plywood.  Konstruktionen har stora fördelar i bland annat hållfasthetsmässiga aspekter, låga material- och produktions-
kostnader och en möjlig produktion i Sverige. I Figur 35 syns träkonstruktionen. 

Figur 35. Fästets konstruktion. 46.



Konstruktionens storlek är anpassad för att ge användaren goda möjligheter till förvaring i kombination med att ge TV:n en 
stabil infästning. Måtten på fästet är baserade på att de allra flesta A/V-produkter på marknaden skall få plats i förvaringsu-
trymmet. En enkel ritning där produktens mest centrala mått är utsatta kan synas nedan (Figur 36).  För att se en komplett 
ritning, med produktens alla mått hänvisas läsaren till bilaga 9.

Figur 36. Ritning med produktens mest centrala mått utsatta.

7.2 Upphängningsanordning
Produkten är främst tänkt som ett väggfäste. En enkel upphängningsanordning bestående av fem skruvhål finns placerad 
på fästets baksida, se Figur 37. Via fastskruvning från fästets insida, i förborrade plugghål skapas en stabil upphängning som 
klarar stora påfrestningar.

Figur 37. Fästets fem skruvhål är markerade med röda cirklar.

Monteringen på väggen går till så att först skruvas en komponent av fästet upp på väggen. Därefter måttas, genom att 
placera TV:n i den fastsatta delen, var någonstans nästa komponent skall placeras. Denna del skruvas sedan fast på utmätt 
avstånd. Monteringen varierar beroende på vilka former av uForm-serien användaren väljer att kombinera. 

7.3 Urfräsning för placering av TV:n
Produkten innefattar som tidigare nämnts en ny fästteknik för TV:n. För att möjliggöra denna teknik finns en urfräsning 
i fästet, som agerar infästning för TV:n. Urfräsningen består av en 80 mm bred och 30 mm djup skåra som går 90 grader 
längs fästets insida, se Figur 38. Urfräsningen är placerad 30 centimeter från väggen, för att få ett hålrum bakom TV:n och 
på så vis ge den en svävande känsla.  

Urfräsningen är belagd med ett gummimaterial för att ge TV:n en mjukare infästning som inte skadar panelen. För att 
möjliggöra infästningen finns en fästanordning applicerad i urfräsningen, se nästkommande sektion.
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Figur 38. Fästets urfräsning, där TV:n fästes in.

Figur 39. TV:n fästes med hjälp av en tvingteknik som är placerad i en urfräsning i träreglarna.

I urfräsningar på fyra av byggreglarna på produktens ovansida finns det en gängad stångdetalj som via rotation för hand, 
eller med hjälp av en insektsnyckel, ges en rörelse ut från produkten, mot TV:n. Rörelsen görs möjlig via en inåtvänd gänga 
som leder fram till den urfräsning där TV-monitorn placeras. I Figur 40 syns funktionen som möjliggör stångens förflyttning 
mot TV:n. 

7.4 Fästanordning
En slags tvingteknik, vars huvudfunktion är att ge TV-monitorn en stabil infästning, finns applicerad på produkten. Fyra 
stycken anordningar finns för att ge lika många tryckpunkter in mot TV:n, av anledningen att TV-monitorer sällan har en 
symetrisk struktur på dess baksida. Fästanordningen kan synas i sin helhet, i Figur 39.

48.Figur 40. Genom att vrida skruven medsols förs tvingen framåt, vilket möjliggör fastsättning av TV:n.

 

 



Figur 41. Den sfäriska infästningen möjliggör en bättre anpassning efter TV:ns struktur, samtidigt som det möjliggör en 
rotation i plattan. 

Vid tillämpning av denna funktion och placering av produkterna, ges TV:n en stabil infästning. 

7.5 Förvaring
Produkten är ett TV-fäste i första hand, men den är konstruerad för att kunna bära mer än så. Fästet har en inbyggd för-
varingsmöjlighet, där A/V-produkter, filmer eller liknande kan placeras. Konstruktionen på fästet är anpassat efter de allra 
flesta TV-tillbehör, där av dess storlek. Uppskattningsvis kan varje fäste förvara två till fyra A/V-produkter, beroende på 
deras storlek. För att dölja förvaringen är produkten utrustad med en dörr.

7.6 Dörren och dess funktioner
Dörren är tillverkad i glas, främst av estetiska skäl, för att få en reflekterande yta på produktens framsida. Glaset har en 
toning, för att möjliggöra en av grundidéerna med produkten - dölja användarens elektronikprodukter - men också för att 
framhäva att produkten i första hand är ett TV-fäste och i andra hand en vägghängd möbel med förvaringsmöjligheter. Ton-
ingen har samma färgkulör som träkonstruktionen och är belagd med målarfärg på baksidan.  Glasdörren har dimensioner 
som motsvarar hela produktens dimensioner, framifrån sett, för att täcka all träkonstruktion på produktens front och få en 
reflekterande yta över hela produktens framsida. I Figur 42 kan dörren ses på produkten vid stängt tillstånd. 

Figur 42. Produkten med dörren stängd.

Dörrens öppnas och stängs med hjälp av två gångjärn som är placerade på produkten. Gångjärnen är fastsatta i två reglar i 
konstruktionen, på var sida av produkten, enligt Figur 43 nedan. 
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Stången är inmatad i en platta i trämaterial vars funktion är att ge en större tryckyta mot TV:n. Längst ut på stången finns 
en sfärisk detalj som agerar hane, med ett på plattan placerat sfäriskt hålutrymme som agerar hona. Detta möjliggör två 
funktioner som är nödvändiga för att optimera fästanordningens funktion. Dels att plattan inte roterar i samma riktning 
som stången men också möjliggörandet av plattans anpassning efter TV:ns struktur, i den specifika tryckpunkten. I Figur 41 
kan den ovan beskrivna funktionen synas.



Figur 43. Dörren fästes med hjälp av två gångjärn.

Att ge glasdörren ett handtag för öppning skulle ge produkten en större känsla av möblemang, vilket ville undvikas. Istäl-
let gavs produkten en funktion som möjliggör öppning och stängning med ett enkelt tryck med handen. Funktionen görs 
möjlig med en redan existerande annordning, vars viktigaste komponenter är en magnet och en fjäder (Figur 44). 

