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Sammanfattning 
Uppgiften som beställdes av Abstracta gick ut på att omkonstruera ett rackskåp i 
produktserien Enjoy. En hissanordning avsedd för att höja och sänka samt dölja en 
Platt-TV skall utvecklas till detta skåp. Slutprodukten skall användas i konferensmiljö 
där man är i behov av digital bildvisning. Skåp och hisslösning skall inge en viss 
känsla av stil och elegans då dessa ofta används i kontakt med eventuella kunder. Då 
skåpet härstammar ur produktserien Enjoy, vilken har en viss form och stil, måste 
även den nya lösningen uttrycka samma känsla. Några av kraven som ställs för att 
uppnå denna känsla är bland annat att TV-hissen skall arbeta med en jämn och 
behaglig hastighet samt att luckan för upphissningen skall öppnas på ett kontrollerat 
och stilfullt vis. Hissanordningen skall även vara säker och pålitlig samt ha en tyst 
arbetsgång. 

Abstract 
The task given by Abstracta was to redesign a cabinet from the product line Enjoy. A 
lift construction intended to raise, lower and conceal a flat screen TV is to be 
developed for this cabinet. The final product shall be used in conference environments 
where you are in need of digital screening. The cabinet and the lift construction 
should provide a certain feeling of class and elegance since it often will be used in 
contact with potential customers. As the cabinet belongs to the Enjoy series, which 
have a certain shape and style, the new solution will express the same feeling. The 
requirements that need to be fulfilled to achieve this feeling are that the TV-lift should 
operate in a constant motion and the cabinet lid opens up in a controlled and classy 
way. The lift construction should have a silent sequence of work and be safe and 
reliable. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Konferensmiljöns betydelse för företag har blivit allt mer viktig. Kontakter knyts och 
affärer görs i dessa lokaler. I takt med att lokalerna mer och mer blir företagets ansikte 
utåt ställs det högre krav på att de ger ett bra första intryck. Företag väljer att investera 
allt mer pengar på att utsmycka lokalerna med både stil och teknik. Tillgängligheten 
av större TV-apparater ökar och detta ger möjligheter till en ny marknad, en marknad 
där projektorn ej är ett måste. Det finns även ett behov att dölja all elektronik då man 
eftersträvar en stilren konferensmiljö fri från överflödiga föremål. Abstracta är ett 
företag som med hjälp av sina stilrena produkter specialiserat sig på att skapa 
smakfulla affärsmiljöer. Man har insett att det finns en efterfrågan på höj- och 
sänkbara TV-apparater i möbler och vill nu utveckla en sådan till en av deras 
befintliga serie, Enjoy. 
 

1.1.1 Produktserie 
Enjoy är en prisvinnande möbelserie för mindre och medelstora konferensrum som 
formgivits av Mia Wahlstein och Josef Zetterman. Serien innefattar produkter som 
whiteboardtavlor samt små och stora rackskåp för förvaring av bland annat elektronik. 
Modifikationerna som gjorts på skåpet har vi försökt göra i samma anda som övriga 
produkter i serien.  
 

 
Figur 1. Enjoy 
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1.2 Problembeskrivning 
Arbetet innebär att rackskåpet i Enjoyserien skall byggas om för att passa en platt-TV. 
Denna skall kunna höjas och sänkas samt kunna döljas i skåpet när det inte används. 
Höjning och sänkning skall ske med en elmotor och kunnat styras med fjärrkontroll 
via IR eller radiosignaler. Skåpet skall förses med någon form av lucka som passas in 
i toppskivan på skåpet. Luckan skall öppnas och stängas automatiskt när TV-
apparaten höjs respektive sänks. Undersökningar skall ske med avseende till olika 
tillverkares storlekar, vikter, upphängningar mm, så att skåpet får ett så brett 
användningsområde som möjligt. 
 

1.2.1 Avgränsningar 
Till en början gavs det relativt fria tyglar vad gäller utvecklingsarbetet. Efter hand har 
dock alla parter blivit mer säkra på vad som varit möjligt gällande olika mått och 
funktioner. En önskan från Abstracta var att anpassa skåpet till en så stor TV som 
möjligt. Ett krav var dock att höjden på skåpet inte får överskrida 900mm med tanke 
på det standardmått som gäller för whiteboardtavlor i konferensmiljöer. Detta 
medförde att storleken på TVn som störst kunde vara 46”. 
 

1.2.2 Styrande krav 
Ett av primärkraven var att skåpet skall passa in i Enjoyserien och utstråla samma 
karaktärsdrag som övriga produkter. Eftersom själva skåpet redan finns i Abstractas 
sortiment vill man använda så många standardkomponenter som möjligt. Detta 
medför lägre verktygskostnader och ökad effektivitet.  
 
