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Abstract 

Svenska Installationsproffsen AB is the largest supplier of full-service installations and maintenance in 
the field of AV-tech, electrical systems, fiber optics and PLC's. They have offices in Stockholm, Malmö, 
Linköping and Göteborg. 

At this moment the company utilize third party mounts when installing display's and projector's. To 
be able to deliver a tailor made solution at a better price point, they would like to create their own 
series of mounts. This is the main reason behind this master thesis. The aim is to create one of the 
mounts in the series. This should be a fully featured projector mount ready for manufacturing.  

A systematic design process is utilized to get the best results. This methodology starts with creating a 
solid plan for the project with a set time frame. Thereafter a market evaluation is created and a 
mapping of customer needs is performed. This research leads to the creation of a demand profile. 
Using the profile as a guide several concepts are created and improved. These concepts are further 
developed and goes through user evaluations. All this work leads to an optimal mounting solution 
which is an improvement in several key areas compared to the mounts used today. The result consists 
of CAD models, renders and blue prints. 

Today the possibility of manufacturing and financing is being researched. This business opportunity 
is being commercialized by a new company that is detached from Svenska Installationsproffsen AB.  
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Sammanfattning 

Svenska Installationsproffsen AB är nordens största uthyrare av installationslösningar och underhåll 
inom AV-teknik, el, fiberoptik och styrsystem. De finns i Stockholm, Malmö, Linköping och Göteborg. 

Idag använder sig företaget vid montering av skärmar och projektorer av fästen från flera olika 
företag. För att kunna leverera en installationslösning som är mer skräddarsydd till kundernas 
önskemål och med ett bättre pris vill de ta fram en egen serie fästen. Detta är huvudincitament till 
examensarbetet. Målet är att ta fram en komplett lösning för ett projektorfäste i denna nya serie. 

Systematisk produktutvecklingsmetodik används för att få fram den bästa slutlösningen. Denna 
metodik utförs genom att först lägga upp en solid plan för hela projektet. Därefter genomförs en 
marknadsundersökning och användarbehov kartläggs. Ur detta material sammanställs de problem, 
behov, krav och önskemål som är knutna till produkten. Utifrån denna information utarbetas ett 
flertal koncept som gallras och förbättras. Dessa koncept genomgår ytterligare en utvecklingsfas och 
används i användarstudier med montörer. Detta arbete leder till en optimal lösning som är en 
förbättring på ett flertal punkter jämfört med de fästena som används idag. Resultatet presenteras 
som; CAD-modeller, renderingar och konstruktionsritningar. 

I skrivande stund undersöks möjlighet till tillverkning och finansiering. Denna affärsmöjlighet 
kommer kommersialiseras  av ett nytt företag som är en avknoppning av Svenska Installations-
proffsen AB. 
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1 INLEDNING 
Svenska installationsproffsen AB är nordens största uthyrare av installationslösningar och underhåll 
inom AV-teknik, el, fiberoptik och styrsystem. De finns i Stockholm, Malmö, Linköping och Göteborg. 
Vid installation av audiovisuell utrustning som projektorer och skärmar använder Installations-
proffsen produkter från i huvudsak två företag Vogel's och Smart Media Solutions (SMS). 

1.1 BAKGRUND TILL PROJEKTET 
För att kunna leverera en bättre fullständig installationsservice till sina kunder har det under en tid 
diskuterats inom företaget att ta fram en egen serie fästen. En annan anledning är att en egen serie 
skulle eliminera flera mellanhänder vilket skulle göra fästena mer lönsamma. Med de kontakter 
Installationsproffsen har i branschen skulle denna serie fästen ha en stark kanal för marknadsföring 
och försäljning. Installationsproffsen har fått förslag på projektorfästen från ett företag i branschen. 
Förslagen har emellertid refuserats. Dessa anledningar är grunden till detta utvecklingsprojekt. 

1.2 SYFTE  
Projektets syfte är att ta fram ny serie fästen för att öka konkurrenskraften hos de tjänster Installations-
proffsen tillgodoser. Ytterligare ett syfte är för studenten att få jobba med ett företag i ett projekt vars 
mål är att sluta med en tillverkad produkt. 

1.3 MÅL 
Projektets huvudmål är att ta fram ett tillverkningsfärdigt projektorfäste. Fokus ska ligga på 
funktionalitet, pris, utseende och ergonomin för installatören. Följande delar ska levereras vid 
projektets slut: 

• Benchmarking 
• CAD-filer 
• Konstruktionsritningar 
• Sprängskiss med materiallista 
• Designförslag på resten av serien 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
De områden som ej kommer beröras i detta projekt är tillverkningsmetoder, materialval och 
kostnadsanalys. 
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2 TEORI 
All form av produktutveckling måste baseras på vedertagna teorier och tidigare kunskap. I detta 
kapitel beskrivs de teorier och förklaringar som ligger till grund för de beslut som tas under projektet. 
Det är uppdelat i gestaltlagar, ergonomi och projektor och display. 

2.1 GESTALTLAGAR 
Människan tenderar att se mönster i arrangemang istället för att se alla individuella delar för sig. 
Detta grundas på en medfödd organiserande förmåga, erfarenheter och minnen. De faktorer som 
denna förmåga grundar sig i kallas gestaltlagarna. (Preece, 1994) 

• Närhetslagen: Saker nära varandra uppfattas som en helhet istället för separata delar (till 
vänster) (Figur 2-1).  

• Likhetslagen: Saker med samma storlek, form och färg ser ut att höra ihop (till höger) (Figur 
2-1).  

• Kontinuitet: Saker placerade i följd uppfattas som en sammanhängande rad i stället för 
separata delar  (t.v.) (Figur 2-2).  

• Symmetrilagen: Saker som är symetriska med varandra ser ut att höra ihop och skapa en 
helhet (t.h.) (Figur 2-2). 

                                 

Figur 2-1: Exempel på närhetslagen till vänster och likhetslagen till höger. (efter (Preece, 1994))  

                            

Figur 2-2: Exempel på kontinuitetslagen till vänster och symmetrilagen till höger. (efter (Preece, 1994)) 
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2.2 ERGONOMI 
Begreppet belastningsergonomi innefattar rekommendationer om arbetsställningar, arbetsrörelser och 
andra förhållanden som påverkar de olika rörelseorganen. Ett sätt att mäta den belastning kroppen 
utsätts för är med begreppet belastningsdos. Dosen beräknas av hur mycket, hur tungt, hur länge och 
hur ofta vår kropp utsätts för belastning.  Både för hög belastningsdos och för låg belastningsdos kan 
vara skadlig för kroppen. De olika belastningsfallen kan delas in i flera områden. I verkligheten utsätts 
kroppen även för kombinationer av dessa. 

Enstaka höga belastningar är de tunga belastningarna som kan leda till direkt överansträngning. Ett 
exempel på detta kan vara när en tung låda ska lyftas vilket ger en direkt smärta i ryggen. Upprepade 
måttliga belastningar är en repetition av lyft som individuella ej skulle givit skador men i stor repetition 
ger en överansträngning. Exempel på detta är mataffärskassörskan. Statiskt muskelarbete innebär att 
musklerna är spända en längre tid utan att få en återhämtningsperiod (Figur 2-3). Detta är väldigt 
vanligt förekommande vid skrivbordsarbete där skuldermuskulaturen spänns för att hålla upp 
armarna. Det räcker ofta med armarnas egenvikt för att det ska leda till överansträngning. Ensidigt 
upprepad belastning utsätts arbetaren för då denna utför samma rörelse väldigt många gånger. Ett 
exempel på detta kan vara att stå vid en produktionslina och utföra samma monteringsuppgift under 
lång tid. 

 

Figur 2-3: Fyra Olika exempel på statisk belastning i arbetslivet.(AFS1998:1, 1998) 

Omvänt kan även mycket låg belastning ge besvär. För mycket stillasittande ger problem med rörelse- 
och cirkulationsorganen. Detta är mycket vanligt vid exempelvis övervakningsarbete. Gynnsam 
belastning karaktäriseras av varierad belastning med tid för återhämtning. Denna form av belastning 
eftersträvas när en person tränar, exempelvis på gym. (AFS1998:1, 1998) 
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2.3 OPTIK OCH KEYSTONE 
När projektorn monteras upp bör den vara vinkelrät mot duken för bästa bild. Om projektorn ej är 
vinkelrät mot duken kommer bilden bli skev eftersom det är olika avstånd från projektorns optik till 
den övre delen av duken och den undre (Figur 2-4). Detta fenomen går dock att reglera med en 
inbyggd funktion som finns i alla projektorer nu för tiden. Denna funktion kallas "Keystone" och den 
justerar denna skevhet digitalt. 

 

Figur 2-4: Här visas hur bilden blir förskjuten om projektorns lins ej är vinkelrät mot projektionsytan. 

2.4 VESA 
VESA står för Video Electronics Standards Association och är en sammanslutning av en stor mängd 
elektronikföretag. Denna organisations uppgift är att komma överens om standarder för deras 
gemensamma bransch. En av deras överenskommelser rör hålkonfiguration på displayer av olika slag 
(Tabell 2-1). Denna standard beskriver vilket avstånd det är mellan de fyra skruvhålen i displayen. 
Exempelvis betyder standarden MIS-E att hålen är placerade i hörnen på en rektangel med bredden 
200 mm och höjden 100 mm. Den beskriver även vilken dimension på skruvarna som används för 
fastsättning som i detta fall är M4. Alla tillvärkare av skärmar och TV-apparater som finns idag följer 
denna standard. Liknande standard för projektorer finns ej. (VESA, 2011) 

Tabell 2-1: Fullständig lista av hålkonfigurationsstandarder. 

Benämning Dimensioner Skruv 
MIS-D 75 75 mm × 75 mm M4 
MIS-D 100 100 mm × 100 mm M4 
MIS-E 200 mm × 100 mm M4 

MIS-F 

200 mm × 200 mm 
400 mm × 400 mm 
600 mm × 200 mm 
600 mm × 400 mm 
800 mm × 400 mm 
280 mm × 150 mm 

M6, M8 
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3 METOD 
För att få struktur på ett projekt är det fördelaktigt att använda sig av vedertagen produktutvecklings-
metodik. Följande kapitel beskriver de metoder som används i detta projekt. Dessa kan delas in i 
kreativa metoder, problembestämningsmetoder och konceptvalsmetoder. 

3.1 KREATIVA METODER 
Här redovisas de kreativa metoderna som används. De går generellt sätt ut på att generera så mycket 
idéer som möjligt men även att utveckla befintliga idéer.  

3.1.1 KATALOGMETODEN 
Detta är den mest förekommande metoden. Den går ut på att söka information från olika källor för att 
hitta en lösning till problemet. Dessa kan vara Internet, tidsskrifter, produktkataloger, faktaböcker, 
manualer med mera. Den informationen som söks kan antingen vara en direkt lösning på problemet 
eller vara en inspiration för att enklare lösa problemet. Metoden lämpar sig bra vid ett tidigt skede i 
projektet. 

(Johannesson, Persson, & Pettersson, 2004) 

3.1.2 ANALOGIMETODEN 
Denna metod hjälper till att sporra kreativiteten med hjälp av de likheter som finns mellan aktuellt 
problem och andra lösta problem. För att komma närmare en lösning tas inspiration från dessa fyra 
kategorier av analogier. 

FANTASIANALOGIER 
Man frigör sig från alla restriktioner som naturlagar och ekonomi för att tänka helt fritt. Därefter tas 
drömlösningen fram. Delar av denna lösning kan leda till den slutgiltiga. 

DIREKT ANALOGI 
Går ut på att jämföra aktuellt problem med problem och lösningar inom andra områden. Finns det 
liknande problem i naturen, fysiken, mekaniken eller astronomin? Kan dessa lösningar hjälpa till att 
lösa det aktuella problemet. 

SYMBOLANALOGI 
Här tas en metafor fram för att beskriva problemet med andra ord. Ett bra sätt är att beskriva 
problemet som en boktitel som fångar kärnan i problemet. Detta kan i sin tur inspirera till en lösning.  

PERSONLIG ANALOGI 
Man placerar sig själv i exempelvis manicken där problemet ska lösas. Man tänker som att man är den 
prylen; hur ska jag göra för att få kugghjulet att snurra? 

(Johannesson, Persson, & Pettersson, 2004) 

3.1.3 OSBORNS IDÉSPORRAR 
Denna metod går ut på att behandla idématerialet genom att ställa frågor om materialet. Vissa av 
dessa frågor kan till synes se helt irrelevanta ut men ska behandlas för sporra kreativiteten. Förslag till 
frågor: 
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Förstora?  Går det att lägga till något? Göra större? Kraftigare? 

Förminska?  Ta bort något? Göra mindre? Lättare? 

Ersätta?  Byt ut mot annat? Helt annan process? 

Omplacera?  Byta inbördes ordning? Annan plats? 

Göra tvärt om? Motsats? In och ut? Byt riktning? 

Kombinera?  Sätt ihop? Kombinera flera idéer? 

Andra användningar? Nytt användningssätt? Förändra funktionens användningssätt? 

(Johannesson, Persson, & Pettersson, 2004) 

3.1.4 BRAINSTORMING 
Brainstorming kommer från engelskan och brukar ibland översättas med idékläckning, dock är det 
engelska ordet som är vedertaget. Metoden syftar till att lösa problem eller hitta på nya idéer och 
utförs i grupp. Grundidén är att tanken skall få flyta fritt utan att bli avbruten. Under en 
brainstormingsession får ingen kritik förekomma och spontanitet skall uppmuntras. Alla idéer är bra 
idéer och kan utvecklas till något sensationellt med hjälp av varandra. Det viktiga med denna metod 
är att få en stor kvantitet av idéer. 

(Johannesson, Persson, & Pettersson, 2004) 

3.1.5 BIG SHEET-METODEN 
Denna kreativa metod är anpassad för detta projekt och är en modell av brainwriting där ett stort 
papper används, gärna A2 papper, till alla skisser. Detta ger en bra överblick och gör det lätt att arbeta 
vidare på idéer. Problemet som skall lösas med denna metod kan med fördel även formuleras på 
pappret. Metoden fungerar bäst i grupp men även bra i enskildhet. Arbetet går bra att presentera utan 
omarbetning. Det är även lätt att plocka fram några utvalda idéer och bara presentera dessa. 

3.1.6 YTTERLIGHETSTÄNKANDE 
Metodens princip bygger på att ta ut svängarna lite för att eventuellt finna bra lösningar i 
ytterligheter. Metoden utgår från att problemet är väl definierat med lämplig målsättning och tydliga 
avgränsningar. Kreativa metoder används för att generera exempelvis minimalistiska, normala och 
extrema lösningar. På detta sätt erhålls koncept med en stor spridning i utförande. 

(Johannesson, Persson, & Pettersson, 2004) 

3.1.7 SCENARIOBASERAD KREATIV METOD 
Denna metod är framtagen för detta projekt och inleds genom att observera ett scenario och 
dokumentera dess förlopp. Därefter separeras förloppet upp i delmoment. Dessa delmoment granskas 
var för sig. Vid det här stadiet påbörjas den kreativa delen av metoden. Lösnings- och 
förändringsförslag genereras för att förenkla dessa delmoment eller för att kunna integrera vissa 
moment i varandra.   
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3.2 PROBLEMBESTÄMNINGSMETODER 
Följande metoder fokuserar på att identifiera de problemen och behoven som finns hos användarna av 
den produkten eller tjänsten som utvecklas. 

3.2.1 BENCHMARKING 
Denna metod går ut på att analysera konkurrenterna ute på marknaden. Både marknaden där 
produkten skall konkurrera samt besläktade marknader analyseras. Metoden sammanställer hur 
konkurrenter har löst liknande problem samt belyser liknande lösningar som kan vara relevanta för 
den tänkta utvecklingen. 

(Boxwell, 1994) 

3.2.2 PILOTSTUDIE 
En pilotstudie genomförs innan den riktiga studien som en provstudie. Den är i mycket mindre skala 
än den slutgiltiga studien. Syftet med pilotstudien är att kontrollera upplägget samt upptäcka 
eventuella brister, för att kvalitén på den slutliga studien skall bli så bra som möjligt. Resultaten från 
pilotstudien kan senare användas som kontrollvärden vid den slutliga studien. 