Figur 44. När dörren trycks inåt, pressas fjädern tillbaka och magneten släpper då från dörren som då kan öppnas.

Fjädern är placerad i en rördetalj som också är hona för den cylinder där magneten har sin position. 

När dörren är öppen, har fjädern sitt normala tillstånd, vilket gör att hanen i anordningen sticker ut, utanför produktens 
kanter. På glasdörren finns en metalldetalj placerad i ett läge som motsvarar den placering som magneten har, när dör-
ren är stängd, se Figur 45. När dörren stängs och trycks mot anordningen trycks också cylindern mot fjädern som intar ett 
hoptryckt läge. 

Magnet

Fjäder
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Figur 45. Dörren har en metalldetalj som möjliggör en konstruktion ihop med magneten.

Fjädern stannar i detta läge med hjälp av en spärrfunktion som vid ett tryck mot glasdörren avspärras, varvid fjädern intar 
sitt normala tillstånd igen och anordningen sticker ut. 

7.7 IR-förlängare
uForm har en inbyggd IR-förlängare för att möjliggöra styrning av A/V-produkter utan synlig kontakt mellan dessa och 
fjärrkontroll. Detta för att fästets dörr skall behövas öppnas så sällan som möjligt, dels för att minimera fästets liknelse med 
en möbel, men också för att ge produkten en mer innovativ känsla, både estetik- och teknikmässigt. 

Tekniken för en IR-förlängare finns att köpa som en separat produkt i vilken teknikaffär som helst. Skillnaden med IR-förlän-
garen i uForm är att denna är inbyggd i fästet och på så vis näst intill osynliggörs, se Figur 46.

Figur 46. Produkten har en inbyggd IR-förlängare, här ses dess mottagare och terminal.

Det enda som blir synligt från fästets utsida är den så kallade IR-mottagaren som måste placeras synligt för fjärkontrollen. 
Denna mottagare består av en sfärisk glasliknande komponent som placeras på fästets framsida, och synliggörs via en 
urfräsning i fästets dörr, se Figur 47.
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Figur 47. Den sfäriska IR-mottagaren är den enda synliggjorda komponenten hos IR-förlängaren, då dörren är stängd.

Varje fäste utrustas med fyra så kallade sändare, vilket medför att upp till fyra A/V-produkter kan styras i varje fäste. Detta 
borde räcka då varje fäste kräver två uForm produkter, vilket resulterar i att användaren kan koppla in så mycket som åtta 
elektroniktillbehör till IR-förlängaren. 

Tekniken försörjs enkelt med el via en vanlig strömkälla, precis som produkterna den integreras med.

7.8 Övriga funktioner
Övriga funktioner som fästet utrustats med är bland annat en sladdutgång från förvaringsutrymmet, ett extra hyllplan och 
luckor för döljning av fästfunktionen.

Sladdutgången är till för att få ut A/V-produkternas sladdar ur förvaringsutrymmet och in i TV eller strömuttag. Utgången 
är borrad och placerad på den del av fästet som placeras närmast TV:n, se Figur 48. 

Detta anses som den mest diskreta och teknikmässigt bästa placeringen av hålet, då sladdarna hamnar bakom TV:n, vilket 
döljer dem och även gör de lättåtkomliga för integrering i TV:n. I det utborrade hålet placeras en cylinder av plast för att 
dölja det genomborrade träet som kan skada sladdarna som dras genom utgången.

För att maximera förvaringsutrymmet hos fästet vid alla dess placeringar har detta utrustats med ett extra hyllplan, se Figur 
49. Hyllplanet blir användbart då produkten får en övre hörnplacering, då blir förvaringsytan större.
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Figur 48. Produktens hål för sladdar är markerat med en röd cirkel. 



För att dölja fästfunktionen hos produkten medsändes fyra mindre lock med produkten. Dessa placeras över de urfräsnin-
gar där skruvfunktionen är lokaliserad, efter det att TV:n monterats och blivit fastskruvad, se Figur 50. Locken består av 
ett mycket böjbart gummimaterial för att skapa en enkel öppning utan handtag. Locken är till för att ge produkten ett mer 
tilltalande uttryck. 

 

 

Figur 50. För att öka produktens estetik placeras små lock över fästfunktionens urfräsningar.

7.9 uForm-serien
Grundidén med uForm är att användaren skall hitta en produkt som passar in i just sitt hem. Därför har en serie av produk-
ten tagits fram. uForm delas in i två olika grupper, nämligen de med förvaring och de utan. Vissa har möjligen inte plats för 
en uForm med förvaring, eller så vill de ha ett mer diskret fäste, därför har uForm utan förvaring också skapats. Nedan följer 
bilder på de olika formerna i uForm serien och diverse möjliga kombinationer mellan dem.

Figur 51. En produkt från uForm-serien med ett kvadratiskt tvärsnitt.53.

 

Figur 49. Produkten har ett hyllplan inne i konstruktionen för att maximera dess förvaringsmöjlighet.



I Figur 51 kan ett fäste från uForm serien med ett kvadratiskt tvärsnitt ses. Fästet bygger till största del på samma principer 
som hörnhyllan, som behandlats tidigare i rapporten. Konstruktionen är av samma slag och den tvingfunktion som tidigare 
behandlats kan användas även här. Nedan, i figur 52, kan ett kollage där fästet visualiseras i de färger som är tilltänkta åt 
produkten synas.  

Figur 52. Fästet med det kvadratiska tvärsnittet i sin tilltänkta färgkollektion.

Den tredje och sista  produktutformningen av de fästen i uForm-serien som erbjuder förvaring är ett fäste med rektangulärt 
tvärsnitt. Produkten har dubbel tvärsnittslängd gentemot den kvadratiska för att erbjuda bättre förvaringsmöjligheter av 
Audio/Video-produkter. Även detta fäste kan användas med samma principer som hörnhyllan. I figur 53 kan fästet i fråga 
synas. 

Figur 53. En produkt från uForm-serien med rektangulärt tvärsnitt. 54.



Nedan, i figur 54, syns viualiseringar av fästet i fråga med sina tilltänkta färger. 

Figur 54. Fästet med det rektangulära tvärsnittet i sin tilltänkta färgkollektion. 