Det finns liknande produkter på marknaden. Dessa har dock ej haft attraktiva 
lösningar för luckfunktionen på toppskivan av skåpet. Denna lucka skall öppnas för 
att ge TVn möjlighet att hissas upp. Ett krav har varit att erbjuda en lösning som ger 
denna funktion en större känsla av kvalitet och elegans. Andra krav har varit att 
produkten skall vara säker. Då skåpet mycket väl kan tänkas användas av andra än sin 
ägare är det viktigt att minimera risken för eventuella skadefaktorer vid felhantering. 
Eftersom skåpet kommer att innehålla ett flertal luckor och leder har klämrisken tagits 
i akt. Även vältrisken är något som redan från början varit en viktig faktor. Fästet för 
TV-hissen måste därför vara av god konstruktion. Motorn som används för 
upphissning av TVn skall vara konstruerad på så vis att den arbetar tyst och pålitligt. 
Detta gäller även för eventuell motor som skall användas för lucköppning. Samtliga 
motorer skall kunna styras med radiovågor eller IR. 
 
 
 
 
 

 2



      2007-05-25 
Institutionen för teknik och design 
Kurs: Examensarbete, MTC990, VT07 
RapportID: TD 023/2007 

 

1.2.3 Mål och syfte 
Målet med detta projekt är att presentera en totallösning med såväl skisser som 
tilltänkta leverantörer. Den produkt som slutligen presenteras skall uppfylla 
Abstractas krav och i största mån deras önskemål. Skåpet skall vara så 
anpassningsbart som möjligt. Hiss och topplucka måste följaktligen vara konstruerade 
att passa ett flertal olika TV-modeller. Vidareutveckling efter projektets slut kommer 
med största sannolikhet ske efter företagets egna kunskaper och erfarenheter. Det är 
därför viktigt att de förundersökningar som ges överrensstämmer med de 
förutsättningar som erbjuds. Då det inte utförts några tidigare förundersökningar på 
företaget för detta ändamål har nya grunder fått sättas upp. Alla berörda parters behov 
och önskemål skall tas i akt och utveckling skall därefter ske i samtycke med 
utvecklingspersonal på Abstracta. Abstracta har en väldigt öppen inställning mot 
skåpets utformning och ser därför gärna att vi presenterar mer än en lösning vid 
eventuella problem i utvecklingsstadiet.  
 
Detaljskisser och sammanställningsskisser skall presenteras i form av  
3D CAD-modeller. Även produktblad för redan befintliga komponenter skall bifogas i 
rapporten. För att göra arbetet smidigare för senare involverade produktutvecklare 
skall samtliga tankar och analyser angående gjorda val redogöras. 
 

2 Metod 

2.1 Teori 
Arbetet som utförts har behandlats som ett produktutvecklingsarbete. I dessa typer av 
arbeten använder man sig vanligen av ett antal givna metoder för att slutligen nå ett 
önskat resultat. Man inleder då med ett förundersökningsarbete. Här ställer man upp 
de krav och önskemål som kommer från berörda parter och samlar in den information 
som kan tänkas vara viktig för fortsatt utvecklingsarbete. Abstractas ramar användes 
här som utgångspunkt för att avgränsa antalet användare och användningsområde. 
Viktigt att tänka på var vilka egenskaper användarna kunde tänkas prioritera. Till 
hjälp användes en så kallad kravspecifikation. Denna beskrivs ytterligare i stycke 2.2. 
 
Nästa steg i arbetet var att ta fram olika produktidéer. Underlaget var den information 
som förundersökningen genererat. Med hjälp av olika metoder, så som brainstorming 
och morfologiska diagram, kunde man dela upp olika idéer och sammanställa dessa 
för att sedan få fram ett antal olika koncept. Här tar man hänsyn till olika tekniska 
möjligheter och begränsningar för att kunna se vilka metoder man kan tänkas använda 
sig av. På detta vis bryter man ner problemen i mindre problem. Detta gör att det blir 
enklare att strukturera upp arbetet och angripa problemet på ett tidigt stadie. 
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Då olika koncept tagits fram kunde man utveckla dessa vidare och på så vis släppa de 
saker som inte längre är relevanta för arbetet. De olika koncepten innefattar olika 
typer av konstruktion på hiss och topplucka. Efter hand kunde man utesluta vissa 
koncept och avgränsa arbetet ytterliggare för att slutligen nå slutlig lösning. 
 

2.2 Förstadiet 
Allt från förundersökning till presentationen av ett antal färdiga koncept kallas 
förstadiet. Här beskrivs mer ingående hur arbetet bearbetats och hur de olika 
metoderna använts. Här analyseras även alla de faktorer som tagits i akt för att 
möjliggöra en ultimat lösning. 
 