(Lantz, 1993) 

3.2.3 INTERVJU 
Intervju är en konversation mellan personer och är ett av de viktigaste verktygen för att samla 
information, ge en djupare inblick och för att lyfta fram problem. Det går att utforma en intervju på 
flera sätt med olika stöd och struktur. De vanligaste utformningarna är ostrukturerad, strukturerad 
och halvstrukturerad intervju. 

OSTRUKTURERAD 
Den ostrukturerade intervjun utförs genom att intervjuaren ställer generella frågor och låter den som 
blir intervjuad att svara fritt. Därefter kan följdfrågor ställas för att ytterligare gå djupare på de 
områden som är intressanta. Denna variant lämpar sig bäst mellan två personer. 

STRUKTURERAD 
I denna intervjuform ställs ofta frågorna i förväg så att intervjupersonen får tid att tänka igenom sina 
svar och formuleringar. Denna intervjuform passar bra om ett stort antal personer ska intervjuas. 

HALVSTRUKTURERAD 
Detta är en kombination av de två överstående. Den kombinerar friheten från den ostrukturerade med  
ramverket och de konsekventa resultaten från den strukturerade. 

(Lantz, 1993) 

3.2.4 ENKÄT 
Enkäter är skrivna listor av frågor som distribueras till användare. Jämfört med intervjuer uppfattas 
enkäter som ofta som en större arbetsbörda för användaren då det innefattar att skriva svaren själv. 
Frågorna formuleras för att ge intressanta svar som leder till värdefull information. Metoden kan 
användas i alla steg av utvecklingsarbetet men oftast i början för att undersöka behov eller i slutet av 
projektet för att få feedback om en färdig produkt. 
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(Lantz, 1993) 

3.3 KONCEPTVALSMETODER 
Dessa metoder används för att testa de koncept som genereras under de kreativa metoderna för att 
kunna minska ner dem i antal och förbättra dem. 

3.3.1 GALLRINGSKORT 
Detta är en metod som används tidigt i projektet för att minska antalet koncept som ska fortsätta 
arbetas med. Gallringskortet fylls i med de koncepten som ska behandlas. Därefter testas koncepten 
mot ett antal bestämda kriterier. Dessa kan vara exempelvis: 

• Uppfyller konceptet kraven från kravspecifikationen? 
• Är konceptets funktioner kompatibla med varandra? 
• Är konceptet realiserbart inom projektet? 
• Finns tillräckligt med kunskap tillgänglig om hur detta koncept ska realiseras? 

Det finns även utrymme för att bifoga beskrivningar till varför vissa koncept gallras ut. Vissa av dessa 
kontrollfrågor är svåra att besvara i ett tidigt skede av projektet. 

(Pahl & Beitz, 2005) 

3.3.2 KONTROLLMETODEN 
Här utformas en checklista på de problemen som ska behandlas. Denna checklista genomgås 
systematiskt. Både de direkta problemen och kringliggande försöker lösas. Det bör dock noteras att 
denna lista kan ge en känsla av falsk trygghet då alla problemen tillslut ser ut att vara "avbockade". 
Det är fortfarande bara de problemen på listan som är lösta och det kan finnas problem som ej är 
upptäckta ännu. 

(Johannesson, Persson, & Pettersson, 2004) 

3.3.3 KRAVSPECIFIKATION 
Förutsättningar och målsättningar sätts samman i en kravspecifikation. Den har till syfte att vara 
riktad till en leverantör av varor eller tjänster eller vara till underlag för nyutveckling. Vilken 
omfattning kravspecifikationen  har varierar mycket beroende på syftet. Kravspecifikationen skall inte 
innehålla färdiga lösningar utan bara specifikationer vad produkten eller tjänsten skall uppfylla. 
Kraven skall uppfyllas under alla omständigheter medan önskemålen ger ett mervärde till 
produkten/tjänsten, och bör därmed uppfyllas. Kravspecifikationen är dock ett levande dokument 
som får förändras så länge alla parter inblandade i projektet är överens. 

(Pahl & Beitz, 2005) 

3.3.4 KRITERIEVIKTNING 
Detta är en metod som utvärderar de koncept som genererats. Koncepten värderas mot olika 
specifikationer som har individuella vikter. Först värderas de olika kriterierna från krav-
specifikationen i förhållande till varandra. Detta genomförs med hjälp av en matris där alla 
specifikationerna jämförs mot varandra i par. Är specifikationerna olika viktiga får den viktigare en 
tvåa och den andra en nolla. Är de lika viktiga får båda en etta. Därefter värderas koncepten hur väl 
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det uppfyller varje krav med en siffra, vanligtvis mellan ett och fem. Detta betyg multipliceras sedan 
med kravets vikt. Resultatet av denna multiplikation kallas det viktade betyget. Det förslag med högst 
totalpoäng är bäst enligt den gällande kravspecifikationen. 

(Pahl & Beitz, 2005) 

3.3.5 ÖNSKEMÅLSTRÄD 
Ett önskemålsträd ger en tydlig överblick över vilka önskemål som finns kopplade till lösningen. Dess 
uppgift är även att presentera önskemålens vikt sinsemellan. Vikten på de individuella önskemålen 
erhålls genom kriterieviktningsmetoden. Varje nivå av grenar i trädet viktas mot varandra. 

(Pahl & Beitz, 2005) 

3.3.6 SVAGPUNKTSANALYS 
Detta är en visuell analys som jämför två lösningar och presenterar dess svagheter. Denna analys 
består av två diagram som sätts spegelvända mot varandra. Där x-axeln är består av kriteriets betyg 
och y-axeln av kriteriets viktade betyg. Denna metod är bra på att visa svagheter så dessa kan 
förbättras vid ytterligare utveckling. 

(Pahl & Beitz, 2005) 
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4 NULÄGESBESKRIVNING 
Svenska Installationsproffsen AB säljer helhetslösningar med service inom AV-teknik, el, fiberoptik 
och styrsystem. I dessa helhetslösningar ingår all teknik, monteringsutrustning och arbete. Teknik och 
utrustning i form av projektorer, displayer, fästen, kablar med mera tillgodoses av företaget och 
förvaras på deras lager. Idag köps denna utrustning in från externa leverantörer och grossister. 
Installationsproffsen har alltså ej någon egen tillverkning av fästen utan är ett tjänsteföretag i 
dagsläget.  

De fästen som används kommer primärt från två tillverkare; Vogel's och Smart Media Solutions 
(SMS). Företaget använder en stor variation av fästen för olika ändamål. Olika fästen väljs beroende 
på vilken projektor som monteras och vilket rum den monteras i. Några exempel på dessa fästen är 
SMS Projector X serien och Vogel´s FC 915. Mer information om hur olika fästen kan se ut och fungera 
kan läsas om i avsnitt 6 Förstudie. Det behövs en stor mängd anpassning av fästena för att deras 
användningsmiljö varierar kraftigt. Projektorer och skärmar monteras i huvudsak upp i 
kontorsmiljöer, konferensrum, föreläsningssalar och klassrum. Kvalitén på dessa utrymmen kan 
variera väldigt. Ena dagen monteras en projektor upp i ett helt nybyggt konferensrum där det är 
förberett för kabeldragning, finns kontakter i närheten och är betong ovanför innertaket så det är lätt 
att fästa skruvar. Andra dagen monteras fästen i en lägenhet, ombyggd till konferensrum med högt i 
tak, puts på alla ytor och olika vinklar på alla väggar. Möjlighet till anpassning är väldigt viktig. 

I grunden finns det inga stora problem med många av de fästen som används idag. Alla har för och 
nackdelar. Motivationen bakom detta projekt ligger mer i att det finns en affärsmöjlighet i att 
eliminera en del mellanhänder i fästenas leveranskedja. Så här ser det ut idag (Figur 4-1). Varje företag 
i denna kedja vill ha sin del av vinsten. Installationsproffsens idé är att eliminera två av dessa aktörer 
genom att ha en direkt kontakt med den tillverkande industrin och därefter sälja till slutkund. När en 
ny serie fästen ändå ska tas fram vill företaget att de ska vara så bra som möjligt och vara väl 
anpassade för deras verksamhet. Dessa faktorer är grunder och motivationen bakom detta projekt. 

 

Figur 4-1: Så här ser fästets väg ut till slutkund. Alternativt att "tillverkande industri" och "företag som designar fästet" 
sitter ihop om de har egen tillverkning "in-house". 

  

Företag som 
designar 

fästet

Tillverkande 
industri Grossist Installations-

proffsen Slutkund
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5 PLANERING 
Detta projekt sträcker sig över 20 veckor (800 timmar). För att underlätta hanteringen av ett så stort 
projekt delas det upp i sex mindre delprojekt. Dessa delar har en start och ett slut med tid för 
dokumentation och analys. De sex delprojekt följer detta schema med respektive deadlines: 

• Benchmarking 2010-02-06 
• Användarbehov 2010-02-22 
• Konceptgenerering 2010-03-19 
• Konceptutveckling 2010-04-26 
• Utvärdering 2010-05-06 
• Slutgiltig utveckling 2010-05-31 

För mer detaljerad information om vad dessa delprojekt innefattar hänvisas till projektplanen 
respektive Gantt-schema (Bilaga I). En metod med löpande dokumentering till rapporten implemen-
teras. Detta görs för att underlätta att komma ihåg de beslut som tas och den information som erhålls 
under projektets gång. 
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6 FÖRSTUDIE 
Här redovisas det första delprojektet vars uppgift är att samla så mycket information som möjligt om 
de fästena som finns idag. Kapitlet börjar med att beskriva ett studiebesök, därefter en omfattande 
benchmarking (3.2.1 Benchmarking) och till sist en sammanfattning och analys. Avsnittet beskriver 
även mer specifikt vilka olika modeller på fästen och vilka aktörer som finns på marknaden idag. 

6.1 STUDIEBESÖK 
För att få en första inblick i vad som finns på marknaden besöks en elektronikaffär. De har ett stort 
utbud av fästen till både displayer och projektorer. Ett stort antal fästen dokumenteras för att 
kartlägga vilka olika sorters fästen det finns, inställningsmöjligheter, prisklasser och tillverkare. 
Behållningen av detta studiebesök är att det finns en stor variation på fästen där dock 
grundfunktionen är densamma. Dessa två fästen (Figur 6-1) uppfyller samma grundfunktion genom 
att kunna hänga upp displayer av samma dimension. Men de skiljer dig mycket i funktion och pris. På 
många av fästena konstateras det att funktionen går före utseendet vilket inte är så konstigt då det 
gäller displayfästen. De fästena kommer i många fall ej synas bakom displayen. Det kan däremot 
anses underligt när det gäller projektorer som ofta placeras mitt i ett rum (konferensrum, klassrum). 
Speciellt då tillverkare av elektroniken som hängs upp lägger mycket tid på utseendet i sina 
produkter. 

                  

Figur 6-1: Exempel på två fästen med skiljda funktioner.  

6.2 BENCHMARKING 
Denna redogörelse tar ej upp fästen för skärmar med CRT-teknik då dessa är på väg ut från 
marknaden. Den elektroniken som i huvudsaken hängs upp med fästen är primärt plattskärmar och 
projektorer. De olika fästena kommer delas in i olika kategorier för att lättare kunna skilja på dem. Det 
finns fästen för vägg, tak, golv och bord. 

6.2.1 SKÄRMAR 
Det finns väldigt många olika fästen för skärmar med många olika funktioner. Fästena kan dock delas 
in i två övergripande kategorier; fasta (till vänster) och justerbara (till höger) (Figur 6-2). 
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Figur 6-2: Ett fast och ett rörligt fäste(Prisjakt Sverige AB, 2010). 

Ytterligare indelningar kan göras om deras konstruktion observeras närmare. De mest simpla kon-
struktionerna består ofta av en ram eller platta som skruvas fast på väggen och två profiler som 
monteras på skärmen. Därefter hängs skärmen upp på plattan som sitter på väggen. Nästa steg med 
fler funktioner visas ett exempel på (Figur 6-3). Denna variant har möjligheten att vinklas runt en 
horisontell axel. Den kan även som många andra skjutas horisontellt. 

 

Figur 6-3: Detta fäste går att fixera var som helst på de horisontella stängerna (Prisjakt Sverige AB, 2010).  

Ytterligare mer avancerade fästen ger möjlighet att även vinklas runt en vertikal axel (t.v.) (Figur 6-4). 
Nästa kategori ger ännu mer rörlighet. Dessa fästen brukar kallas för 3D-armar (t.h.). Dessa kan även 
röras in och ut från väggen. 

                 

Figur 6-4: Fästen med ökad justerbarhet (Prisjakt Sverige AB, 2010). 

Fästen för tak, golv och bord bygger ofta på samma teknik som de för vägg. Det som skiljer är att 
fästet monteras fast på en stång eller arm som i sin tur fästs i taket eller står på golv eller bord (Figur 



 

20 
 

6-5). Montering av dessa fästen sker oftast på samma sätt. Det involverar att en del av fästet monteras 
fast på baksidan av skärmen. Den andra delen monteras i taket, på golv eller bord. Sedan hängs 
skärmen på fästet som därefter fixeras på något sätt. 

 

 

Figur 6-5: Här visas ett golvfäste med tillhörande hylla med plats för t ex DVD (Prisjakt Sverige AB, 2010). 

6.2.2 PROJEKTORER 
Projektorer fästs oftast i taket vilket gör att de flesta fästena har mycket gemensamt. De består av en 
fästningsanordning kallad släde (Figur 6-6) (t.v.) som monteras på projektorn. Den långa stången (t.h.) 
kallas för arm och är den del som projektorn hänger i. För att kunna ha projektorn på olika höjder 
beroende på vart den monteras kan armen lösa detta på olika sätt. Vissa armar är tänkta att sågas av i 
rätt längd, andra använder sig av en teleskoplösning.  

                           

Figur 6-6: Till vänster visas en så kallad släde vars uppgift är att fästa i projektorn. Till höger visas ett komplett fäste. Armen 
är den långa delen i mitten (Prisjakt Sverige AB, 2010). 

Montering av dessa bygger ofta på samma förlopp som hos skärmarna. Fastsättningsanordningen 
skruvas i projektorn. Därefter fästs armen i taket och till sist sammanförs projektorn med armen. 
Kopplingen mellan dessa kan se ut på olika sätt. Många har en någon form av "klick"-anordning som 
snabbt fäster komponenterna, andra använder sig av skruvar istället. 
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Armen som projektorn hänger i är ihålig vilket möjliggör inbyggd kabelhantering. Det finns även 
lösningar där kablarna förs in i en konkavitet i röret (Figur 6-7). Andra lösningar fixerar kabeln på 
sidan av armen, därefter klickas en plastskena på för att dölja kablarna. 

 

Figur 6-7: Integrerad kabelhantering i armen. Kabeln hålls fast av två gummiskenor som går längs hela armen. 

Det finns idag ingen standardisering för fästningen mellan släden och projektorn. De gängade hål som 
finns på projektorn sitter på olika ställen beroende på tillverkare av projektorn, vilket leder till att de 
flesta tillvärkare av fästen tvingas använda sig av en universallösning. Denna går att variera beroende 
på vilken projektor som ska hängas upp (Figur 6-8). 

          

Figur 6-8: Bildserien illustrerar hur armarna på släden kan skjutas. Längst ute på armarna finns hål för att fästa projektorn. 

6.2.3 FÖRETAG I BRANSCHEN 

VOGEL'S 
Vogel's är en stor tillverkare av alla typer av fästen och kommer från Holland. För projektorer finns 
bland annat dessa två (Figur 6-9). PPC 130 är en enklare lösning på ett komplett projektorfäste. Den 
har ett virvelformat spår för ökad justerbarhet för de tre armarna som fästs i projektorn. Den har även 
ett justerbart fäste mot taket eftersom de flesta taken inte är helt plana. 

EPC 6545 är en liknande lösning. Den stora skillnaden är säkerhetskåpor fästa ovanpå metall-
konstruktionen. Denna kåpa säkras med ett hänglås. Kåpan försvårar för obehöriga att skruva loss 
projektorn. Båda konstruktionerna använder sig av en kulled för justering av tipp och svängning. 
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Figur 6-9: Detta är de två modellerna PPC 130 (t.v.) och EPC 6545 (t.h.) från Vogel's (Prisjakt Sverige AB, 2010). 