De båda fästerna är tänkta som komplement till hörnhyllan och fungerar endast i kombination med denna. Kombination 
medför också att produkterna kan användas som golvstativ. Olika kombinationer av de båda fästena i kombination med 
hörnhyllan kan synas i de kommande figurerna (figur 55-59)

Figur 55. Upphängning av TV på vägg, med hjälp av en hörnhylla och ett fäste med kvadratiskt tvärsnitt. 55.



Figur 56. Upphängning av TV på vägg, med hjälp av en hörnhylla och ett fäste med kvadratiskt tvärsnitt. 

Figur 57. Upphängning av TV på vägg, med hjälp av en hörnhylla och ett fäste med rektangulärt tvärsnitt. 
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Figur 58. Upphängning av TV på vägg, med hjälp av en hörnhylla och ett fäste med rektangulärt tvärsnitt. 

Figur 59. Produktkombinationen möjliggör användandet av uForm som golvstativ. 
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Två fästen utan förvaring har även lagts till uForm-serien, för att tillfredställa de som vill ha ett mindre fäste, fast med 
uForm’s formspråk och nya teknik. Dessa fästen bygger på samma principer som resten av serien, däremot är de mindre 
eftersom det inte finns någon integrerad förvaring. En annan skillnad gentemot de fästena som erbjuder förvaring är mate-
rialet. Istället för en kombination med byggreglar och plywood krävs ett solitt material pga. produkternas minimala storlek 
och komplexitet. På grund av att förvaringen är uteslutet från dessa typer av fästen erbjuds ett mindre djup, vilket gör att 
TV:n inte kommer lika långt ifrån väggen, men fortfarande får TV:n en svävande känsla. 

De två nedan presenterade formerna (se Figur 60 och 61) är byggda för placering i TV’s hörn (likt det tidigare presenterade 
hörnfästet). De olika formerna bygger på vanliga symmetrier, dels en tre-fjärdedelars kvadrat samt en tre-fjärdedelars 
cirkel. Nedan presenteras dessa i dess tänkta färgkollektion.

Figur 60. Det fäste från uForm-serien som inte har förvaringsmöjligheter, med tre-färdedelars-cirkulärt tvärsnitt. 

Figur 61. Det fäste från uForm-serien som inte har förvaringsmöjligheter, med tre-färdedelars-kvadratiskt tvärsnitt. 
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Även dessa två fästen kan kombineras på olika sätt för upphängning av TV:n. Några av dessa kombinationer visualiseras i 
figurena nedan (figur 62-64). 

Figur 62. En kombination med två stycken fästen, med tre-fjärdedels-cirkulärt tvärsnitt. 

Figur 63. En kombination med två stycken fästen, med tre-fjärdedels-kvadratiskt tvärsnitt. 

59.



Figur 64. En kombination med två stycken olika fästen, ett med tre-fjädedelars cirkulärt tvärsnitt och ett annat med tre-
färdelars kvadratiskt tvärsnitt.  

60.

Som synes i figur 65, fungerar uForm’s även då fler än två fästen kombineras. I detta fall tre stycken. Detta gör möjlighet-
en för användarens anpassning till egen interiör ännu större. 

Figur 65. En upphängning då tre fästen kombineras.
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Figur 66. Hela uForm-serien, sida vid sida. 

Sammanfattningsvis består uForm-serien av fem olika produktformer med, alla i tre olika färger och i figuren nedan (figur  
66) ser vi hela familjen sida vid sida. 



8.Diskussion

8.1 Marknadsundersökningen
Något som företaget tidigt efterfrågade var en djup marknadsundersökning, som skulle vara betydligt mer omfattande 
än de utförda på tidigare projekt på utbildningen. Detta visade sig både på gott och ont bli väldigt styrande för arbetet. 
Marknadsundersökningen var väldigt bra att ha med sig genom hela arbetsprocessen, då det hela tiden fanns något att luta 
sig tillbaka mot för att se om arbetet gick på rätt spår. Samtidigt tog denna undersökning upp väldigt mycket tid, dels för att 
den var så omfattande och dels för att projektgruppen inte var så insatta i hur en djupare undersökning skulle genomföras. 
Detta påverkade självklart slutresultatet som i slutändan hade behövt mer tid för att bli en färdigutvecklad produkt, färdig 
för produktion. Hela projektet kändes väldigt företagsinriktat till en början, då företaget givetvis ville försäkra sig om att 
produkten som skulle tas fram faktiskt gick att göra profit på. Detta ledde vidare till en target cost, just för att försäkra en 
vinstmarginal för företaget.

8.2 Target Costing  
Att jobba utefter en target cost var väldigt givande, då detta förmodligen speglar hur ett arbete går till i ”verkligheten”. Det 
var även nyttigt för att ekonomi är en punkt som får väldigt lite plats i  akademiska produktutvecklingsprojekt, trots att det 
är en såpass viktig del. 

Att skapa en target cost för produkten var inga svårigheter. Det svåra var istället att sedan hålla sig till denna. Många kon-
ceptidéer fick strykas direkt, då de aldrig skulle kunna leva upp till det bestämda priset. Detta gjorde kreativitetsprocessen 
väldigt begränsad, både på gott och ont.

Den slutliga produkten blev väldigt annorlunda än den tänkta när target costingen skapades. Vid det stadiet var det tänkt 
att produkten i fråga skulle bli ett motoriserat TV-fäste. Men efter diverse undersökningar och kreativitetsmetoder al-
strades inga bra idéer och det kändes som att marknaden för motoriserade fästen redan var så pass utvecklad att det skulle 
bli svårt att skapa något revolutionerande. Därför blev slutprodukten av ett helt annat slag.

8.3 Kreativitetsprocessen
Förutom begränsningarna från marknadsundersökningen och target costingen var arbetet i detta stadium väldigt fritt. 
Kreativiteten hade sina upp och nedgångar, i vissa fall kändes projektet hopplöst då det kändes som att marknaden för 
TV-fästen redan var fullutvecklad. Det var otroligt svårt att komma på något som inte redan fanns. Men utifrån marknad-
sundersökningen framkom det att kunderna ville ha en integrerad förvaring i produkten, detta låg sedan till grund för 
en stor del av de koncept som skapades, just för att det kändes nytänkande. Till slut presenterades nio olika koncept för 
företaget, som gärna hade sett en vidareutveckling på tre av dessa. Men då tiden för arbetet är ganska knapp fick endast 
ett slutkoncept väljas för utveckling.