SMART MEDIA SOLUTIONS 
SMS är ett svenskt företag som tillverkar många olika fästen. CL V är en lösning med teleskoprör för 
enklare anpassning av höjdled på projektorn. Detta gör det lättare att rikta in den mot projektorduken. 
Släden har löstagbara armar som kan bytas ut mot längre om det är en större projektor som ska 
monteras. X CL har löst kabelhanteringen på ett speciellt sätt. Kablarna förs längs stångens baksida. 
Därefter klickas en plastskena på för att dölja kablarna. 

                   

Figur 6-10: CL V (t.v.) och X CL (t.h.) från SMS (Prisjakt Sverige AB, 2010). 

CHIEF  
Detta är ett takfäste från det dyrare märket Chief (Figur 6-11). Armens längd går att justera genom att 
vrida underdelen så att skruven i mitten lägger sig i något av sidospåren. Kablarna förs in i mitten av 
röret. Slädens tippning och svängning går att justera individuellt för att lättare kunna göra 
småjusteringar vilket är viktigt vid montering av projektorer. 
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Figur 6-11: Ett takfäste, en arm och en släde från Chief (Prisjakt Sverige AB, 2010). 

B-TECH 
B-tech är ett av lågprismärkena. Denna lösning har en steglös teleskoplösning med ett vred för att 
säkra armen (Figur 6-12). Den har även en säkerhetsvajer för släden. 

 

Figur 6-12: Ett komplett takfäste från B-tech (Prisjakt Sverige AB, 2010). 

DELTACO 
Denna lösning från Deltaco har teleskopfunktion med fasta steg (Figur 6-13). Den har även inbyggd 
kabelhantering. Armens vinkel går att justera uppe vid taket och släden har en universal-
fästningsanordning.  

 

Figur 6-13: Ett av mångsysslarföretaget Deltaco's fäste (Prisjakt Sverige AB, 2010).  
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HAMA 
Nedanstående figur visar en släde från Hama som har justerbara armar som fästs i projektorn (Figur 
6-14). Dessa går att skjuta in och ut med hjälp ett spår i mitten av dem. De går även att justera 
placeringen av dem eftersom de sitter i en gemensam axel i mitten. 

 

Figur 6-14: En Stilren släde i veckad plåt från Hama (Prisjakt Sverige AB, 2010). 

MATSUI 
Dessa armar på släden går att justera utåt genom att justera skruvarna istället för att föra ut hela 
armen (Figur 6-15). Tippning och vridning låses med vredet på sidan. 

 

Figur 6-15: Ett kort fäste för projektorer som förväntas sitta nära taket (Prisjakt Sverige AB, 2010). 

UNICOL 
UNICOL har ett par lösningar. Lösningen i mitten använder sig av en säkerhetsbur där projektorn 
sitter förvarad (Figur 6-16). Fästet till höger har en snabbfästningsfunktion där den undre skivan fästs 
i projektorn. Därefter förs hela projektorn upp mot armen och fästs genom att föras upp och vridas för 
att låsas.  
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Figur 6-16: Tre olika fästen från Unicol (Prisjakt Sverige AB, 2010). 

MULTIBRACKETS 
Dessa fästen (Figur 6-17) från Multibrackets är anpassade för större projektorer med sina 
fästningsarmar som går att justera och förlänga mer än vanligt. 

 

               

Figur 6-17: Båda fästenas släde har möjlighet att skjuta ut armarna (Prisjakt Sverige AB, 2010). 

OMNIMOUNTS 
Omnimounts har ett fäste som ska passa alla projektorer (t.v.) (Figur 6-18). Istället för att ha en 
traditionell släde består den av en platta med ett mönster av hål och spår. Skruvarna fästs i dessa hål 
för att dölja dom av säkerhetsskäl. Ett annat fäste (t.h.) har spår i släden för att kunna justera armarna. 
På de fyra armarna finns även verktygslösa skruvar. 

            

Figur 6-18: Två vilt skiljda fästningslösningar från Omnimoints (Prisjakt Sverige AB, 2010). 
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6.3 ANALYS OCH SAMMANFATTNING 
Det finns många tillverkare av fästen till projektorer och skärmar idag. Deras produkterna finns i alla 
prisklasser. Fästen för skärmar har stor variation av funktionalitet eftersom det finns väldigt olika 
behov av justering för skärmar. I kontrast har projektorers fästen väldigt liten variation på funktioner. 
Eftersom en projektor fästs i tak eller vägg har den stort behov av justeringsmöjligheter för att 
projektionen ska se bra ut. Det är därför många av projektorerna har liknande justeringsfunktioner. 
Generellt sätt kan det nämnas att de flesta fästena fokuserar till stor del på den mekaniska funktionen. 
Efter att ha diskuterat med en anställd på en elektronikkedja konstateras att de flesta fästestillverkarna 
försöker hålla ner priserna så mycket som möjligt då många konsumenter primärt tänker på 
kostnaden för elektroniken. Fästet är ofta en kostnad som ej är med i konsumentens kalkyl och måste 
vara så billig som möjligt. 

Branschen har märkligt nog ej kommit överens om en standard för hålkonfigurationen på 
projektorerna. Gällande displayer har VESA-standarden funnits länge (2.4 VESA). Anledningen varför 
det ej standardiserats är oklar men rimliga antaganden är att displayer i grunden ser ganska lika ut. 
De är platta och har en plan baksida vilket betyder att de är enkla att standardisera. Projektorer 
däremot har vitt skiljd design, där vissa är kantiga och andra har en välvd exteriör. En standardiserad 
hålbild skulle därför vara svår att komma överens om. En annan anledning är rimligtvis att 
projektorerna inte har samma marknadspenetration som displayer och att tillverkarna en gång i tiden 
gjorde sina egna fästen. Dessa har emellertid i stort sätt försvunnit från marknaden då endast ett fåtal 
finns kvar. 
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7 ANVÄNDARBEHOV 
Detta avsnitt beskriver hur arbetet går till för att identifiera de problem som finns med dagens fästen. 
Dessa omformuleras därefter till behov. Avsnittet består av en pilotstudie, analys, användarstudie och 
till sist de problem som identifieras. 

För att undersöka användarbehoven används intervjuer samt fältobservationer. Att observera 
användaren ute i fält är ofta det bästa sättet att bestämma dennes användarbehov. En del av 
observationen består av att intervjua användaren i arbete. En annan del består av att observera 
användaren i dennes naturliga arbetsmiljö och då även ta foton för att dokumentera. Halv-
struktrurerade intervjuer (3.2.3 Intervju) används för att generera ett relativt enhetligt resultat. Denna 
intervjuform är bra för att inte missa något vitalt och för att vara till god hjälp om konversationen 
stannar upp. 

Studien ska ge en detaljerad bild av vad som krävs av ett fäste i form av funktioner, monterbarhet, 
justerbarhet och ergonomiska aspekter. När denna studie utformas är det fördelaktigt att utföra en 
pilotstudie först (3.2.2 Pilotstudie). Denna pilotstudie hjälper till att ta reda på vad som kan vara viktigt 
att fråga om och hur den slutliga studien ska utföras. 

7.1 PILOTSTUDIE 
Denna pilotstudie med montörer utförs utifrån några definierade riktlinjer. Det måste vara en öppen 
ledig dialog mellan intervjuaren och montören. Klimatet ska vara så att montören kan känna sig trygg 
i att uttrycka sin åsikt vad det än gäller. Därför används inget fast frågeformulär ännu utan frågor 
ställs fritt när tillfälle ges. 

Nedan kommer pilotstudiens förlopp beskrivas därefter presenteras dess analys och hur det bidrar till 
utformningen av den fullständiga studien. Pilotstudien presenteras som en berättelse för att ej missa 
information som till synes kan vara irrelevant. 

Jag åker ut till Installationsproffsen som ligger söder om Stockholm och träffar montören Henrik. Han har flera 
års erfarenhet av montering av AV-utrustning. Efter en kort introduktion av deras fästen åker vi iväg till ett 
företag där dagens montering ska ske. De ska montera upp duk, högtalare och projektor i en liten konferenssal. 
Det kommer även krävas en hel del kanalmontering för att dölja alla kablar. Henrik berättar att kunderna ofta 
lägger stor vikt på att de vill ha en diskret lösning som är anpassad efter rummet. 

Henrik börjar med att genomföra en preliminär koll av rummet, knackar lite på väggarna och planerar vart 
projektorn och duken ska sitta. Därefter kartläggs vart kablarna ska fästas. Det ska dras ström till projektorn och 
duken (som är motoriserad). Videokabel ska även dras till multimediacentralen som är placerad i ett av hörnen i 
rummet. Ljudkablar ska även dras från multimediacentralen ut till de fem högtalarna som placeras i var sitt 
hörn i rummet (Figur 7-1). 
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Figur 7-1: I detta rum utfördes dagens montering.  

Nästa steg är att måtta och montera upp duken som projektorn visar sin bild på. Viktigt att tänka på är 
symmetrin på väggen och att projektionen ska kunna vara rakt vinkelrät mot duken för bästa resultat. Höjden på 
duken mäts noggrant, då bilden gärna ska vara tillräckligt högt upp att åskådarna som sitter på stolar i rummet 
alla ska kunna se. Det är viktigt att ha koll på armaturen i rummet så den inte är i vägen för projektorn.  

När duken är uppsatt kan montering av projektorfästet sättas igång. Eftersom denna konferenslokal befinner sig 
i ett gammalt hus uppstår vissa problem. Det finns inget separat innertak så projektorfästet monteras direkt i 
befintliga taket. Henrik börjar med att mäta vart fästet ska sitta. Eftersom det sitter isoleringsplattor direkt på 
taket behöver det sågas ett hål i dessa som överensstämmer med profilen på överdelen av fästet. När överdelen av 
fästet ska monteras borras tre hål i taket. När det sista hålet borras vandrar borrkronan iväg genom det porösa 
takmaterialet och ett fult hål lämnas i taket. Lösningen får bli att borra ett nytt hål i taket på ett annat ställe och 
borra ett nytt hål genom metallen i projektorfästet så att det går att fästa. Desto fler anpassningsmöjligheter 
desto bättre.  

Därefter monteras den övre delen av fästet upp i taket. Sedan är det bara att sätta fast armen. Innan Henrik 
sätter upp projektorn, sätter han på den så han får bild och håller upp den för att se till att det blir rätt vinkel 
mot duken. När han är nöjd med placeringen tar han loss armen och kapar den till rätt längd. Nu kan den sättas 
tillbaka och projektorsläden kan monteras fast i projektorn. Släden till projektorn är av universalmodell  och har 
tre små armar som separat kan justeras för att passa alla projektormodeller. Armarna på släden justeras så de 
passar skruvhålen och tillsist fästs släden på armen. Nu behöver bara en slutgiltig justering utföras. Om 
projektorn ej är vinkelrät mot duken kommer bilden bli skev. Detta går dock att kompensera för med projektorns 
"Keystone" -funktion (2.3 Optik och Keystone). Funktionen justerar denna skevhet digitalt men det ger aldrig 
lika bra resultat som att ha rätt vinkel från början förklarar Henrik. Till sist måste funktionen dock användas lite 
för att justera bilden. Det är en avvägning mellan att bilden ska bli rak och att den ska hamna där man vill 
förklarar Henke.  

7.2 ANALYS 
Pilotstudien fungerade bra och verkar ge intressanta behov. Fördelen med att inte ha fasta frågor är att 
man kan sporra tankar och funderingar som befinner sig i periferin av de man söker men som ändå är 
intressanta. Nackdelen är att det kan komma vilt olika svar och behov eftersom inte samma frågor 
ställs. Kunskapen som kan tas med till den fullskaliga studien är att fortsätta med den fria konver-
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sationen men att tillföra lite mer struktur i form av en checklista och ett par kompletterande frågor så 
att alla områden som är viktiga berörs. En annan lärdom är att det är viktigt att få besöka och 
observera installation i olika rum där projektorer ska monteras upp. Det skiljer sig väldigt mycket 
beroende på rummets utformning och vad som behövs av fästet. 

7.3 ANVÄNDARSTUDIE 
För att få mer struktur och så att inget ämne missas vid intervjutillfället upprättas en checklista för de 
områdena som ska tas upp (Bilaga II). Detta formulär används som en guide för observationer och 
intervju. De områden som presenteras tas upp med montören och anteckningar kring det som rör 
projektet sparas.  

Studien utförs med flera montörer (Bilaga II) och ger en bättre bild av vilka problem och förtjänster 
som finns med företagets fästen. Dessa studier fungerar i grunden som pilotstudien dock med mer 
struktur. Ur denna användarstudie identifieras många förtjänster och brister hos de fästena företaget 
jobbar med idag.  

7.4 PROBLEMOMRÅDEN 
De stora problemområdena som identifierats med dagens fästen är justering och montering. Det 
bestäms därför att dessa två områden ska vara nyckelkomponenter i det framtida utvecklingsarbetet. 

7.4.1 JUSTERING 
Justering behöver utföras på alla fästen och det uppstår alltid problem när tunga saker ska justeras 
väldigt lite. Till exempel när en stor skärm ska tippas någon grad så försöker montören tippa den rätt 
och sedan skruva åt en låsmutter. När han sedan släpper skärmen och fästet belastas igen flexar 
materialet i skärmen respektive fästet och förändringen blev avsevärt större än vad som var tänkt. 
Samma sak gäller med fästen för projektorer som har en kulled. Denna led ska hållas på plats med 
friktion. När projektorn ska tippas ner några grader applicerar montören tryck på kanten av 
projektorn. Eftersom det är rätt stor friktion i kulleden deformeras materialet elastiskt i projektorn och 
fästet. När tillräckligt mycket kraft applicerats ger leden efter och slutresultatet blev en större justering 
än vad som var tänkt. Eftersom det är en kulled har den tre frihetsgrader vilket ger en intuitiv 
justeringsmöjlighet men är svår att småjustera. Om montören ser att bilden är för långt ner på duken 
och vill vinkla upp projektorn är det lätt att också råka rotera och svänga den något. 

7.4.2 MONTERING 
Montering av fäste vid innertak skapar problem. När fästet ska gå genom innertackets isoleringsplatta 
måste ett hål skäras i denna. När fästet skruvas fast i betongtaket händer det att armen ej är vinkelrät 
mot innertaket vilket gör att taket spricker. När kablar förs genom hålet i innertaket kräver dessa extra 
utrymme eftersom de inbyggda kabelkanalerna ofta bara är stora nog för att förvara kablar och inte att 
kontakterna ska gå igenom. Detta kan även ge ett större fult hål i innertaket. Därför har vissa 
tillvärkare av fästen plastkåpor som kan sättas vid innertaket för att dölja sprickor och andra olyckor. 
Men dessa plastkåpor brukar ha undermålig adhesionslösning som består av två till fyra 
dubbelhäftande tejpbitar. Kåporna lossnar och används därför inte. Med fästen som saknar eller har 
undermålig kabelhantering använder montörer buntband för att få fast kablarna. Gällande ergonomi 
och montering kan nämnas att montörerna genomför flera monteringsmoment där de måste hålla upp 
en del med ena handen och skruva alternativ justera med andra handen.  
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8 KRAVSPECIFIKATION 
Denna specifikation av krav och önskemål är för ett takfäste för projektorer (Tabell 8-1). 
Specifikationen skapas utifrån de användarbehoven som identifierats, installationsproffsens åsikter 
och andra generella krav som ett fäste behöver uppfylla. Indelningen mellan krav och önskemål 
bestäms genom att överväga hur viktigt funktion är. Om det är ett absolut måste att fästet ska 
uppfylla en viss funktion är det ett krav. Önskemålen är funktioner som skulle vara bra om fästet 
uppfyller. Funktioner revideras, omformuleras eller läggs till under projektets gång. De förändringar 
som görs noteras i specifikationen. All förändring måste dock godkännas av företaget. 

Tabell 8-1: Denna specifikation beskriver de krav och önskemålen som är kopplade till projektorfästet. 

Ändring K/Ö Krav och önskemål Ans 
 
 
 

18/3 

 
K 
Ö 
K 

Geometri 
Vikt: < 7 kg 
Väga så lite som möjligt 
Distansera projektor från tak: 200 mm till 1600 mm 

 
 
 
JM 

 
 
 

19/3 
18/3 

 
K 
K 
K 
Ö 

Kinematik 
Möjliggöra tippning av projektor: +/- 20° 
Möjliggöra svängning av projektor: 360° 
Möjliggöra montering av projektor i olika höjder 
Möjliggöra rotation +/- 3° 

 
 
 
JM 
JM 

  
K 
K 
Ö 

Krafter  
Klara vikt: 15 kg 
Klara momentanbelastning:  750 N 
Vibrationsbeständig: 50 Hz - 83 Hz (3000 - 5000 
rpm) 

 

  
K 
Ö 

Material 
Temperaturbeständig: -20°C till +40°C 
Tåla luftfuktighet: 0.5% till 40% 

 

  
K 

Säkerhet 
Säker låsning av projektorn 

 

  
Ö 

Ergonomi 
Minimera antal monteringsmoment för 
installatören 

 

  
Ö 
Ö 
Ö 

Tillverkning 
Minimera materialförluster 
Ej använda sig av ovanliga metoder 
Använda sig i stor utsträckning av 
standardkomponenter 

 

  
Ö 

Kvalitetskontroll 
Tillverkning av prototyp 

 

  
Ö 
K 
Ö 
Ö 

Monterbarhet 
Få monteringsmoment 
Genomtänkta monteringsmoment 
Förenkla och göra momenten mer intuitiva 
Möjlighet att monteras ensam 

 

  
K 
K 

Transport 
Förpackas i kartong 
Ska kunna assembleras på plats 

 

  Handhavande  
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23/3 

K 
Ö 
Ö 

Livslängd: 20 år 
Underlätta justeringsarbetet 
Underlätta finjusteringen 

 
 
JM 

 
 

3/3 

 
Ö 
Ö 

Underhållsmöjlighet 
Enkel att rengöra 
Behålla justering vid nedmontering av projektor 

 
 
JM 

  
K 
Ö 

Kostnader 
Tillverkningskostnad: < 500 SEK 
Låg tillverkningskostnad 

 

  
K 
Ö 

Miljö  
Ej miljöfarliga material 
Återvinningsbara material 

 

  
Ö 
Ö 
Ö 

Design 
Ge ett stadigt och robust intryck 
Passa in i kontorslandskap 
Tidlöst formspråk 

 

 
3/3 

 
K 

Övrigt 
Fästet ska passa alla projektorer (universal) 

 
JM 
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9 KONCEPTGENERERING 
Detta kapitel beskriver de steg som genomgås för att generera nya idéer och koncept till fästet. De 
metoderna som beskrivits i metodkapitlet förklaras här hur de har använts i projektet. Kapitlet börjar 
med den arbetsprocess som genomförs och avslutar med de koncept som är resultatet. 

9.1 PROCESS 
För att genomföra benchmarkingen används katalogmetoden (6.1.1 Katalogmetoden). Denna metod 
används för att den snabbt genererar en stor mängd information. Internet används mycket för att se så 
många olika modeller av fästen som möjligt. En sida som sammanställer dessa produkter är 
www.prisjakt.nu (Prisjakt Sverige AB, 2010). Där ges det en bra överblick av vilka märken på fästen 
som finns. Det går även att filtrera efter en massa olika funktioner för att hitta det fästet man söker. 
Tillverkarnas hemsidor är också till stor hjälp då det finns massor av information.  

Innan den kreativa processen sätts igång analyseras benchmarkingen grundligt för att få mer 
inspiration. En annan inspirationskälla är boken Mechanisms and Mechanical Devices Sourcebook 
(Sclater & Chironis, 2007) där det finns mycket information gällande kinematiska rörelser och 
momentöverföring. Patent granskats också för att se vad andra företag har för lösningar (Lönnqvist, 
2004). 

Det kreativa arbetet inleds med brainstorming (3.1.4 Brainstorming) där idéer som kommit upp under 
de tidigare delarna av projektet kan skissas ner och utvecklas. Detta är bra för att inte glömma bort de 
idéer som är helt ostrukturerade eller ej realistiska men som ändå kan bidra till kreativa lösningar. 
Brainstormingsessionen genomförs på ett ostrukturerat sätt med bara en person som deltagare. 

När den ostrukturerade brainstormingen inte längre ger några nya idéer genomförs analogimetoden 
(3.1.2 Analogimetoden). Analogier används för att bredda källan som inspiration tas ifrån när tekniska 
problem ska lösas. Denna metod genomförs  genom att ta inspiration från olika områden och skissa 
ner inspirationskällan eller en lösning på stora papper. De områdena som inspirerar är grundläggande 
mekaniska lösningar som lokomotiv och taljor men även andra icke tekniska områden som naturen 
och anatomi hos biologiska varelser. 

Nästa metod som utförs är Big-sheet metoden (3.1.5 Big Sheet-metoden). I denna metod används A2 
papper. Metoden genomförs genom att skapa skisser och idéer runt problem eller önskemål på 
produkten. De önskemålskategorier som väljs är; minimera vikt, minimera antal monteringssteg och 
stora justeringsmöjligheter. Problemen som behandlas är; att kunna montera projektorn på olika 
höjder och problemet med tippning, svängning och rotation av projektorn. För varje kategori skissas 
det på idéer som just bara löser det problemet eller önskemålet.  Detta är bra för att få idéer som löser 
ett specifikt problem väldigt bra. Senare i projektet kan kanske dessa lösningar kombineras för att lösa 
många problem. Metoden används för att på ett överskådligt sätt dokumentera många olika lösningar 
på ett papper. Dessa stora papper underlättar när lösningarna ska vidareutvecklas.  

För att generera koncept som förenklar monteringen av fästena används en scenariobaserad kreativ 
metod (3.1.7 Scenariobaserad kreativ metod). Scenariot som granskas är monteringsscenariot för en 
projektor och dess fäste. Detta scenario bygger på observationer från montörernas arbete och stämmer 
inte för alla monteringsförfaranden utan är mer generellt. Anledningen varför detta scenario skapas 
och studeras är för att kunna generera hela koncept eller smålösningar för att underlätta monterings-
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arbetet. Scenariot beskrivs på två A3 papper och delas upp i 10 delmoment. Därefter genomgås dessa 
delmoment och lösningar skapas för att underlätta monteringen eller slå ihop monteringsmoment. 
Dessa lösningar dokumenteras och utvecklas på A2 papper för att stimulera kreativitet genom att 
kunna se alla lösningar samtidigt.  

De materialet som presterats i detta skede genomgås igen med hjälp av Osborns idésporrar (3.1.3 
Osborns idésporrar). Anledningen varför denna metod implementeras är för att ytterligare utreda om 
några lösningar missats. Detta genomförs genom att titta på de koncepten som tagits fram och fundera 
kring hur dessa kan utvecklas, kombineras, vridas, förstoras, förminskas osv. Metoden leder i sin tur 
till nya idéer och lösningar. 

9.2 LÖSNINGSVARIANTER 
Efter att alla dessa skisser skapats måste det sammanställas på ett sätt som gör att det kan leda till 
fullständiga koncept. Eftersom det har generats så mycket lösa skisser vid det här skedet i projektet 
måste ett system tillämpas för att sammanställa dessa. Detta system går ut på att titta på alla skisserna 
och sammanföra dem till en mängd genomarbetade koncept eller varianter. Denna sammanförning 
inspireras av ytterlighetstänkande (3.1.6 Ytterlighetstänkande) genom att det finns en viss tanke bakom 
varje variant. Exempelvis skapas varianter som ska vara så enkla att montera som möjligt, ha många 
inställningsmöjligheter, vara billig, vara avskalad eller vara avancerad. Var variant har sin egen 
grundtanke för att kunna ta del av de separata smålösningarna som genererats av alla skisser. Denna 
process leder till slut till Variant 1-8. I detta steg är ej varianterna fulländade konstruktionsmässiga 
utan beskrivs endast ytligt för att förtydliga funktionerna och skillnaderna mellan de olika 
varianterna. De olika varianterna behåller sitt namn genom hela projektet för att underlätta i 
produktutvecklingsprocessen. Varianternas skisser presenteras nedan : 

VARIANT 1 

 

Figur 9-1: Denna figur visar de separata delarna som Variant 1 innehåller. 

Tanken bakom denna variant är enkelhet (Figur 9-1). Detta fäste har få antal lösa delar. Det är 
fördelaktigt då montören ej behöver genomföra så många monteringsmoment i form av att sätta ihop 
delar. En annan fördel är att det ej finns lika mycket lösa delar att tappa bort. 
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VARIANT 2 

 

Figur 9-2: Skiss på Variant 2.  

Idén med detta fäste är inbyggd säkerhet (Figur 9-2). För att fästa projektorn i släden väljs de hål som 
passar just den projektorn. När skruvarna är säkrade stängs luckan låses fast. Armen som projektorn 
hänger i sågas av för att justera höjden på projektorn.  

VARIANT 3 

 

Figur 9-3: Variant 3 har en teleskoparm och kulled. 

Denna variant förenklar justering av projektorn genom att ha en kulled med stor radie (Figur 9-3). 
Detta förenklar små rörelser av projektorn. Släden har fyra armar för fästning i projektorn.  
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VARIANT 4 

 

Figur 9-4: Skissen illustrerar hur Variant 4 fungerar. 

Tanken med denna variant är att kunna låsa rotation separat runt olika axlar (Figur 9-4). Släden kan 
spännas i navet (ser ut som ett hjulkors) både för tippning och rotation. I den undre delen av släden 
går det ut armar som fäster i projektorn. Dessa armar går att skjuta in och ut mot mittcylindern för att 
passa hålen i projektorn.  

VARIANT 5 

 

Figur 9-5: Variant 5 med armar i tre olika längder.  

Denna version ämnar undersöka hur det skulle fungera med en justeringsmekanism för projektorn 
som består av två välvda sammankopplade spår som är korsade (Figur 9-5). Varianten har även 
fjäderbelastade cylindrar som används för att fästa armen och den övre delen av fästet och släden.  
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VARIANT 6

 

Figur 9-6: Skissen visar Variant 6 i detalj.  

Variant 6 använder sig av en aluminiumprofil med inbyggda skruvhål för att fästa den övre delen av 
fästet (Figur 9-6). Släden består av två ramar och fungerar som spelet labyrint. 

VARIANT 7

 

Figur 9-7: Variant 7 illustreras med förklarande text. 

Denna variant har en steglös teleskoplösning (Figur 9-7). Denna teleskoplösning ska gå att låsa på 
valfri höjd. För justeringen används en lösning liknande hydraliska pistonger. 
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VARIANT 8

 

Figur 9-8: Här visas Variant 8. 

Denna variant förenklar småjustering genom att ha justeringsskruvar för tippning och rotation (Figur 
9-8). Den har även ett övre fäste som ej är bredare än armen vilket gör att den kan fästas inifrån. 
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10 KONCEPTVAL 
Gallringskort (3.3.1 Gallringskort) används för att på ett snabbt sätt rensa ut de varianterna som ej ska 
gå vidare för ytterligare granskning. Denna typ av gallring är ett första steg för att se om varianterna 
är realiserbara och uppfyller de krav som tidigare statuerats (Tabell 10-1). Variant 1 väljs bort på 
kravet att den ej har tippfunktion. Med denna variant är tanken att spegla enkelhet men en 
tippfunktion ses som nödvändig för ett projektorfäste. Variant 7 med de hydrauliska pistongerna 
beräknas ej att ligga inom kostnadskravet. De varianterna som går vidare för ytterligare gallring är 
variant 2, 3, 4, 5, 6, och 8. Dessa varianter uppfyller alltså kraven från kravspecifikationen. 

Tabell 10-1: Följande gallringskort används för att göra en grovgallring bland de varianter som skapats hittills.  

 

Efter denna grovgallring utförs en mer detaljerad urvalsprocess. Eftersom alla kraven är uppfyllda av 
de kvarvarande koncepten måste önskemålen beaktas. Detta utförs genom en kriterieviktning (3.3.4 
Kriterieviktning) där kriterierna i detta fallet utgörs av önskemålen från kravspecifikationen. Det 
första steget är att dela in önskemålen i överkategorier. Dessa kategorier är följande: 

• Underlätta montering och underhåll 
• Låg tillverkningskostnad 
• Underlätta justering 
• Materialönskemål 
• Utseende 

Under dessa fem överkategorier kan alla önskemål placeras. Därefter viktas överkategorierna med 
varandra (Tabell 10-2). Resterande viktmatriser erhålls i Fel! Hittar inte referenskälla..  

Lösnings varianterna (Sv) utvärderade 

(+) Fullfölj lösningsförslag
(-) Avlägsna lösningsförslag

(+) Ja (?)  Hämta information
(-) Nej (!) Verifiera med kravspecifikationen 
(?) Brist på information för eventuella ändringar
(!) Verifiera med kravspecifikationen

Sv A B C D E F G
1 + - -
2 + + + + + + + +
3 + + + + + + + +
4 + + + + + + + +
5 + + + + + + + +
6 + + + + + + + +
7 + - -
8 + + + + + + + +

Anmärkningar
Har ej tippfunktion

Kostnadskravet förväntas brista pga konstruktionen

Gallringskort för:
Takfäste för projektor Sida: 1

Är subfunktionerna kompatibla?
Förefaller samtliga krav att uppfyllas?

Dubbelcheck att varianterna är realiserbara

Har varianten inbyggd säkerhet? Dvs extra säkerhetsanordning behövs ej

Lö
sn

in
gs

 v
ar

ia
nt

 (S
v)

:

Beslut

Betyg för lösnings varianterna (Sv)

Dubbelcheck av kostnadskravet

Rekomenderas varianten av andra orsaker?
Är tillräckligt med kunskap möjligt att skaffa inom givna tidsramar
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Tabell 10-2: En viktmatris som beskriver kriteriernas inbördes vikt. 

0= Mindre viktig än
1= Lika viktig som

2= Viktigare än

Un
de

rlä
tta

 m
on

te
rin

g 
oc

h 
un

de
rh

ål
l

Lå
g 

til
lv

er
kn

in
gs

ko
st

na
d

Un
de

rlä
tta

 ju
st

er
in

g

M
at

er
ia

lö
ns

ke
m

ål

Ut
se

en
de

Su
m

m
a

vi
kt

Underlätta montering och underhåll 1 2 1 2 2 8 8/25
Låg tillverkningskostnad 0 1 0 2 1 4 4/25

Underlätta justering 1 2 1 2 2 8 8/25
Materialönskemål 0 0 0 1 0 1 1/25

Utseende 0 1 0 2 1 4 4/25  

Vikten som överkategorierna erhåller (till höger i tabellen) representerar dess vikt jämfört med de 
andra överkategorierna. Men vikten kommer även påverka deras underkategorier då dessa 
multipliceras. Ett räkneexempel på detta följer nedan: 

"Underlätta montering och underhåll"  8
25

 (Överkategorins vikt) 

"Minimera antal monteringsmoment för installatören" 4
25

                 (Underkategorins inbördes 

vikt endast      viktat i sin egen kategori) 

"Minimera antal monteringsmoment för installatören" 8
25
∙ 4
25

= 32
625

 (Önskemålets totala vikt) 

För att kunna presentera alla dessa vikter används ett önskemålsträd (3.3.5 Önskemålsträd). Detta träd 
(Bilaga III) visar tydligt hur de olika överkategorierna, underkategorierna, inbördes vikter och totala 
vikter samspelar. Det är fördelaktigt att presentera dem på detta sätt för att det ska bli mer 
överskådligt. 

Efter önskemålens vikter är fastslagna måste de varianterna som skapats betygsättas i dessa önskemål 
(Bilaga III). Detta utförs genom att behandla ett önskemål i taget och betygsätta var variant för sig 
(Tabell 10-3). Betygsskalan som används är följande; 

0 = Uppfyller ej önskemålet 
3 = Uppfyller delvis önskemålet 
5 = Uppfyller önskemålet fullständigt 
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Tabell 10-3: Resultat av varianternas betygsättning gällande önskemålet "Minimera antalet monteringsmoment för 
installatören". 

Betyg V2 V3 V4 V5 V6 V8 
0             
1             
2             
3   x x   x   
4 x     x   x 
5            

 
Denna bedömning utförs på det befintliga materialet vid det här skedet i projektet. De önskemåls-
kriterierna som betygssätts här innefattar inte alla önskemålen från kravspecifikationen. Några väljs 
bort då dessa är svåra att bedöma vid detta stadium i projektet. Dessutom är varianterna ej 
fullständigt genomarbetade och därför är denna betygsättning inte fakta men ger en fingervisning om 
hur varianterna uppfyller önskemålen. 