8.4 Slutkonceptet
Resultatet av slutkoncept skiljer sig rejält från vad som fanns i åtanke vid projektets början, som kan ses i marknadsposi-
tioneringen. Då var tanken ett högteknologiskt TV-fäste som skulle skrika framtid och lyx. Istället blev det ett statiskt fäste 
som togs fram. Ett fäste som dock är nog så revolutionerande med sin nya fästteknik, sin möjlighet för integrerad förvar-
ing och originalitet. Fästet erbjuder även en lösning som kräver färre komponenter, bättre material och då även en möjlig 
produktion i Sverige, vilket skulle stärka företagets miljöimage.

En analysering av den enkätfråga, som presenterades på sida 8 angående vilka de viktigaste funktionerna hos ett TV-fäste 
var, ses det att slutresultatet skiljer sig en del från vad kunderna efterfrågade. Ett tydligt exempel på detta är att kunderna 
rankade kravet - lättmonterat på en fjärde plats. Slutprodukten är förmodligen svårare att montera än dagens fästen som 
är byggda efter VESA-standard. 62.



Att uppfylla alla kundkrav är mer eller mindre omöjligt och i detta fall var produkten mer inriktad till det funna kundseg-
mentet (tidigare kallad högprisgruppen), som tyckte att design och exklusivitet var betydligt viktigare än att fästet var lätt-
monterat, se tabell på sida 9. För att höja designgraden var vissa åtgärder tvungna att göras, i detta fall hamnade därför ett 
mindre fokus på att fästet skulle vara lättmonterat. 

PoL ansåg att produkten gick lite väl mycket år möbelhållet. Detta är något som försökts att motverkats på flera vis. Vi själva 
ser uForm som ett TV-fäste i första hand. Att det sedan har en integrerad förvaringslösning och på så vis kan luta lite åt mö-
belhållet ser vi inte som något som skulle minska produktens känsla av ett TV-fäste. Vi tror att PoL kommer ha användning 
av fästets nytänkande teknik och funktioner. Likväl tror vi att företaget kommer ha användning av de andra genererade 
koncepten som inte valdes till vidareutveckling.

8.5 uForm serien
Slutkonceptet genererade inte bara i det presenterade hörnfästet med integrerad förvaring. För att ge produkten en bre-
dare marknad valdes det att göra flera olika former av fästet. Detta beslut var delvis beroende av PoL’s åsikter, men även av 
egna anledningar, då tanken var att göra fästet till en mer personlig del av inredningen. Detta kom från den i projektet tidigt 
utsatta frågeställningen - Varför skall TV-fästen behöva vara standardiserade och opersonliga?

För att rikta sig till de kunder som inte vill ha en integrerad förvaring, men som ändå vill ha uForm’s formspråk och känslan 
av en svävande TV, lades även uForm utan förvaring till serien. Denna del av serien är en mer diskret fäste, som förmodligen 
passar bättre in i PoL’s visioner. Anledningen till att arbetet och rapporten inte syftade till denna typ av fäste berodde på 
att en så pass stor del av de möjliga kunderna (87 %) ville ha en integrerad förvaring. En besvärlig del av arbetet har varit 
att kombinera kundens önskan med PoL’s värderingar. Frågan är vad som väger tyngst, kundens önskemål, eller företagets 
image? 

8.6 Nästa steg
uForm är ännu inte ett produktionsklart TV-fäste. För att utveckla fästet från nuvarande konceptnivå till en färdig produkt 
måste ytterligare aspekter tas till hand, aspekter som inte hanns med under detta examensarbete.

Förpackning av uForm är en sådan punkt. Tester måste göras på hur fästet kan förpackas för att dra ner på storlek och då 
även fraktkostnader. Möjligen kan en montering av produkten ske likt IKEA produkter, det vill säga att fästet kommer i delar 
som kunden själv monterar ihop. På så vis skulle en smidig och stapelbar förpackning kunna användas. En annan aspekt 
kring förpackningen är att ge denna ett attraktivt utseende som står ut på marknaden.

Då fästtekniken är helt ny måste tester genomföras för att få reda på vilka TV-modeller fästet verkligen passar till. Går det 
möjligtvis att justera infästningen så att fästet får en mer omfattande marknad? 

uForm lämnas nu över till PoL som ett tänkt framtidskoncept. Målsättningen med projektet var att hitta en revolu-
tionerande produkt för nästa generations TV-fästen, något som anses uppnått. Förhoppningen är att PoL skall få nytta av 
uForm’s nytänkande fästmetod och formspråk i framtiden och möjligen utveckla konceptet till en färdig produkt. Likväl 
finns förhoppningar kring vidareutvecklingar av koncepten som inte valdes till slutkoncept.

8.7 Slutord
Hela upplägget med examensarbetet var något annorlunda mot tidigare utförda projekt på utbildningen. Att arbeta i sa-
marbete med ett företag visade sig vara en utmaning, då inte bara projektgruppen utan också företaget skall bli nöjda med 
resultatet. Att arbeta efter de upplägg som bestämdes i samråd med PoL visade sig intressant. Att dela upp projektet i 
minde delmoment med deadlines och delrapporter visade sig effektivt, då arbetet spreds ut på ett bra sätt. Dock skall sägas 
att det även satte stor press, då alla milstolpar alltid försöktes uppnås.

Hade vi fått lägga upp arbetet själva hade det förmodligen sett annorlunda ut mot det arbete som nu genomfördes. Men 
det betyder inte att det hade blivit bättre.
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Bilaga 1. Lista över enkätfrågor.

1. Country?

2. Town/region?

3. Gender?

4. Age?
 1. 15-20
 2. 21-25
 3. 26-30
 4. 31-35
 5. 36-40
 6. 41-50
 7. 51-60
 8. 61 or older

5. Living?
 1. House
 2. Apartment
 3. Other

6. How many people live in your household?
 1.1
 2.2
 3.3
 4.4
 5.5
  6.6
 7.7 or more 

7.   Marital status?
 1. Married
 2.Single
 3. Cohabitation
 4. Relationship 

8. What’s your profession?

9. Do you consider yourself to be interested in the latest technology? 

10. Do you have a television in your household?

11. How many televisions do you have in your household?

12. What kind of television/televisions do you have?
 1. LCD
 2. LED
 3. Plasma
 4. 3D-TV (technology)
 5. Thick-TV



Bilaga 1. Lista över enkätfrågor, forts.