I det sista skedet multipliceras önskemålens betyg med deras vikter på de respektive varianterna. Då 
erhålls det viktade betyget som summeras ihop och ger variantens fullsändiga betyg. Dessa betyg är 
som följer: 

• Variant 2 2,32 
• Variant 3 2,78 
• Variant 4 2,82 
• Variant 5 2,88 
• Variant 6 3,12 
• Variant 8  3,60 

Fullständiga vikter och betyg finns i Bilaga III. Variant 2 väljs att inte vidareutvecklas då den ej 
uppfyller önskemålen i lika stor utsträckning som de andra varianterna och har fått ett lågt betyg. 
Variant 6 har fått bra slutbetyg men gallras bort då den på många sätt liknar variant 8 och integreras 
då med den.   
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11 KONCEPTUTVECKLING 
Här presenteras de utvecklingsarbete som utförs efter att de fem varianter har gått vidare. I denna 
sektion av projektet utförs en stor del av konstruerandet för att lösa alla problem och få så bra 
produkter som möjligt. Kapitlet är indelat i iteration, hålstudie, utvecklingsexempel och förklaring av 
koncept. 

Nu bestäms de detaljer som lämnats ospecificerade från konceptfasen. Därefter testas idéerna genom 
att realisera dem digitalt med CAD-mjukvara. Detta underlättar för att få en känsla för hur koncepten 
fungerar i 3D. Det är också fördelaktigt för att kunna börja måttsätta konstruktionerna. Dessa 
modeller skapas snabbt för att ha något att utgå ifrån. Bara de mest essentiella delarna modelleras 
upp. Mer avancerade tekniska lösningar och exakta dimensioner sparas till senare för att effektivisera 
arbetet. 

11.1 ITERATION 
De koncept som hittills har skapats uppfyller alla krav och önskemål som konceptvalet visat. 
Varianterna är dock ganska traditionella. Därför påbörjas en iteration i konceptgenereringsfasen där 
nya idéer kommer fram. Denna fas ämnar att bredda variationen på koncepten. Frukten ur detta 
arbete är två nya koncept som döps till Variant 9 och Variant 10  

VARIANT 9 

 

Figur 11-1: Här beskrivs hur den nya variant 9 fungerar.  

Denna variant (Figur 11-1) är skapad utifrån premissen att bara använda de monteringsmoment som 
är absolut nödvändiga. Teleskoplösningen skall fästa automatiskt med hjälp av en mekanisk lösning 
eller exempelvis ett spår på insidan av röret.  
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VARIANT 10 

 

Figur 11-2: Skiss på varaint 10. 

Denna variant (Figur 11-2) undersöker hur grundläggande en konstruktion kan vara som ändå 
uppfyller kraven. Grundidén bygger på fyra stänger som fästs i taket. Mellan dessa fästs en bricka 
som är justerbar eftersom den kan fästas på olika ställen på stängerna. 

Variant 10 går direkt vidare för att realiseras som 3D modell. Variant 9 har vissa tekniska lösningar 
som måste tittas på innan den går vidare. Teleskoplösningen är den stora delen. Denna är tänkt att 
kunna låsas med hjälp av enbart en hand (som en rullgardin). Många skisser på denna lösning 
genereras. Olika varianter med invärtes spår som klickar i prövas. Andra mekaniska lösningar föreslås 
för att den ska kunna låsa sig själv. Gemensamt för alla dessa lösningar är att de gör konstruktionen 
väldigt mycket tyngre och/eller dyrare. Ett annat stort problem är den inbyggda säkerheten. Om en 
mekanisk lösning ska låsa den undre delen av armen utan att användaren riktigt ser denna låsning 
eller tvekar på om det verkligen har låst får användaren svårt att lita på funktionen. Extra oro kommer 
även från att en projektor kan kosta en del. Exempelvis; om en rullgardin ej låser sig åker den upp 
igen. Men om denna konstruktion ej låser ordentligt riskerar den undre delen av armen, släden och 
projektorn att falla i marken. Alla dessa faktorer bidrar till att Variant 9 slutligen skrotas och 
kunskaperna och detaljlösningar förs över till Variant 8. 

11.2 HÅLSTUDIE 
För att kunna fästa en stor mängd olika projektorer behövs mer information om hur de projektorerna 
som finns på marknaden ser ut. Eftersom det ej finns någon standard idag för hålbilden på 
projektorerna vilket konstaterades under förundersökningen måste en manuell undersökning utföras. 
Det som menas med hålbild är hur de gängade hålen på projektorn är placerade. Det är alltså dessa 
hål som används för att fästa projektorn. Denna undersökning ämnar att kartlägga hålbilden på ett 
urval av projektorer. 

Urvalet består av 13 st projektorer från marknadens vanligaste märken Sanyo, Sony, Benq och 
Optoma. Projektorena varierar i såväl prisklass (5 000-100 000 kr), som vikt (2,3-10 kg) och storlek. 
Denna information är tagen från manualer och hemsidor. När all rådata erhållits kartläggs denna 
illustrativt (Figur 11-3). Denna kartläggningen fungerar på så vis att alla projektorerna har en 
gemensam mittpunkt (den blå punkten). Därefter läggs alla hålen på projektorerna in i bilden för att 
de ska kunna granskas samtidigt. De olika fälten representerar en viss grupp projektorers hålbild. 
Exempelvis; om ett projektorfäste enbart når ut till de hålen i det gröna fältet kommer projektorn att 
möjliggöra fästning till 54% av urvalet. Når fästet ända ut till det röda fältet klarar den 100% av 
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urvalet. Det är även viktigt att poängtera att den inre dimensionerna är viktiga också. Om fästet är för 
stort riskerar det att ej ha tillräckligt med utrymme för de minsta projektorerna. 

 

Figur 11-3: Illustrationen visar resultatet av hålstudien. 

När denna hålkarta finns tillgänglig importeras den till CAD-programmet (Figur 11-4). Nu testat alla 
de befintliga varianterna mot denna karta för att se var deras svagheter och förtjänster ligger. Fördelen 
med att ta in hålkartan direkt i programmet är att fästena kan flyttas, armarna kan regleras och så 
vidare. På detta sätt syns väldigt tydligt hur de olika varianterna mäter sig mot varandra. Justeringar 
utförs på samtliga koncept och för att bättre passa hålbilden från studien. Det beslutas även att satsa 
på att tillgodose fästning ut till och med det gula fältet. Alltså kan 92% av projektorerna fästas. Detta 
beslut tas av flera anledningar. Först och främst är de projektorer som befinner sig utanför detta fält 
väldigt stora, tunga och relativt ovanliga på dagens marknad. Trenden på projektormarknaden går 
mot mindre projektorer. En annan anledning är att det stora projektorerna väger mycket mer än de 
små. Projektorn i denna undersökning som genererade hålen längst ut i kanterna väger 10 kg, vilket är 
mer än vad som krävs av detta fäste (<7 kg). 
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Figur 11-4: Hålkartan matchas mot varianterna i CAD-mjukvara. 

11.3 UTVECKLINGSEXEMPEL 
Under denna process utvecklas alla varianterna för att bli så kompletta som möjligt. Här fastställs de 
detaljlösningar som tidigare har lämnats åt sidan. Det sker även omarbetningar av varianternas 
lösningar. Två exempel på dessa förändringar presenteras nedan. Det första exemplet föreställer 
Variant 8. Figurerna visar profilen på armen som projektorn hänger i (Figur 11-5). Den gamla profilen 
skulle fästas i takfästet med en gemomgående skruv. Likaså med fästet mot släden. Denna arm kan 
därför ej kapas till den längd som behövs utan skulle behöva vara rätt från början. Profilen omarbetas 
för att möjliggöra en friktionsfästande lösning och ha integrerad kabelhantering. Den nya armen är 
även utrustad med en speciell profil i västra hörnet som möjliggöra fästning av en gummiläpp som 
ska täcka undersidan. Mer hur denna lösning fungerar presenteras i avsnitt 11.4 Förklaring av koncept 
. 

 

Figur 11-5: Till vänster är den gamla profilen som omarbetats till den som visas till höger.  
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En annan lösning som omarbetas på Variant 8 är den nedre delen av släden. Efter hålstudien 
förändras lösningen för de fyra armarna som projektorn fäster i. För att ge större anpassnings-
möjligheter sätts armparen i en gemensam skåra. I denna skåra kan armarna förflyttas efter behov och 
låsas (Figur 11-6). Hela konstruktionen plattas även till för att komma närmare projektorn. 

 

Figur 11-6: Figurerna visar utveckling av slädens funktion. 
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11.4 FÖRKLARING AV KONCEPT 
Här förklaras de koncept som tagits fram. En variant i taget presenteras med figur och beskrivande 
text. I detta skede har många smådetaljer fastslagits men de exakta dimensionerna på konstrukt-
ionerna är ej definierade.  

11.4.1 VARIANT 3 

 

1. Detta är variant 3 i detalj. 
2. Släden är anpassad för projektorer med fyra skruvhål för fästning. Om projektorn har tre hål 

kan man välja att inte använda en av fästningsarmarna. 
3. Teleskoplösningen låses med en skruv som bara går att skruva ut en viss längd. Detta är för 

att den övre och undre delen i teleskoplösningen aldrig ska skiljas. Skruven lossas och röret 
kan vridas ut och föras upp och ned. När rätt höjd är vald vrids röret in i ett av spåren och 
skruven spänns. 

4. Den övre delen av fästet monteras i taket och det finns ett hål på sidan av röret där kablarna 
ska gå ut.  

5. För att fästa projektorn används tumskruvar som även har ett hexagonalt spår om man vill 
spänna extra med insexnyckel. 

6. För att fästa släden används en vanlig genomgående skruv med mutter på andra sidan. 
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11.4.2 VARIANT 4 

 

1. Denna bild visar variant 4. 
2. Släden har möjlighet att rotera, svänga och tippa. I navet på släden kan rotation och tippning 

låsas individuellt för att förenkla justering. Det finns fyra armar med gemensam rotationsaxel 
i mitten på släden. Armarna har även ett spår för att kunna justera tumskruvarna in och ut 
från mitten. Skruvarna måste vara olika längd för att kunna fästa i projektorn. 

3. Det övre fästet sitter fast i armen med en genomgående skruv. Fästningen med taket sker 
genom de 8 hålen (4 obligatoriska, 4 valfria). 

4. Teleskoplösningen justeras med en genomgående skruv. 
5. Släden fästs i armen med en genomgående skruv. Alla skruvar spänns med medföljande 

insexnyckel. 
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11.4.3 VARIANT 5 

 

1. Detta är variant 5. 
2. Denna variant har en ny typ av justeringslösning som bygger på två spår som är vinkelrät mot 

varandra. Mellan dessa finns en spårkloss som sammanbinder spåren. Justering i dessa två 
spåren går att låsa individuellt. För att fästa projektorn i släden finns det fyra armar. Dessa 
armar har profilen av ett upp och ned vänt U. Detta för att möjliggöra längre armar vilket 
leder till att tyngre och/eller större projektorer kan fästas. 

3. Takfästet har spår för att möjliggöra justering av positionen och undvika att skruva i 
armeringar i taket. 

4. Fästanordningen består av två fjäderbelastade cylindrar som först trycks in, därefter dras 
armen ut ur takfästet för att lossas. 

  



 

49 
 

11.4.4 VARIANT 8 

 

1. Denna bild visar Variant 8 i sin helhet. 
2. Slädens har fyra armar som går att justera i två spår. Det går även att låsa dessa armars 

position. För att fästa i projektorn används tumskruvar med spår för insexnyckel. Hela släden 
är löstagbar med en "klick" anordning då den övre delen av släden är av plast. 

3. Denna bild visar en genomskärning på armen för att kunna lättare kunna se hur 
friktionsfästningen fungerar. Fästanordningen monteras först på den delen av fästet som sätts 
i taket. Sedan förs bara armen upp och skruvas åt med medföljande insexnyckel. 

4. Här visas hur släden fästs i armen . Släden skjuts mot armen och cylindern med en hake som 
sitter på armen går in i spåret på släden, varpå plastdetaljerna på sidan klickar i armen. 

5. Denna bild visar takfästet semi-transparent. Under syns friktionsfästet. 
6. De två spåren i släden används för att justera rotation och tippning. Här ses även skruvarna 

som används för att finjustera rotation respektive tippning separat. Montören skruvar 
skruvarna och genom en nedväxling i konstruktionen sker en långsam förändring av 
justeringen.  

  



 

50 
 

11.4.5 VARIANT 10 

 
1. Här syns den nytillkomna variant 10. Det är fyra stänger som tillåter friktionsfästning. 

Projektorn står på an bricka som har en kant framtill för att projektorn ej ska falla i marken. 
2. Detta hål på brickan som projektorn står på är avlångt för att möjliggöra lutning. 
3. Stången har en profil för att kunna föra upp en liten gängad kub för att fästa brickan. 

Armarna kapas efter att projektorn har fixerats.  
4. För att få upp takfästet finns det fyra skruvhål. 

Variant 10 uppfyller de kraven som är satta med avseende på justering men efter den realiseras i 3D 
med korrekta proportioner väljs den att tas bort. Den kommer ge ett väldigt stort ingrepp på taket. 
Den kommer även ta en väldigt stor plats i ett kontorslandskap, speciellt om det är högt i tak. För mer 
information om vilka varianter som väljs bort och tillkommer hänvisas läsaren till utvecklings-
processkartan (Bilaga IV). 
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12 MONTERING OCH JUSTERING 
När alla detaljer på fästena är utvecklade kan arbetet gå vidare med att titta på monteringsförloppet. 
För att få en bättre förståelse för vilka för- och nackdelar som finns hos de olika varianterna måste 
monteringen demonstreras på något sätt. Det bestäms därför att ta fram animationer för alla varianter.  

12.1 ANIMATIONER 
I dessa animationer beskrivs hela monteringsförloppet, från fastsättning i tak till justering av 
projektorn. Dessa videosekvenser animeras med hjälp av befintliga CAD-modeller. Texturer och 
avancerad ljussättning behövs ej då dessa sekvenser enbart ämnar att titta på  monteringsförloppet. 
Denna figur (Figur 12-1) visar ett utdrag av bilder (Keyframes) ur animationsvideon för Variant 3. 
Fullständiga animationsvideor finns tillgängliga och kan lämnas ut på begäran. 

 

Figur 12-1: Ett utdrag av bilder från en av de fyra animationerna. 

12.2 DEMONSTRATION 
För att få en utvärdering på dessa monteringsförfarande tas hjälp ifrån erfarna montörer från 
företaget. Först fastställs demonstrationens genomförande. För att få strukturerad feedback från 
montörerna tas en formulär eller enkät fram (3.2.4 Enkät). Detta formulär (Bilaga V) ställer frågor om 
vad de tycker fungerar "bra/dåligt", "vad som skulle kunna ändras?" och så vidare. Demonstrationen 
inleds med att visa montörerna alla animationer. Därefter presenteras en animation i taget följt av en 
enkät och diskussion. Efter att montörerna svarat på enkäten diskuteras resultatet. Enkäten används 
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som en utgångspunkt för diskussionen som även tillåts expanderas utöver dessa frågorna för att få så 
mycket feedback som möjligt. När alla varianterna genomgåtts sker även en allmän brainstorming för 
att se hur deras drömfäste skulle kunna se ut. 

12.3 SAMMANFATTNING OCH UTVÄRDERING 
Svaren från montörerna dokumenteras och kan läsas i Bilaga 5. Sammanfattningsvis tyckte de att 
montering och justering fungerade bra på alla varianter med vissa undantag. Variant 3 skulle behöva 
ha en funktion för att spänna och lossa kulleden på släden. Det integrerade takfästet kan bli ett 
problem då taket inte alltid är helt horisontellt vilket leder till att hela fästet ej hänger helt vertikalt. 
Gällande Variant 4 ansågs möjligheten att kunna låsa slädens funktion till tippning och rotation ej helt 
nödvändig. Denna precision behövs sällan. De genomgående skruvarna kan störa genomförning av 
kablar i teleskoparmens innanmäte. Variant 5 har väldigt bra armar för att fästa projektorn. Dom är 
enkla att justera och ger många möjligheter att passa olika projektorer. Ett problem kan vara att 
armarna krockar under släden om det är en specifik hålbild på projektorn. Variant 8 har bra 
friktionslåsning av armen som ger möjlighet till justeringsmån. Det skulle behövas ett skydd för 
armprofilen om denna sågas av snett av montören. 