13. What sizes are your televisions?
 1. Less than 20 inches
 2. 21-25 inches
 3. 26-30 inches
 4. 31-35 inches
 5. 36-40 inches
 6. 41-45 inches
 7. 46-50 inches
 8. 51 inches or bigger

14. How often do you buy a new television? (Approximatley)
 1. Every year
 2. Every second year
 3. Every third year
 4. Every fourth year
 5. Every fifth year
 6. Less often than the other options

15. What kind of television will you most likely upgrade to the next time?
 1. LCD
 2. LED
 3. Plasma
 4. 3D-TV
 5. Thick-TV

16. What kind of products do you interact with your television today?
 1. DVD/Blu-ray
 2. Digital box
 3. Sound system
 4. Video game
 5. Computer

17. Are you interested in using some sort of TV-mount for your television today, or in the future?

18. What is a reasonable price for an exclusive TV-mount that is covering all your needs?
 1. 0-50 €
 2. 50-100 €
 3. 100-150 €
 4. 150-200 €
 5. 200-250 €
 6. 300-350 €
 7. 350 € or more

19. Would you like your TV-mount to be motorized and controlled with a remote control?

20. Are you willing to pay extra for a motorized TV-mount?



Bilaga 1. Lista över enkätfrågor, forts.

21. Where is the best place for a TV-mount to be placed? 
 1. The wall
 2. The floor
 3. The roof
 4. Others

22. Are you interested in any of following features? 
 1. The mount provides some kind of cable assembly
 2. The mount has some kind of integrated storage
 3. The mount has a integrated LED light, that’s lighten up the wall behind the television
 4. The mount is already integrated with the television

23. Are there any other functions that you would like to integrate with your TV-mount? (Feel free to think outside the 
box).

24. What criteria is the most important when buying a TV-mount? Weight the options with 1-5. 1 is less important and 
5 is very important.
 1. Rotatable in horizontal axis
 2. Rotatable in vertical axis
 3. Tiltable
 4. Design
 5. Quality
 6. Exclusivity
 7. Price
 8. Motorized
 9. Flexibility
 10. Easy to mount
 11. Sustainable
 12. Eco friendly



Bilaga 2. Subjektiv viktning av kundkrav (enligt hierarkisk lista)

Erbjuder snygg design
* Ger inte utryck av en fackverkskonstruktion
** Ger intryck av stabilitet
** Ger ett stilrent uttryck
* Ger ett diskret uttryck
** Erhåller attraktiv färg
** Erhåller attraktiv form
** Ger känsla av exklusivitet
*** Erhåller originalitet
** Döljer kablar
 Gör TV:n till en mer diskret produkt
** Är synligt vid hög designgrad
* Inger ett svenskt uttryck

Ger känsla av kvalitet
*** Medger stabilitet
*** Medger hållbarhet
** Har livslängd på 10 år
* Motståndskraftig mot korrosion
** Erbjuder 5 års garanti

Erbjuder förpackning
** Erbjuder attraktiv förpackning
* Erbjuder originell förpackning
* Är miljövänlig

Erbjuder säkerhet
 Erbjuda skydd för TV:n
*** Håller för ett barns vikt
 Erbjuder låsfunktion för att motverka stöld av TV
*** Motverkar personskada 

Erbjuder originella funktioner
*** Äger innovativa lösningar
 Är integrerat i TV:n

Fungerar med röststyrning
** Medger förvaring
** Innehar integrerade hyllor

Fungerar för både TV och datorskärmar

Erhåller lysanordning
 Erbjuder medieingångar
** Eliminerar användandet av TV-bänk 
 Erbjuder mjukvara med Android-teknik till TV:n
 Är ett mediecenter med lagringsutrymme 
 Erbjuder dekoder
 Eliminerar behovet av sladdar
 Eliminerar behovet av flertalet A/V-produkter
 Erbjuder belysning som varierar efter stämning, eller filmsekvens
 Erbjuder projekorfunktion
 Erbjuder kincet-styrning



Bilaga 2. Subjektiv viktning av kundkrav (enligt hierarkisk lista), forts.

Är miljövänligt
* Är tillverkad och framställd i miljövänliga material
** Erbjuder lätt demontering
* Uppbyggd av närproducerat material

Är utrustad med motor
*** Styrs med hjälp av fjärrkontroll
** Erbjuder automatiskt förflyttning till startläget
** Erbjuder minnesfunktion för förinställda vinklar
*** Lätt installerbar teknik
** Erhålla fjärrkontroll med få knappar
 Erbjuda fjärrkontroll som kan placeras på nuvarande TV-fjärrkontroll
** Erbjuder användning av TV:ns fjärrkontroll för styrning av fästet 
** Tyst användning

Erbjuder flexibilitet
** Vridbart både manuellt och med fjärrkontroll
** Erbjuder tiltfunktion
* Höj- och sänkbart
** Roterbart i horisontellt led
*** Vridbart minst 90 grader

Anpassat efter olika tekniker/storlekar och standarder
** Anpassad efter VESA-standard
*** Anpassad efter lätta TV såsom LED och OLED
! Anpassat till olika TV-storlekar

Produkten har attraktivt pris
** Har pris efter funktion
** Har ett bra pris gentemot konkurrenter
*** Har ett attraktivt pris för målgruppen
* Har ett attraktivt pris för massmarknaden