Efter att alla denna input genomarbetats genomförs en brainstorming där montörerna får komma med 
ytterligare förslag på bra lösningar eller detaljer de skulle vilja se förändras. Sammanfattningen av 
deras åsikter är att de är intresserade av Variant 3 och Variant 8 alternativt en kombination av de bästa 
delarna.  
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13 ANALYS OCH VAL AV SLUTLIG LÖSNING 
Efter monterings- och justeringsundersökningen är Variant 3 och Variant 8 de klara vinnarna. De 
uppfyller de kraven som sats och har en enkel bra och intuitiv montering och justering. Därför sätts 
dessa två lösningar upp i en svagpunktsanalys (3.3.6 Svagpunktsanalys) för att återkoppla till de 
önskemålen som råder över denna produkt. Denna analys används dels till att identifiera de 
områdena som produkterna ej uppfyller och för att hjälpa till att ta ett beslut om vilken variant som 
går vidare (Figur 13-1). Variant 8 är klar vinnare inom de flesta önskemålen. Men dessa 
betygsättningen på dessa önskemål utfördes vid ett tidigt skede i projektet och har under den senaste 
undersökningen förändrats.  

 

Figur 13-1: Svagpunktsdiagram visar för- och nackdelar med de två lösningarna. 

Gällande justering av släden har montörernas erfarenheter av liknande lösningar fått kulleden att 
utnämnas till den enklaste och mest anpassningsbara justeringslösningen till släden. Precisionen och 
flexibiliteten i Variant 8's släde leder med stor sannolikhet bara till extra monteringsmoment och är i 
det flesta fall överflödiga. Med avseende på den arm som släden hänger i är friktionslösningen den 
bästa av de två, då denna ger möjlighet till att kapas på exakt den längd som behövs. När denna arm 
är kapad kommer ej fästet att passa bra om det ska monteras upp i en annan lokal med andra 
förutsättningar. Utifrån Installationsproffsens perspektiv är detta dock gynnsamt. Om företaget som 
är deras kund vill sätta projektorn i en annan lokal måste de köpa ett nytt fäste. Det minskar även 
vikten på konstruktionen avsevärt. Det ger även möjlighet till att få armen att hänga helt vertikalt då 
friktionsfästningen har en viss justeringsmån i denna led. 
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Med denna information väljs Variant 8 att gå vidare med. Den slutgiltiga utvecklingen bör fokusera 
på att skapa en ny justeringslösning till släden. De fyra armarna som håller upp projektorn uppfyller 
de krav som ställts på dem med avseende på att nå de olika infästningshålen enligt hålbildsstudien. 
Men eftersom denna studie är utförd på ett relativt litet antal projektorer är det fördelaktigt att även se 
över dem. Det skulle vara bra om de kunde vara ännu mer anpassningsbara. 
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14  VIDAREUTVECKLING AV SLUTLIG LÖSNING 
När det har fastställts att det ska användas en friktionsfästningslösning för att fästa armen skapas nya 
behov hos fästet. Huvudarmen som släden hänger i kommer sågas av till rätt längd. Eftersom denna 
sågas av en montör finns det en risk att snittet ej blir helt rakt. Eftersom det är enklast att dölja den 
avsågade delen av armen ska denna vara upp mot taket. Det kan även bli en glipa längst upp om taket 
ej är helt horisontellt vilket medför att armens vinkel måste justeras. Det finns därför ett behov av att 
ha någon form av skyddskåpa som täcker dessa imperfektioner. Många skisser på hur denna kåpa ska 
sitta fast utförs. Den bästa lösningen är dock att låta plastkåpan fästa på samma sätt som hela det övre 
fästet gör, genom de fyra skruvarna som går upp i taket (Figur 14-1). Den går att föra utanför armen så 
att den täcker över den översta biten. 

 

Figur 14-1: En skyddskåpa tas fram för att täcka den övre delen av fästet.  

Andra områden som behöver utvecklas är släden. Den måste kunna fästa i armen, justeras i alla leder 
och vara låsbar. Lösningen på detta är en centralt placerad skruv med ett par extrafunktioner (t.v.) 
(Figur 14-2). Underdelen är gängad som en vanlig skruv. Denna del används för att fästa i kulleden. 
Den övre delen har ett spår som fäster i armen. Till höger visas hur hela skruven förs på armen. Spåret 
är utformat så att den endast kan föras på åt ett håll och låser rotation av skruven.  

                       

Figur 14-2: Bildserien beskriver hur släden fästs på armen. 

Det sista exemplet på utvecklingsarbete som tas upp är slädens exteriör. Då det bestämts att fästet ska 
använda sig av en låsbar kulled måste släden omarbetas. En viktig frågeställning myntades för att 
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leda denna utveckling: Hur kan en detaljerad profil gifta sig med rund form? Armen har en tydlig 
riktning med sin utformning för att intuitivt visa användaren hur projektorn och fästet ska monteras 
(2.1 Gestaltlagar). Denna känsla av riktning bör bibehållas även i slädens utformning. En annan aspekt 
är även formspråket som presenteras av fästet. Profilen på armen är mjuk och välvd framtill men 
innehåller även ett par hårda kanter baktill. När formen från profilen på armen övergår till den 
cirkulära får den alltså ej vara för mjuk då detta ej är enhetligt med resten av exteriören. Flera skisser 
på detta skapas för att testa olika former. Lösningen är att använda sig av de redan definierade 
formerna från armens profil och helt sonika dra in dem mot kulleden (Figur 14-3). 

 

Figur 14-3: Figuren visar armen som transparent och en del av släden. 

14.1 MATERIAL 
De exakta materialen skall ej bestämmas i detta projekt men det går att presentera vilka material som 
är tänkt till de olika komponenterna. Detta är av värde för att förklara utformningen av olika 
komponenter. Den långa armen med profil ska kunna kapas med metallsåg. Det är därför 
rekommenderat att denna är tillverkad av en förhållandevis duktil metall, exempelvis aluminium. 
Profilen lämpar sig även väldigt bra för tillverkningsmetoden extrudering. Listen som går längs hela 
armen måste vara böjbar så det är enkelt att komma åt friktionslåsningen och för att peta in kablarna. 
Denna bör med fördel vara gjord av gummi. Skyddskåpan och den övre delen på släden som 
presenteras ovanför har båda komplicerade former. Det finns inga betydande krav på hållfasthet på 
dessa. Den senare har även en funktion där två delar ska böjas in och klicka på plats. Dessa bör därför 
vara gjorda i någon form av formsprutningsbar polymer. Resterande detaljer görs av valsat kolstål. I 
kapitlet om beräkningar (14.2 Beräkningar) utgås det ifrån att dessa material används.  

14.2 BERÄKNINGAR 
För att kontrollera om konstruktionen håller för det belastningar den utsätts för utförs håll-
fasthetsberäkningar på kritiska komponenter. Inledningsvis undersöks en klassisk balkböjning som 
representerar en av armarna som sitter i släden. Dessa beräkningar ämnar att undersöka kravet om att 
klara en momentanbelastning på 750 N. Detta ska representera en montörs yttre påverkan om denne 
tappar balansen på stegen och lutar sig eller behöver ta i mot sig mot projektorn. Detta är alltså ett 
värsta fall som undersöks. Det är viktigt att projektorn ej faller i marken om fästet utsätts för denna 
typ av belastning. 
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Först förenklas geometrin från profilen till vänster till en solid balk till höger (Figur 14-4). Denna 
approximation utförs för att snabba på beräkningen. Det utförs även för att de spåren som 
förekommer i armen är väldigt svåra att ta till godo under en manuell beräkning. Hållfasthets-
beräkningen utförs primärt för att vara ett underlag och en mall till FEM-beräkningen. 

 

Figur 14-4:Förenkling av geometrin för att genomföra en snabbare manuell beräkning. 

 

 
 

𝑉𝑖𝑘𝑡 = 75 𝑘𝑔 

𝐹 =
750

3
= 250 𝑁 

 
𝑏 = 0.013 𝑚 
ℎ = 0.006 𝑚 
𝑙 = 0.14 𝑚 

 

Friläggning av krafter 

 

𝑅𝐴 − 𝐹 = 0  
𝑅𝐴 = 𝐹 

 

Tvärkraftsdiagram 

 

 

Friläggning av moment

 
 

𝑀𝐴 − 𝐹𝐿 = 0 
𝑀𝐴 = 𝐹𝐿 

 

Snitta i mitten 

 

𝑀𝐵 − 𝐹𝐿 +
𝐹𝐿
2

= 0 

𝑀𝐵 =
𝐹𝐿
2

 
 

Momentdiagram 𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑏𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑏
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𝑊𝑏 =
𝑏ℎ2

6
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑙

�𝑏ℎ
2

6 �
=

250 ∙ 0.14

�0.013 ∙ 0.0062
6 �

 

 
= 448.718 𝑀𝑃𝑎 ≈ 449 𝑀𝑃𝑎 

 
Den maximala spänningen i balken vid detta beräkningsfall blir alltså 449 MPa. För att kontrollera 
framtida FEM-beräkningar sätts samma belastningsfall upp i mjukvaran (Figur 14-5). Den maximalla 
spänningen vid böjbelastningen bli då 469 MPa. Skillnaden mellan dessa två resultat anses vara en 
godtagbar avvikelse.  

 

Figur 14-5: framtagen i mjukvaran för att jämföra den manuella och datorberäkningen. 

14.3 FEM-BERÄKNINGAR 
För att göra mer utförliga hållfasthetsberäkningar används NX och de befintliga CAD-filerna. Tre 
olika komponenter väljs ut som de mest kritiska. Dessa är armarna som sitter på släden och går ut till 
projektorn, den undre delen av kulleden och aluminiumarmen. Gemensamt för alla modeller är att 
tetrahedisk mesh använts. Ingen idealisering av solidmodellerna utförs, alltså genomförs beräk-
ningarna på modellerna i sitt grundutförande. Den elementstorlek som programmet föreslår utifrån 
hur modellen ser ut används. Konfidensgraden vid beräkningarna ligger mellan 94 och 96 procent.  

Det första fallet som undersöks är en av armarna. Denna arm är fixerad på den vänstra sidan vilket 
simulerar att den är fäst med skruvförband. Den högra delen belastas med 250 N enligt samma 
förfarande som på den manuella beräkningen. Den högra delen är även fixerad för transversell 
förflyttning i X och Z ledd. Detta simulerar att den högra delen är låst med skruvförband i projektorn 
och att detta förband ej glider längs spåret vid belastning. Figuren visar upp modellen efter utförd 
beräkning (Figur 14-6). Till vänster visas den deformation komponenten utsätts för. Observera dock 
att den är överdriven (10x) för att det tydligare ska synas på bilden. Den maximala deformationen 
som förekommer på den högra delen av armen från dess utgångsläge är 1.24 mm. Till höger visas 
komponenten utan överdriven deformation. Den visar även de spänningsfält som förekommer. Som 
figuren visar förekommer de största spänningsfälten i den högra och vänstra delen. Den maximala 
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spänningen återfinns dock vid det tänkta skruvförbandet till vänster och är en kompression på 
undersidan av armen . Denna spänning uppmäts till 422 MPa. 

         

Figur 14-6: Böjbelastning på en av armarna. 

Det andra beräkningsfallet är den undre delen av kulleden. Denna del utsätts för ett vridmoment vid 
infästningen mot armen. Detta vridmoment är lika med kraften armen utsätts för gånger längden på 
armen. Detta moment infaller där skruven mellan kulleden och armen sitter. Detta resulterar i följande 
beräkning (Figur 14-7). På samma sätt som det tidigare beräkningsfallet presenteras förstärkta 
deformationen i bilden (t.v.) och den vanliga deformationen och spänning (t.h.). Deformationen 
uppgår till 0.02 mm från utgångsläget. Den maximala spänningen är 58 MPa. 

         

Figur 14-7: Belastningsfall där armen sitter fixerad på kulledens underdel. 

Det tredje och sista fallet är armen som går mellan det övre fästet och släden. I ett verkligt scenario 
utsätts denna primärt för dragbelastning när projektorn hänger där. Men den utsätts även för 
vridmoment och krafter i horisontell ledd när justering utförs av projektorn. Det är då viktigt att 
armen ej ger med sig och böjs vilket försvårar justeringsarbetet avsevärt. I detta beräkningsfall 
appliceras en kraft på 50 N längs ned på armen. Den maximala deformationen ligger på 0.31 mm som 
visas till vänster (Figur 14-8). Till höger visas spänningsfälten som maximalt uppgår till 4.7 MPa. 
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Figur 14-8: Kraft appliceras i horisontell led på aluminiumarmen. 

Sammanfattningsvis kan nämnas att konstruktionen klarar de yttre belastningarna på ett godtagbart 
sätt. I de två senare belastningsfallen uppstod aldrig spänningar eller deformationer som blir ett 
problem. Däremot uppvisade det första exemplet höga böjspänningar. Dessa spänningar förekom 
främst på undersidan av armen som komprimeras vid böjningen. Stålet i armarna kommer plasticeras 
vid denna belastning men brott bör ej uppstå. Beroende på vilket stål som väljs att användas kan detta 
problem åtgärdas. Alternativt kan armens dimensioneras om med längre flikar nedåt. Det bestäms 
dock att ej göra några förändringar på konstruktionen då beräkningsförfarandet utgår från ett värsta 
scenario som antagligen sällan kommer ske. 

Ytterligare kan det nämnas att hållfastheten mellan den övre delen av fästet och taket ej utretts. Vid 
denna typ av belastningsfall är det stor sannolikhet att hela konstruktionen lossnar från taket. Denna 
aspekt tas ej hänsyn till då takets material varierar och att det får förutsättas att montörerna gör ett bra 
förarbete med plugg och skruv. 

14.4 RITNINGSFRAMSTÄLLNING 
I detta projekt ska kompletta detaljritningar och sprängskiss levereras. Ritningar tas ej fram på de 
komponenter som är av standardkaraktär. Med detta menas skruvar, brickor, muttrar och så vidare. 
Dessa är standardiserade och beställs billigare från andra leverantörer. Ritningarna använder sig av 
första kvadrantens projektionsmetod alltså europeisk vyplacering (Johannesson, Persson, & Pettersson, 
2004). Där det behövs används genomskärningar för att ytterligare visa komponenternas geometri. 
Ritningarna innehåller korrekta dimensioner, toleranser och ytjämnheter.   
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15 RESULTAT 
Här presenteras resultatet i sin helhet. Först presenteras en grundläggande beskrivning av fästets 
komponenter och hur dessa interagerar med varandra. Därefter presenteras montering och justering 
och till sist ett par renderingar för att förtydliga visionen med fästet.  

15.1 BESKRIVNING AV RESULTAT 

 

1. Här är det färdigutvecklade projektorfästet. Den har de nya armarna ut till projektorn, ny 
kulled och en ny utformning av släden. 

2. Plastkåpan täcker eventuella snedsågningar av armen. Skruvarna som går upp till taket går 
igenom både takfästet och kåpan. 

3. Visar kåpan separerad från takfästet. 
4. Illustrerar takfästet transparent för att kunna se friktionsfästningen. Avfasningar på 

skruvhålen i takfästet har gjorts för att skruvarna lättare ska få plats. 
5. Takfästet med friktionsfästningen. En list har skapats på höger sida av fästet för att underlätta 

centrering av armen. 
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1. Här visas hela släden med tillhörande armar och tumskruvar. Skruvarna är utrustade med ett 
hexagonalt spår för insexnyckel. Storleken på detta spår är samma som på skruvarna i 
friktionslösningen för armen. Den undre delen av kulleden har fyra cirkulära spår för att 
förenkla justeringen. De fyra armarna kan alla plockas bort och det går därför att använda så 
många som behövs för just den projektorn. 

2. Genomskärningen av släden illustrerar hur innanmätet ser ut. Det visas tydligt hur den 
centrala skruven tar projektorns belastning. 

3. En av armarna visas upp underifrån. Två spår finns på varje arm. Det inre är mindre och har 
som uppgift att hålla armarna från att krocka med varandra under kulleden. Det yttre spåret 
möjliggör enkel fastsättning i projektorn.  

4. Släden och bakkåpan som båda är gjord av plast förs in och klickar på plats. Plastflikarna på 
de båda böjs in av sig själva på grund av metallbleckens välvda konstruktion.  
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15.2 MONTERING OCH JUSTERING 
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1. Till en början monteras armarna fast på släden. Skruvarna behöver ej spännas så att armarna 
kan skjutas fram och tillbaka. 