Produkten är användarvänlig
***  Är lätt att använda
***  Ger bra uppfattad affordance
** Ger lättförstålig feedback
*** Ger lättförstålig mappning
* Är lättstädad
 Lämnar inte hål i väggen efter sig
** Uppbyggd av få delar
** Monterbar med vanligt förekommande verktyg
 Monterbar med flera olika skruvtyper
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nderlättaar service
-Tillverkas av närproducerat m

aterial

U
nder transport
-Avvisa sm

uts
-Tillåta stapling
-Tåla stapling
-M

otstå fukt
-M

otstå fysiska påfrestningar
-Elim

inera personsklada
-M

inim
era vikt

-Anpassad till pallstandard
-Anpassad till containerstandard

-Erbjuda grepp
-Tåla klim

at

U
nder m

arknadsföring/försäljning
-Förm

edla Pol's uttryck
-Förm

edla svenskt form
språk

-Anpassad till m
iljö

-Skapa intresse
-U

ttrycka stabilitet
-U

ttrycka säkerhet
-U

ttrycka hållfasthet
-Förm

edla funktion
-Kom

m
unicera användning

-Äga tilltalande förpackning
-Förm

edla orginalitet
-Förm

edla exklusivvitet
-Förm

edla innovativt uttryck
-Erbjuda pris efter funktion

-Erbjuda bättre pris än konkurenter
-Erbjuda bättre kvalitet än konkurenter

-Erbjuda bättre funktioner än konkurenter

U
nder användning

-Elim
inera

felanvändning
-Elim

inera personskada
-Erbjuda garantier

-Erbjuda service
-Erbjuda bruksanvisning

-Förenkla rengöring
-Erbjuda lättförståerliga funktioner

-Förenkla reparationer
-M

edge förflyttning
-Erbjuda lätt m

ontering
-M

edge förvaring
-U

ttrycka säkerhet
-U

ttrycka stabilitet
-U

ttrycka hållfasthet
-Förm

edla orginalitet
-Förm

edla exklusivitet
-Förm

edla innovativt uttryck
-U

ttrycka sm
idighet

-Visa egenskaper
-Erbjuda användande till olika TV-apparater

-Erbjuda attraktiv färg
-Erbjuda attraktiv form

-M
otstå korrosion

U
nder skrotning/återvinning

-U
nderlätta dem

ontering
-M

inim
era delar

-Bestå av återvinningsbart m
aterial

-Passa skrotbil
-Erbjuda återanvändning
-Elim

inera personskada

Äga låg vikt

Delfunktioner

Funktioner under produktenslivscylel

Bilaga 3. Funktionsträd



Vikten av de olika kraven gavs som hög/ medel/ låg. Dessa gavs sedan värden enligt följande:

• Hög = 3
• Medel = 2
• Låg =1
De olika koncepten (1-9) gavs värden mellan 1-5 baserat på hur väl de uppfyllde de olika kraven. Ett högt värde indikerade 
ett väl uppfyllt krav.

Värdet som de olika koncepten gavs multiplicerades med de olika kravens vikt. Summorna av hur väl kraven uppfylldes 
summerades för att i slutändan ge ett rankningsvärde för koncepten. Rankningen blev som följer:

Data Vikt Enhet Marginal Idealvärde 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Låg vikt Hög Kg 0-15 3 2 3 4 2 2 3 1 2 3
Flexibel VESA-standard Hög mm 75x75 - 800x400 75x75 - 800x400 5 3 2 3 3 2 2 3 3
Låg tillverkningskostnad Hög SEK 0-491 491 4 2 3 2 2 2 2 2 3
Låg volym Låg m3 0,003-0,2 0,003 2 3 2 2 2 2 1 2 2
Låg förpackningskostnad Medel SEK 0-80 40 3 3 3 2 2 3 2 2 3
Attraktiv förpackning Hög Subjektivt Y/N Y
Låg förpackningsstorlek Medel m3 0,004 - 0,36 0,004 2 3 2 2 2 2 1 2 2
Tillverkningsvolym/år Låg Styck 10000-30000 30000
Återvinningsbart material Medel Y/N Y/N Y
Stapelbar förpacking Hög Y/N Y/N Y
Originell genemot existerande produkter Medel Subjektivt Y/N Y 5 4 4 4 5 4 4 4 5
Lätt montering för användaren Medel Subjektivt Y/N Y 3 3 3 3 2 3 3 3 3
Bra kognitiva egenskaper (mappning, affordance & feedback) Medel Subjektivt Y/N Y 2 3 2 3 2 2 2 3 3
Få antal komponenter Hög Styck 50-150 50 5 2 3 2 2 3 2 2 3
Låg monteringstid vid tillverkning Hög Minuter 2m-10m 5 5 2 3 2 2 2 2 2 3

Resultat 95 71 75 63 61 66 52 63 79

V
ik

tn
in

g
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v 
k
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v 
g

e
n
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t 
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o

n
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p
t

Rank Koncept Resultat
1 Lego	  (1) 95
2 Hyllplan	  m.	  Teknik	  (5) 79
3 ?o@A	  (3) 75
4 Teleskop	  (4) 71
5 Döljning	  hyllplan	  (8) 66
6 m?o@on	  m.	  hyllplan	  (6) 63
7 90/90-‐hylla	  (2) 63
8 360x2	  (7) 61
9 Döljning	  skåp	  (9) 52

Bilaga 4. Konceptvalsmatris - Koncept gentemot krav.



F
u

n
k
tio

n
F
e
l

E
ffe

k
t

V
ik

t av effe
k
t

F
re

k
ve

n
s

Å
tg

ä
rd

e
r id

a
g

 
U

p
p

tä
ck

n
in

g
sg

ra
d

R
P

N
Å

tg
ä
rd

e
r (n

y
 p

ro
d

u
k
t)

Infästning
Fel infäst

TV-skada
9

2
VESA

-standard
2

36
Skyddande gum

m
ibeläggning

Fel infäst
Skev placering

5
4

VESA
-standard

1
20

Infästningen kan justeras
Kläm

risk
Personskada

10
2

VESA
-standard

1
20

Skyddande gum
m

ibeläggning
Ej utform

ad efter stor m
arknad

Försäm
rad försäljning

8
8

VESA
-standard

2
128

U
tform

as efter fram
tidens TV

M
aterial

M
aterialval - trä, glas och stål

M
iljöpåverkan

3
8

2
48

M
er m

iljövänliga m
aterial

A
ntal m

aterial
H

ögre kostnad
5

8
2

80
Billigare och färre m

aterial
A

ntal m
aterial

M
er transport

5
8

2
80

M
er närproducerat m

aterial
M

aterialval - trä, glas och stål
H

ög densitet
6

8
2

96
Lättare m

aterial och konstruktion

M
ånga kom

ponenter
Längre m

onteringstid vid produktion
H

ögre kostnad
5

8
2

80
Färre kom

ponenter
Längre m

onteringstid vid produktion
O

effektiv m
ontering

5
8

2
80

Färre kom
ponenter

D
em

ontering
M

iljöpåverkan
3

8
2

48
Färre kom

ponenter, Färre m
aterialtyper

D
em

ontering
Tidskrävande

5
8

2
80

Färre kom
ponenter

M
er att fram

ställa
M

iljöpåverkan
3

8
2

48
Färre kom

ponenter, färre m
aterialtyper

M
er att fram

ställa
H

ögre kostnad
5

8
2

80
Färre kom

ponenter, billigare m
aterialtyper, färre m

aterial
M

er att fram
ställa

M
er Transport

5
8

2
80

Färre kom
ponenter, få leverantörer, närproducerat m

aterial

M
ontering på vägg

M
onteras i gips eller liknande

Personskada
10

3
M

anual - fäst i regel
4

120
M

anual - fäst i regel
M

onteras i gips eller liknande
TV-skada

9
4

M
anual - fäst i regel

4
144

M
anual - fäst i regel

M
onteras i gips eller liknande

Inredningsskada
9

4
M

anual - fäst i regel
4

144
M

anual - fäst i regel
M

onteras snett
Estetik/ störelsem

om
ent

7
3

M
anual - rek. användning av vattenpass

2
42

Föklarande m
onteringsm

anual
Två separata kom

ponenter
Fel m

onterad
7

4
En kom

ponent
6

168
Föklarande m

onteringsm
anual

A
ntal delar vid m

ontering
H

ög svårighetsgrad
6

2
M

anual
6

72
Färre antal delar

A
ntal delar vid m

ontering
Lätt borttappning

7
2

M
anual

3
42

Större sam
t färre antal delar

U
tform

ning
Ser ut som

 m
öbel

Förstör företagets im
age

7
8

D
old konstruktion

2
112

D
öljer produktens förvaringsm

öjlighet
Vassa kanter

Personskada
10

3
D

old konstruktion
2

60
M

jukare m
aterial

Klum
pigt uttryck

Förstör inredning
4

8
D

old konstruktion
2

64
G

örs till del utav inredning
Större utform

ning
H

ögre fraktkostnad
5

8
Liten konstruktion

2
80

U
tform

as till stapelbar förpackning

Förvaring
Trasig IR-m

ottagare
Estetik/ störelsem

om
ent

5
3

Separat TV-bänk
6

90
M

öjliggöra lätt öppning av skåpsdörr
För lite förvaring

Estetik/ störelsem
om

ent
5

5
Separat TV-bänk

4
100

Stor förvaringsm
öjlighet

Bilaga 5. FMEA



M
aterialanalys

M
aterial

δ (kg/m
³)

Pris (kr/kg)
Fram

tagning
M

J/Kg
CO

₂/Kg
Produktion

M
J/Kg

CO
₂/Kg

Återvinning
M

J/Kg
CO

₂/Kg
Totalt

M
J/Kg

CO
₂/Kg

Kom
bination

Pris
Plyw

ood
750

4,8
15

0,74
0,5

0,04
Förbränning

20
1,74

35,5
2,52

1
763,58

Träfiberskiva
750

2,69
15

0,75
0,5

0,04
Förbränning

20,2
1,78

35,7
2,57

2
552,33

Spånskiva
670

2,24
15

0,75
0,5

0,04
Förbränning

20
1,78

35,5
2,57

3
600,62

Polyuretan
350

67,5
129

5,5
Extrudering

7
0,53

Dow
ncycle

21,6
2

157,6
8,03

4
591,4

Polystyren
790

21,5
98

3,52
Extrudering

8,32
0,64

M
öjlig

50
1,48

156,32
5,64

5
779,74

PVC skum
500

37
107,5

3,78
Extrudering

7,78
0,59

Dow
ncycle

17,9
1,4

115,28
4,37

6
568,52

Balsaträ
270

67,5
7,6

0,45
0,5

0,04
Förbränning

20,5
1,73

28,6
2,22

7
616,83

Byggreglar (furu)*
520

7,5
7,5

0,45
0,5

0,04
Förbränning

21,4
1,8

29,4
2,29

8
607,62

9
767,53

Kom
bination

M
aterial

M
assa (Kg)

Energi (M
J/Kg)

Totalt M
J

CO
₂/Kg

Totalt CO
₂

Kom
bination

M
aterial

M
assa (Kg)

Energi (M
J/Kg)

Totalt M
J

CO
₂/Kg

Totalt CO
₂

10
556,31

1
Polyuretan 

11,14
157,6

1755,66
8,03

89,45
9

Polyuretan
11,14

157,6
1755,66

8,03
89,45

11
604,62

Spånskiva
5,17

35,5
183,535

2,57
13,2869

Träfiberskiva
5,79

35,7
206,703

2,57
14,8803

12
595,41

Totalt
16,31

1939
103

Totalt
16,93

1962
104

13
65,5

14
77,71

Kom
bination

M
aterial

M
assa (Kg)

Energi (M
J/Kg)

Totalt M
J

CO
₂/Kg

Totalt CO
₂

Kom
bination

M
aterial

M
assa (Kg)

Energi (M
J/Kg)

Totalt M
J

CO
₂/Kg

Totalt CO
₂

15
61,5

2
Polystyren

25,15
156,32

3931,45
5,64

141,85
10

Polystyren
25,15

156,32
3931,45

5,64
141,85

Spånskiva
5,17

35,5
183,535

2,57
13,2869

Träfiberskiva
5,79

35,7
206,703

2,57
14,8803

Totalt
30,32

4115
155

Totalt
30,94

4138
157

Kom
bination

M
aterial

M
assa (Kg)

Energi (M
J/Kg)

Totalt M
J

CO
₂/Kg

Totalt CO
₂

Kom
bination

M
aterial

M
assa (Kg)

Energi (M
J/Kg)

Totalt M
J

CO
₂/Kg

Totalt CO
₂

3
PVC-skum

15,92
115,28

1835,26
4,37

69,57
11

PVC-skum
15,92

115,28
1835,26

4,37
69,57

Spånskiva
5,17

35,5
183,535

2,57
13,2869

Träfiberskiva
5,79

35,7
206,703

2,57
14,8803

Totalt
21,09

2019
83

Totalt
21,71

2042
84

Kom
bination

M
aterial

M
assa (Kg)

Energi (M
J/Kg)