2. Projektorn vänds upp-och-ner och släden placeras ovanpå denna. Armarna justeras till varsitt 
hål på projektorn och skruvarna fästs. 

3. Nu justeras släden så den sitter någorlunda centrerad vi projektorns masscentrum. Därefter 
spänns alla skruvar. 

4. Det övre fästet förbereds genom att montera friktionsfästningsanordningen. 
5. Likaså görs med det undre fästet. 
6. Det undre fästet förs samman med armen. 
7. Gummilisten viks bort och fästet spänns åt. 
8. Vid detta skede måttas armen och sågas av. Sen monteras det övre fästet upp i taket. 
9. Armen förs upp i det övre fästet som nu sitter fast i taket. 
10. Friktionsfästningen spänns åt. 
11. Nu sitter hela armen säkert i taket. Därefter är det bara att föra på projektorn och medföljande 

släde. 
12. Här utförs justeringen av projektorn. Den kan tippa, svänga och rotera. 
13. När önskad inställning erhållits dras muttern i mitten åt för att låsa hela konstruktionen. 
14. Sista steget är att sätta på bakkåpan och föra in kablarna i armen för att låta dem gå ut uppe 

vid taket.  

15.3 ERGONOMI VID MONTERING OCH JUSTERING 
En montör utsätts för en del belastning i sitt arbete. När borr används förekommer både vibrationer 
och statisk belastning (2.2 Ergonomi). Det förekommer även påfrestningar när delar ska monteras eller 
justeras. Många av dessa operationer genomförs även över huvudhöjd, långt uppe på en vägg eller i 
taket. Det är då extra viktigt att låta axlar och armar vila mellan momenten. En montör har redan en 
relativt hög belastningsdos i arbetet. Det är då bra om fästet är utformat så att det underlättar för 
montören och försöker hjälpa att hålla ner den totala belastningsdosen. 

Detta fäste är utformat så att majoriteten av montering utförs på ett bord istället för uppe vid taket. 
Dessa moment kan genomföras i lugn och ro och leder ej till stora påfrestningar för montören. Fästet 
är även gjort så att det går att montera ensam. Det ska aldrig behövas mer än två armar för att 
genomföra ett monteringsmoment. De moment som faktiskt kräver båda armarna (exempelvis att 
fästa armen i taket) är utformade så att det är så enkelt som möjligt att genomföra. När monteringssteg 
utförs ovanför huvudet går det att utföra utan någon större finmotorik eller precision. Detta är ännu 
ett sätt att avlasta montören. 

15.4 SERIEN 
Förslag på resten av serien ska även presenteras i detta projekt. Dessa förslags uppgift är dock endast 
att visa hur resten av serien skulle kunna se ut. Det bestäms att göra två fästen. Det första är ett fäste 
för displayer som är tänkt att sitta på väggen (Figur 15-1). Funktionaliteten på detta är grundläggande. 
Den är uppbyggt av två delar; den ena delen monteras fast på väggen och den andra på displayen 
(t.v.). Därefter är det bara att hänga på displayen på väggfästet. Konstruktionen låses via den extra 
långa skruven nedtill (t.h.). Denna skruv är extra lång för att det ska vara enkelt att nå den under 
skärmen. Den ska dock ej vara så lång att den sticker ut under skärmen. Fästet använder sig av VESA 
standard för upphängning av displayer (2.4 V). Den stödjer hålbilderna 75x75, 100x100 och 200x100. 
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Figur 15-1: Ett vägfäste för displayer mellan 28 till 37 tum. 

Det andra väggfästet är ett så kallat 3D-fäste (Figur 15-2). Displayen som monteras på detta fäste kan 
röra sig in och ut från väggen och även tippas och svängas. Detta fäste stödjer också VESA-standarden 
för upphängning av displayer. Displayer med hålbilden 75x75 och 100x100 går att hänga upp på detta 
fäste. Denna hålbild förekommer på mestadels små displayer (runt 32 tum).  

 

Figur 15-2: Ett 3D-fäste med en arm som går att röras ut och in från väggen. 

15.5 RITNINGAR OCH CAD-MODELLER 
Fullständiga konstruktionsritningar och CAD-modeller bifogas ej med rapporten. Dessa kan dock 
lämnas ut på begäran. Sprängskiss med komplett materiallista finns tillgå i Bilaga VI.  
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15.6 RENDERINGAR 
Här presenteras några renderingar för att tydligare beskriva hur det är tänkt att fästet ska se ut. 
Korrekt material är placerade på dessa modeller för att visa hur de kommer se ut i verkligheten. 
Skyddskåpan längs upp vid taket och kåporna vid släden är i svart plast. Gummilisten på baksidan av 
armen är likaså svart. Aluminiumarmen har en vit högglansfärg. Den undre delen av kulleden, 
armarna, undre fästet och skruvarna behåller sin naturliga metallglans. Denna projektor kommer 
endast att finnas i detta färgutförande. Kombinationen med vitt, svart och stål är framtagen för att 
passa in i många olika kontor och konferenslokaler då många är i just dessa färger.  

 

Figur 15-3: Denna bildserie illustrerar hur det är tänkt att fästet ska se ut med korrekt färgsättning och material. 
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Som en bonus har även ett reklamförslag skapats. Denna reklam visar hela serien av fästen (Figur 
15-4). Reklamens huvudmål är mer att få konsumenten nyfiken på serien än att visa allt. Det är därför 
produkterna ej är menade att synas så tydligt. Reklamen utstrålar att det är en ny och revolution-
erande produkt på väg ut på marknaden. Observera att detta endast är en "mockup" och exempelvis 
texten är tagen från andra källor.  

 

Figur 15-4: En reklam till exempelvis en HI-Fi tidning. 
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16 UTVÄRDERING AV SLUTLIG LÖSNING 
De primära problemområdena som identifierats (7.4 Problemområden) är montering och justering. 
Dessa två delar har genomsyrat utvecklingsarbetet. Många problem med fästet och taket har 
eliminerats med den här konstruktionen. När projektorfästet sätts direkt mot taket syns inga skruvar 
vid den övre delen eftersom de är integrerade. Det blir alltså en minimal inverkan på taket. Denna 
lösning hjälper även till när det finns ett innertak. Eftersom armen har stort utrymme inte bara för 
kablarna utan även för de bredare kontakterna kan dessa föras igenom armen utan att skada 
innertaket. 

När det gäller justering av projektorns riktning har detta lösts med en konstruktion som fungerar som 
en kulled. Denna kulled uppfyller alla de krav gällande tippning, svängning och rotation som 
statuerats. Det som gör denna konstruktion speciell är storleken på leden. Desto större leden är desto 
lättare är det att göra små justeringar och kunna låsa dessa. När montören är nöjd med justeringen 
spänns den centrala muttern för att låsa rotation i alla leder. Om exempelvis glödlampan på 
projektorn behöver bytas plockas släden enkelt ner så att lampan kan bytas. Efter att släden skjutits på 
igen bibehåller den de inställningarna som fanns från början. Dessa snabba underhåll gör att företaget 
kan spara mer pengar. Gällande säkerhet för stöld finns en befintlig lösning företaget använder sig av. 
Det består av en vajer som limmas på projektorn. Denna vajer kan därefter fästas runt vad som helst.  
Mer detaljerad information om återkopplingen till kravspecifikationen kan läsas nedan (Tabell 16-1). 

Tabell 16-1: Kravspecifikation med kommentarer om hur kraven och önskemålen är uppfyllda.  

K/Ö Krav och önskemål Status Kommentar 
 

K 
Ö 
K 

Geometri 
Vikt: < 7 kg 
Väga så lite som möjligt 
Distansera projektor från tak: 200 mm till 1600 mm 

 
Uppfyllt 
Uppfyllt 
Uppfyllt 
 

 
4.6 kg 
 
Arm finns tillgänglig i 
olika längder; 800 mm, 
1200 mm och 1600 mm. 
Armen kapas därefter 
till önskad längd. 

 
K 
K 
K 
Ö 
 

Kinematik 
Möjliggöra tippning av projektor: +/- 20° 
Möjliggöra svängning av projektor: 360° 
Möjliggöra montering av projektor i olika höjder 
Möjliggöra rotation +/- 3° 

 
Uppfyllt 
Uppfyllt 
Uppfyllt 
Uppfyllt 
 

 
Alla kinematiska krav 
uppfylls av kulleden. 

 
K 
K 
 

Ö 

Krafter  
Klara vikt: 15 kg 
Klara momentanbelastning:  750 N 
 
Vibrationsbeständig: 50 Hz - 83 Hz (3000 - 5000 
rpm) 

 
Uppfyllt 
Delvis 
uppfyllt 
Ej 
undersökt 

 
 
Viss plastisk 
deformation sker men 
brott uppstår ej. 

 
K 
Ö 
 

Material 
Temperaturbeständig: -20°C till +40°C 
Tåla luftfuktighet: 0.5% till 40% 
 

 
Uppfyllt 
Uppfyllt 
 

 
De materialen som 
preliminärt föreslagits 
klarar dessa krav. 

 
K 

Säkerhet 
Säker låsning av projektorn 

 
Uppfyllt 
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Ö 

Ergonomi 
Minimera antal monteringsmoment för 
installatören 

 
Uppfyllt 

 
Många moment kan 
utföras på "marken". 

 
Ö 
Ö 
Ö 

Tillverkning 
Minimera materialförluster 
Ej använda sig av ovanliga metoder 
Använda sig i stor utsträckning av 
standardkomponenter 

 
Uppfyllt 
Uppfyllt 
Uppfyllt 

 
Konstruktionen 
använder inga 
avancerade geometrier. 

 
Ö 

Kvalitetskontroll 
Tillverkning av prototyp 
 

 
Under 
utredning 

 
Samtal förs med tillv. 
industri. 

 
Ö 
K 
Ö 
Ö 

Monterbarhet 
Få monteringsmoment 
Genomtänkta monteringsmoment 
Förenkla och göra momenten mer intuitiva 
Möjlighet att monteras ensam 

 
Uppfyllt 
Uppfyllt 
Uppfyllt 
Uppfyllt 

 

 
K 
K 

Transport 
Förpackas i kartong 
Ska kunna assembleras på plats 

 
Uppfyllt 
Uppfyllt 

 
Inga alltför skrymmande 
delar.  

 
K 
Ö 
Ö 

Handhavande 
Livslängd: 20 år 
Underlätta justeringsarbetet 
Underlätta finjusteringen 

 
Uppfyllt 
Uppfyllt 
Uppfyllt 

 

 
Ö 
 

Ö 

Underhållsmöjlighet 
Enkel att rengöra 
 
Behålla justering vid nedmontering av projektor 

 
Uppfyllt 
 
Uppfyllt 

 
Många släta ytor som 
kan dammtorkas. 
Behåller inställningarna 

 
K 
Ö 

Kostnader 
Tillverkningskostnad: < 500 SEK 
Låg tillverkningskostnad 

 
U. 
utredning 
Uppfyllt 

 

 
K 
Ö 

Miljö  
Ej miljöfarliga material 
Återvinningsbara material 

 
Uppfyllt 
Uppfyllt 

 
Stål, aluminium och 
plast finns det 
återvinnings-processer 
för. 

 
Ö 
Ö 
Ö 

Design 
Ge ett stadigt och robust intryck 
Passa in i kontorslandskap 
Tidlöst formspråk 

 
Uppfyllt 
Uppfyllt 
Uppfyllt 

 
 
Stål, svart och vitt passar 
i kontorslandskap 

 
K 

Övrigt 
Fästet ska passa alla projektorer (universal) 

 
Uppfyllt 

 
Passar 92% av 
projektorerna. För de 
stora projektorerna kan 
längre armar tillgodoses. 
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17 DISKUSSION 
Här diskuteras resultatet av produktutvecklingsarbetet. Det delas upp i diskussion om produkten och 
diskussion om projektet. Avsnittet om projekt tar upp olika områden som är värt att kommentera.  

17.1 RESULTAT 
Målet med detta projekt var att utveckla ett nytt projektorfäste med fokus på funktionalitet, pris, 
utseende och ergonomi. Dessa punkter har behandlats och uppfyllts tillfredställande enligt 
utvärderingen. Den punkten som ej har haft en stor del i detta projekt är priset. Denna faktor finns 
alltid med i åtanke när de olika varianterna gallrats, gått vidare och förbättrats. Men någon ren 
kostnadskalkyl har ej gjorts. Det bestämdes vid ett tidigt skede att projektorfästet skulle tas fram utan 
åtanke till ett specifikt företags maskinpark eller tillverkningsförmåga. De olika komponenterna i 
konstruktionen är tänkt att tillverkas med en specifik metod. Beroende på hur stora serier som ska 
tillverkas rekommenderas olika metoder. Många med dyra initiala investeringskostnader i form av 
verktygstillverkning. Alla dessa faktorer är starkt kopplade till det slutgiltiga priset på produkten. I 
dagsläget har ett företag levererat en approximation på en kostnad på alla verktyg som ligger på 1 000 
000 SEK. En stor serie skulle därför behövas för att detta skulle bli lönsamt. Det kan nämnas att 
resultatet på lösningen är en kombination av olika fästen som finns på marknaden idag. Den har 
likheter med såväl fästen från SMS och Vogel's.  

Vissa av de eventuella problemen med detta fäste har ej kunnat identifieras då en fysisk prototyp ej 
har tagits fram. Utförliga digitala modeller har skapats för att hitta problem med fästets funktion och 
dessa har åtgärdats. Dock kommer en prototyp kunna ge mycket mer kunskap om exempelvis hur lätt 
eller svårt det är att komma åt alla skruvar eller andra ergonomiska aspekter. Den kan även lära om 
hur det känns att arbeta med fästet, kvalitetsintryck, stabilitet i konstruktionen, hur materialen ser ut 
och känns. I skrivande stund förs diskussioner med tillverkande företag om de kan hjälpa till att ta 
fram en första prototyp. 

17.2 PROJEKT 

KRAVSPECIFIKATION 
Kravspecifikationen togs primärt fram av mig och godkändes därefter av Henrik. Detta sätt kan vara 
fördelaktigt att arbeta på för att den ej ska bli "färgad" av hans tidigare uppfattning av hur ett fäste ska 
vara. Nackdelen är dock att det ökar chansen att ett krav missas att tas upp. 

UNDERSÖKNINGARNA 
De undersökningarna som utfördes i början av projektet för att få information från montörerna om 
vad som krävs hos ett fäste drog ut på tiden. Jag hade schemalagt 2 veckor för detta. Det som jag ej 
räknat med var att det kanske inte skulle vara så många montörer som utförde det arbetet som jag var 
intresserad av just dom två veckorna. Undersökningen var tänkt att bli avsevärt mer omfattande än 
vad den blev. Resultatet blev emellertid att tre montörer observerades och intervjuades.  

Ett annat problem som rör både den första undersökningen och feedbackundersökningen i slutet är 
att det är svårt att få ut rätt information. Man får alltid en massa annan information som i och för sig 
är intressant och bör utredas men som ej rör detta projekt. I den första undersökningen fick man 
exempelvis; när det borras i taket får de damm i ögonen och andas in damm, det är svårt att hitta el i 
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taket och allmänna ergonomiska aspekter rörande hur dom jobbar. I det andra undersökningen som 
skulle ge information om montering och justering var det svårt för montörerna att ej fokusera väldigt 
mycket på hur fästena ser ut estetiskt. Animationerna hade utformats så att de skulle se så avskalade 
ut som möjligt för att ge plats för montering- och justeringsfrågor. Men det var ändå svårt att erhålla 
svar som ej var påverkade av helhetsintrycket från animationerna. 

VAL AV MJUKVARA 
Det finns flera anledningar varför det har valts att jobba i CAD-program direkt istället för ett 
visualiseringsprogram. Det första är att det tar ungefär lika lång tid att göra en slarvig CAD-modell 
som ej är parametriserad eller använder "constraints" som att ta fram modellen i en visualiserings-
mjukvara. En annan anledning är att slippa konvertering mellan format och snabbare kunna gå till 
ritningsframställning från CAD. 

HÅLSTUDIEN 
Hålstudien som utfördes för att utreda hur hålbilden såg ut skulle även den kunna varit mer 
omfattande. De märkena som utreddes valdes i stor del på grund av att det var lättast att hitta 
information om deras hålbild på nätet i form av manualer och på hemsidor. Vissa märken var väldigt 
svårt att få fram information om vilket leder till att dessa inte kunde utredas ordentligt och därför 
valdes bort , bland annat Epson. 
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18 REKOMMENDATIONER 
Det första som bör ske efter detta projekts slut är att ta fram en fysisk prototyp. Därefter ska en 
grundlig tillverkningsanpassning av konstruktionen genomföras. Alla delar i fästet bör genomgås för 
att identifiera förbättringspotential med avseende på att få ner tillverkningskostnaden. Många 
komponenter kan antagligen med små förändringar reducera dess tillverkningskostnad drastiskt. I 
samband med detta arbete ska specifika material bestämmas och färgteknik på de komponenter som 
berörs. En utförlig kostnadskalkyl genomförs då tillverkningsmetoderna och materialen är fastslagna. 
Denna kostnadskalkyl måste även ta hänsyn till vilken storlek på serie som skall tillverkas. 
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Projektplan 

Projektets mål 

Detta projekt ska leverera en fullt utarbetad lösning av ett fäste för projektorer. Denna lösning skall 
vara tillverkningsfärdig. Fokus ska läggas på funktionalitet, pris, utseende och ergonomin för 
installatören. 

Projektinnehåll 

Svenska installationsproffsen hyr ut installationslösningar och underhåll inom AV-teknik, el, 
fiberoptik och styrsystem. Vi finns i Stockholm, Malmö, Linköping och Göteborg.  

Svenska installationsproffsen finns för dig som behöver förstärka din bemanning på 
installationssidan, för kortare eller längre tid. När du hyr dina installatörer från oss är det dina behov 
som styr. Du hyr och betalar per timme, och bara de timmar du behöver. Installatören arbetar i ditt 
företag, men är anställd hos oss. Vi tar fullt arbetsgivaransvar. 

Vi har, som en service till våra kunder, tagit på oss att ha lager med allt installations-material mot att 
vi får sälja allt material till installationen. Idag köper vi in fästen till skärmar och projektorer. För att 
kunna leverera en installationslösning som är mer skräddarsydd till våra kunders önskemål och till 
bättre pris har vi valt att ta fram en egen serie fästen. 

Denna nya serie med fästen till projektorer samt skärmar ska vara enkla att montera, praktiska och 
framför allt ser bra ut till rätt pris! 

Det som ska levereras i detta projekt är en rapport, CAD-modeller, renderingar och detaljritningar på 
alla komponenter. Det ska även skapas designförslag på resten av produkterna för att få ett enhetligt 
formspråk genom hela serien. 

Delprojekt 

Benchmarking 

Detta delprojekt behandlar konkurrentanalys och allmän research av vägfästen och olika 
konstruktionslösningar. 

Användarbehov 

Denna del ska ge en tydlig bild av vad som krävs av ett väggfäste i form av funktion, ergonomi- och 
monteringsaspekter. Denna information analyseras och sammanställs till krav och önskemål för 
produkten. 

Konceptgenerering 

Kreativa metoder används för att skapa ett stort antal lösningsförslag som utvecklas och därefter 
gallras. Systematisk design används för att komma fram till optimal lösning.  
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Konceptutveckling 

Lösningarna detaljutvecklas ytterligare. Beräkningar, materialval, datavisualisering och prototyper 
skapas. 

Utvärdering 

En studie görs med montörerna  för att fastställa förtjänster och nackdelar med de bästa lösningarna. 
Förbättringar görs och slutlösning väljs. 

Slutgiltig utveckling 

Ytterligare detaljutveckling av slutlösningen, tillverkningsanpassning, CAD och CAM-beredning 
utförs. Resultatet utvärderas.  
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Formulär 

Montör 

Ålder: Yrkeserfarenhet:  

Modell på fästet som monteras: 

    

Monteringsmoment: 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Att tänka på vid monteringen: 

       

       

       

       

       

Viktiga funktioner hos ett fäste: 
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Ergonomi:  

       

       

       

       

       

       

       

       

Slutkundens önskemål: 

       

       

       

       

bra/dåligt med fästet som monteras idag: 

       

       

       

       

Hur skulle fästet kunna förbättras? 

       

       

       

Övrigt 
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Montör  

Ålder: 19 år Yrkeserfarenhet: 1/2 år 

Modell på fästet 

SMS FUNC Flatscreen WH T2 med extra skärmdel 
Väggfäste för skärm 

Monteringsmoment: 

Nedmontering 

• Börja med att lossa två låsmuttrar som befinner sig på undersidan av fästet.  
• Häng av skärmen. 
• Montera ner fästen från väggen. 
• Skruva av skenorna som sitter fast i skärmen. 

Montering 

• Fäster två skenor på skärmens baksida. 
• Skruvar fast upphängningsprofilen. 
• Håll upp bakstycket och använd vattenpass för att få den horisontell. 
• Markera vart skruvhålen är på väggen. 
• Borra och plugga. 
• Skruva upp bakstycket på skärmen. 

 

• Två personer hjälps åt och hänger på skärmen. 

Att tänka på vid monteringen: 

• Sladdar som går ut från baksidan av skärmen måste gå fria från vägg och fäste. 
• Tänk på hur kablarna ska dras. Vart kabelkanal ska sitta. 

Viktiga funktioner hos ett fäste 

• Kunna ha justeringsmån i skruvhålen ifall man mäter lite fel eller behöver justera fästet när det väl 
sitter uppe. 
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Ergonomi: 

• Sitter på knäna oftast och monterar bakstycket på skärmen. 
• Behövs två personer för att lyfta på skärmen pga konstruktionen av fästet. 
• (All isolering ovanpå undertaket som behöver hanteras) 

Slutkundens önskemål: 

• Krav på att det ska se bra ut 
• Mäta ordentligt så det fästet sitter horisontellt 

Bra/dåligt med fästet som monteras idag? 

• Bra med justeringsmöjligheten som finns i och med utformningen av skruvhålen. 
• Dåligt sätt att hänga på skärmen. Det är väldigt knepigt att hänga på den delen av fästet som sitter 

på skärmen med den som sitter i väggen. Det är svårt att centrera fästet på den "V-formade" 
anordningen. 
 

Hur skulle fästet kunna förbättras? 

• Ej ha denna påhängningslösning med V-profilen 

Övrigt 
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Montör  

Ålder: 27 år Yrkeserfarenhet: 6 år 

Modell på fästet som monteras 

SMS Flatscreen CL FST (modifierad)  
Takfäste för skärm 

Monteringsmoment: 

• Börja med att måtta vart fästet ska sitta. 
• Skruvar fast överdelen för att kunna rita ut vart hålen ska borras. 

 

• Ritar i taket, borrar och sätter i plugg. 

 

• Monterar på tippningsdelen till fästet som sitter i skärmen. 
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• För igenom ström- och videokabel genom innertaket. 

 

• För upp fästet på armen och fäster med två skruvar som spänner med friktion 
• Justerar tippning. 
• Låser tippningen med en skruv. 
• Justerar hela underdelen och skärmen i horisontell led. 
• Spänner låsmutter för att säkra fästet så den ej kan lyftas av.  

 

Att tänka på vid montering: 

• Det ska gå att montera ett fäste ensam! 
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• Justeringen tar oftast längst tid, speciellt när flera skärmar ska sitta på rad och det ska se rakt 
och snyggt ut. 

• Mäta noggrant underlättar väldigt mycket. 

Viktiga funktioner hos ett fäste: 

• Justeringsmöjligheter underlättar 
• Kabelhantering i fästet 

Ergonomi: 

• Jobbigt att hålla i fästet med ena handen och skruva med andra handen när fäste och kablar 
går genom att hål i innertaket. 

Slutkundens önskemål: 

• Fästet ska fylla sin fundamentala funktion 
• Det ska se snyggt ut i kontorsmiljö 
• Utför kundens önskningar 
• Om det måste ske ändringar från begynnelseplanen måste kunden informeras innan man 

bestämmer sig för att ändra på något. 

Bra/dåligt med fästet som monteras idag 

• Bra att kunna föra fästet horisontellt. Det gör att armen kan monteras så att den undviker 
eventuella hinder men att skärmen ändå hamnar där man vill ha den. 

• Dåligt är att man riskerar förstöra innertaket. När fästet skruvas på i taket och spänns i en viss 
vinkel vilket gör att innertaket kan spricka. 

Hur skulle fästet kunna förbättras? 

• Justeringen skulle kunna underlättas på något sätt, kanske jobba med hur små justeringar 
kan göras. Det är svårt när det sitter stora tunga skärmar. 

Övrigt 

• Titta på monteringsprocessen i avseende på innertaket 
• Justering är jobbigt, borde göras lättare 
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Optimalt projektorfäste 

0= Mindre viktig än
1= Lika viktig som

2= Viktigare än
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kt

Underlätta montering och underhåll 1 2 1 2 2 8 8/25
Låg tillverkningskostnad 0 1 0 2 1 4 4/25

Underlätta justering 1 2 1 2 2 8 8/25
Materialönskemål 0 0 0 1 0 1 1/25

Utseende 0 1 0 2 1 4 4/25  

Underlätta montering och underhåll 

0= Mindre viktig än
1= Lika viktig som

2= Viktigare än
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Minimera antal monteringsmoment för installatören 1 0 0 1 2 4 4/25
Möjlighet att monteras ensam 2 1 2 2 2 9 9/25

Förenkla och göra momenten mer intuitiva 2 0 1 2 2 7 7/25
Väga så lite som möjligt 1 0 0 1 2 4 4/25

Enkel att rengöra 0 0 0 0 1 1 1/25  

Materialönskemål 

0= Mindre viktig än
1= Lika viktig som

2= Viktigare än
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Vibrationsbeständig: 50 Hz - 83 Hz 1 2 1 4 4/9
Tåla luftfuktighet: 0.5% till 40% 0 1 1 2 2/9

Återvinningsbara material 1 1 1 3 1/3  
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Utseende 

0= Mindre viktig än
1= Lika viktig som

2= Viktigare än
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Ge ett stadigt och robust intryck 1 2 2 5 5/9
Passa in i kontorslandskap 0 1 1 2 2/9

Tidlöst formspråk 0 1 1 2 2/9   
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Optimalt projektortakfäste

1 | 1

Underlätta montering och 
underhåll

8/25 | 8/25

Minimera antal 
monteringsmoment för 

installatören 
4/25 | 32/625

Möjlighet att monteras 
ensam

9/25 | 72/625

Förenkla och göra 
momenten mer intuitiva

7/25 | 56/625

Väga så lite som möjligt
4/25 | 32/625

Enkel att rengöra
1/25 | 8/625

Låg tillverkningskostnad

4/25 | 4/25

Minimera materialförluster
2/9 | 8/225

Ej använda sig av ovanliga  
TVK-metoder

1/3 | 4/75

Använda sig av 
standardkomponenter

4/9 | 16/225

Underlätta justering

8/25 | 8/25

Behålla justering vid 
nedmontering av projektor

4/9 | 32/225

Underlätta finjusteringen
4/9  | 32/225

Möjliggöra rotation +/- 3°
1/9 | 8/225

Materialönskemål

1/25 | 1/25

Vibrationsbeständig: 50 Hz 
- 83 Hz

4/9 | 4/225

Tåla luftfuktighet: 0.5% till 
40%

2/9 | 2/225

Återvinningsbara material
1/3 | 1/75

Utseende

4/25 | 4/25

Ge ett stadigt och robust 
intryck

5/9 | 20/225

Passa in i kontorslandskap
2/9 | 8/225

Tidlöst formspråk
2/9 | 8/225
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Minimera antal monteringsmoment för installatören 

Betyg V2 V3 V4 V5 V6 V8 
0             
1             
2             
3   x x   x   
4 x     x   x 
5             
 

Möjlighet att monteras ensam 

Betyg V2 V3 V4 V5 V6 V8 
0             
1             
2             
3             
4 x x x   x   
5       x   x 

 

Förenkla och göra momenten mer intuitiva 

Betyg V2 V3 V4 V5 V6 V8 
0             
1             
2             
3   x x     x 
4 x     x x   
5             

 

Väga så lite som möjligt 

Betyg V2 V3 V4 V5 V6 V8 
0             
1             
2     x       
3 x x   x   x 
4         x   
5             
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Enkel att rengöra 

Betyg V2 V3 V4 V5 V6 V8 
0             
1             
2     x x x   
3 x x         
4           x 
5             

 

Använda sig av standardkomponenter 

Betyg V2 V3 V4 V5 V6 V8 
0             
1             
2       x     
3           x 
4   x     x   
5 x   x       

 

Behålla justering vid nedmontering av projektor 

Betyg V2 V3 V4 V5 V6 V8 
0             
1 x           
2   x         
3             
4     x x     
5         x x 

 

Underlätta finjusteringen 

Betyg V2 V3 V4 V5 V6 V8 
0             
1 x           
2     x   x   
3   x   x     
4             
5           x 
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Möjliggöra rotation +/- 3 

Betyg V2 V3 V4 V5 V6 V8 
0             
1             
2             
3             
4             
5 x x x x x x 

 

Ge ett stadigt och robust intryck 

Betyg V2 V3 V4 V5 V6 V8 
0             
1             
2 x     x     
3             
4   x x   x x 
5             

 

Passa in i kontorslandskap 

Betyg V2 V3 V4 V5 V6 V8 
0             
1             
2     x x     
3 x       x   
4             
5   x       x 
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Utvärdering av koncept 

Variant 3 

Montering och justering 

Bra med monteringen och justering 
       

       

       

       

       

Dåligt med monteringen och justering 

       

       

       

       

       

Någon funktion som saknas eller bör ändras? 

       

       

       

       

       

Övrigt 

       

       

       

       

 

(Formulären för varje fäste ser lika ut) 
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Utvärdering av koncept 

Variant 3 

Montering och justering 

Bra med monteringen och justering 

Integrerat takfäste 

Kulled är den enklaste justeringslösningen 

Cylindriskt rör är bra för att det ger ett litet ingrepp på innertak om hålborr kan användas 
 

 
Dåligt med monteringen och justering 

Släden ser väldigt låst ut till projektorer med fyra infästningshål. Kan bli svårt att fästa på projektorer 
med bara tre hål? 

Synlig teleskoplösning ser ej så snyggt ut 

Infästningen i taket ser inte bra ut, behöver ej vara helt horisontellt. 

Någon funktion som saknas eller bör ändras? 

Man bör kunna spänna och lossa kulleden, annars kan den ändra justering pga projektorns vikt eller 
när kablarna ska dras i röret.  

Övrigt 

- 

Variant 4 

Montering och justering 

Bra med monteringen och justering 

Ser ordentlig och stabil ut 

 
Dåligt med monteringen och justering 

Utseendet ger ej ett modernt intryck 

Hålbilden i taket blir fult när man ser skruvhuvuden 

Jobbigt att spänna släden individuellt i tippning och rotation. 

Någon funktion som saknas eller bör ändras? 
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- 

Övrigt 

Kanske skulle kunna ha en innervägg för kabelhantering så kablarna ej riskerar att fastna på de 
genomgående skruvarna 

Variant 5 

Montering och justering 

Bra med monteringen och justering 

Bra anpassningsbar justering av armarna på släden 

Dåligt med monteringen och justering 

Armarna på släden kanske ska vara i olika höjd för att inte krocka 

Någon funktion som saknas eller bör ändras? 

Skulle vara bättre med kulled istället för spår för justeringen  

Kanske skulle funka med spiralformade spår i slädens undre del (liknande som finns hos Vogel's) för 
att armarna ej ska krocka 

Övrigt 

Man skulle kunna spänna de fjäderbelastade cylindrarna för att låsa konstruktionen 

Variant 8 

Montering och justering 

Bra med monteringen och justering 

Litet ingrepp på taket 

Ser bra ut 

Bra med friktionslåsning vilket gör att det finns lite justeringsmån 

 
Dåligt med monteringen och justering 

Onödigt med finjustering i olika leder 

Någon funktion som saknas eller bör ändras? 

Skulle vara bra om det fanns något skydd för att dölja om montören sågar lite snett 

Övrigt 
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Allmänt 

Vilken lösning skulle du föredra med tanke på montering och justering? Varför? 

Variant 8 fast med kulled 

Spännbar kulled 

Den har bra justeringsmöjligheter och ser bra ut. 
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