Totalt M
J

CO
₂/Kg

Totalt CO
₂

Kom
bination

M
aterial

M
assa (Kg)

Energi (M
J/Kg)

Totalt M
J

CO
₂/Kg

Totalt CO
₂

4
Balsaträ

8,59
28,6

245,67
2,22

19,07
12

Balsaträ
8,59

28,6
245,67

2,22
19,07

Spånskiva
5,17

35,5
183,535

2,57
13,2869

Träfiberskiva
5,79

35,7
206,703

2,57
14,8803

Totalt
13,76

429
32

Totalt
14,38

452
34

Kom
bination

M
aterial

M
assa (Kg)

Energi (M
J/Kg)

Totalt M
J

CO
₂/Kg

Totalt CO
₂

Kom
bination

M
aterial

M
assa (Kg)

Energi (M
J/Kg)

Totalt M
J

CO
₂/Kg

Totalt CO
₂

5
Polyuretan

11,14
157,6

1755,66
8,03

89,45
13

Byggreglar
6,656

7,5
49,92

0,45
3,00

Plyw
ood

5,79
35,5

205,545
2,52

14,5908
Träfiberskiva

5,79
35,7

206,703
2,57

14,8803
Totalt

16,93
1961

104
Totalt

12,446
257

18

Kom
bination

M
aterial

M
assa (Kg)

Energi (M
J/Kg)

Totalt M
J

CO
₂/Kg

Totalt CO
₂

Kom
bination

M
aterial

M
assa (Kg)

Energi (M
J/Kg)

Totalt M
J

CO
₂/Kg

Totalt CO
₂

6
Polystyren

25,15
156,32

3931,45
5,64

141,85
14

Byggreglar
6,656

7,5
49,92

0,45
3,00

Plyw
ood

5,79
35,5

205,545
2,52

14,5908
Plyw

ood
5,79

35,5
205,545

2,52
14,5908

Totalt
30,94

4137
156

Totalt
12,446

255
18

Kom
bination

M
aterial

M
assa (Kg)

Energi (M
J/Kg)

Totalt M
J

CO
₂/Kg

Totalt CO
₂

Kom
bination

M
aterial

M
assa (Kg)

Energi (M
J/Kg)

Totalt M
J

CO
₂/Kg

Totalt CO
₂

7
PVC-skum

15,92
115,28

1835,26
4,37

69,57
15

Byggreglar
6,656

7,5
49,92

0,45
3,00

Plyw
ood

5,79
35,5

205,545
2,52

14,5908
Spånskiva

5,17
35,5

183,535
2,57

13,2869
Totalt

21,71
2041

84
Totalt

11,826
233

16

Kom
bination

M
aterial

M
assa (Kg)

Energi (M
J/Kg)

Totalt M
J

CO
₂/Kg

Totalt CO
₂

8
Balsaträ

8,59
28,6

245,67
2,22

19,07
Plyw

ood
5,79

35,5
205,545

2,52
14,5908

Totalt
14,38

451
34

* Alla m
aterialkom

binationer där byggreglar förekom
m

er är byggreglarna av furu
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Sök:  
Den kraft (F) från TV:n (PoL – Scandinavia, 55 tum) som påverkar den övre 
fästanordningen. 
 
Givet:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lösning: 
Friläggning:  

(↑) : −𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 0 ↔ 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝑚𝑚

(→):𝐹𝐹𝐹𝐹 − 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 0 ↔ 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹

(⤼):𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑙𝑙
2
− 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ ℎ = 0 ↔ 𝐹𝐹𝐹𝐹 =

𝑚𝑚𝑚𝑚∗𝑙𝑙2
ℎ

 ↔ 𝐹𝐹 =
𝑚𝑚𝑚𝑚∗𝑙𝑙2
ℎ

=
42∗9,81∗1,295

2
0,829

= 321,81𝑁𝑁

F l (längd) = 1,519m 
h (höjd) = 0,819m 
m (massa) =42kg 
g (gravitation) = 9,81 m/s2 

FH

l

FY

FX

h
F=FH 

mg
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Bilaga 9 – Hållfasthetsfall 2

Sök:
Den dragkraft som påverkar skruvarna, i den nedre fästkonstruktionen, som är infästa i väggen.

Givet:
• Den vikt, m, som påringas på fästkonstruktionen är uppskattad till 72 kg (42kg för TV-monitorn, 20 kg 

för A/V-produkter och 10kg för produktens egen vikt) och genererar i en kraft, F=mg=72*9,81=706,32 
• FS är den kraft som påringas på de skruvar som är infästa i väggen. 
• Kraften (F) ligger på det ställe som ger störst dragkraft i skruvarna. Alltså det värst tänkbara fallet. 

Lösning:
Friläggning:

𝐽𝐽ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: (⤼):𝐹𝐹 ∗ 𝑏𝑏 − 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ ℎ = 0 ↔ 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹∗𝑏𝑏
ℎ

= 706,32∗0,4
0,55

= 513,69𝑁𝑁

Ca 514 N motsvarar ca 103 N på respektive skruv (vid infästning med fem skruvar), vilket är en kraft som inte 
skulle skapa några problem då upphängningen har skett på rätt sätt; antingen med vanlig skruv och plugg i 
betongvägg eller med speciella gipsskruvar i gipsvägg.  
 
Enligt infästningshandboken, utgiven av Swebolt AB (2004), är en infästning av typen nylonplugg med 
dimensionen 5 x 25 mm i kombination med skruv av dimensionen 4 x 25 mm i betongvägg, tillräcklig för att 
klara av en dragkraft på ca 300 N. Detta är alltså en kraft som ger en säkerhetsfaktor på 3 vid exemplet ovan. 
 
Vid motsvarande infästning i skivmaterial rekommenderas  skivankare. Då skivankaret Molar 4/13 från Swebolt 
AB fästes i 13 mm gipsvägg eller 12 mm spånskiva ges en draghållfasthet på 140 N respektive 360 N.  
 
Källa:  
Swebolt (2004). Tillgänglig på internet: http://www.swebolt.se/pris/SWEBOLT-INF.pdf [Hämtad 11.07.10] 

F = 706,32N
b = 0,4m
h = 0,55m

F
F

F

FS

F
h

b

Bilaga 8. Hållfasthetsfall 2
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