2.2.1 Förundersökning 
Förundersökningen i detta arbete innebar att först ta reda på Abstractas behov. 
Tillsammans med produktutvecklare på företaget fastställdes vilka tankar som fanns 
kring produkten. Vissa klassades som krav och andra som önskemål. Nästa del var att 
granska befintliga produkter. På detta vis kunde man klargöra vad som redan gjorts 
och vad som kunde göras bättre. Sista delen innebar att genomföra en 
marknadsundersökning. Här fastställdes vilka som var möjliga brukare och vad som 
var deras krav. 
 

Abstractas aspekter 
Abstracta har länge agerat som stora aktörer på sin marknad. Enjoyserien har varit en 
omtyckt och stilren serie med många produkter. Nu vill man utöka sitt sortiment 
ytterligare och på så vis även bredda sin kundkrets. Med denna produkt skulle man 
möjliggöra ytterliggare en marknad, nämligen hemmiljön. Detta är dock enbart något 
man ser som en bonus. Huvudmarknaden kommer fortfarande vara konferensmiljöer. 
Något man värdesätter i denna produktserie är kvalitet och elegans. Det är därför 
viktigt att behålla denna känsla vid vidareutveckling av deras produkter. Man ställer 
stora krav på att tekniken ska hålla hög kvalitet samt att samtliga mekaniska delar 
skall fungera på ett oklanderligt vis. 

Befintliga produkter 
Området som detta arbete täcker har hittills ej uppmärksammats i någon större 
utsträckning. Man har istället gjort raka motsatsen och framhävt sin elektronik så 
mycket som möjligt. Storleken på TV-apparaterna har varit en faktor som bidragit till 
att utvecklingen inom detta område gått långsamt. Det är först på senare år tekniken 
utvecklats till den grad att det nu faktiskt är fullt möjligt att gömma sin TV på ett 
smakfullt vis. Detta medför att aktörerna på marknaden är ett fåtal. På Abstracta anser 
man att det produkter som finns på marknaden ej är tillräckliga för att köpa in. 
Toppluckfunktionen är ett annat problem som ständigt återkommer hos befintliga 
produkter.  
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I många fall har man löst det genom att putta upp luckan med hjälp av den kraft som 
TV-hissen åstadkommer. Detta är en lösning som känns väldigt ogenomtänkt. Då man 
byggt en egen konstruktion för detta ändamål har man i de flesta fall konstruerat 
otillräckliga eller för dyra konstruktioner. 
Ett annat problem har varit TV-hissen. Det är svårt att konstruera något så kompakt 
men ändå kraftfullt. Man vill att hissen ska gömmas eller vara smakfull när den väl 
syns. Detta är faktorer som gjort det relativt enkelt att utesluta ett flertal hisslösningar. 
 

Marknadsundersökning 
Syftet med denna del är att fastställa vilka de tilltänkta brukarna är och på så vis 
anpassa skåpet därefter. 
 
Tilltänkta kunder är de företag som inreder sina konferenslokaler med uppdaterad 
teknik och där man prioriterar estetik. Brukarna av TV-skåpet är affärsmän. De är 
teknikmedvetna samt uppskattar och uppmärksammar en tekniskt kvalitativ lösning. 
Eftersom företagen skräddarsyr sina konferenslokaler efter vad affärsmännen 
värdesätter sätts affärsmännen till primär målgrupp. I denna miljö används tekniken 
maximalt någon enstaka gång om dagen. När den används sker detta under 
skonsamma förhållanden och risken för felanvändning är minimal.  
 
Utöver denna målgrupp eftersträvar man även att nå ut till hemmiljöer. Detta är för 
Abstracta hittills en outforskad marknad. De privatpersoner som kan tänkas köpa TV-
skåpet är teknikintresserade människor som även dem prioriterar en stilren miljö utan 
onödigt mycket synlig teknik. Med tanke på att det inte enbart är kunderna som brukar 
TV-skåpet, utan även deras barn och vänner, kommer förmodligen TV-skåpet 
användas mer oförsiktigt i denna miljö. TV-hissen skulle även användas mer frekvent. 
Av denna anledning är det viktigt att säkerhetsanpassa vissa funktioner och moment 
till denna miljö. På så vis kan man minimera risken för felanvändning.  
 
Vidare information angående dessa målgrupper finns i användaranalyserna under 
kravspecifikationen (Se bilaga 7.2). 
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2.2.2 Brainstorm 
Då förundersökningen var avklarad tog idéstadiet vid. Här började vi med att 
genomföra en brainstorm. Under en brainstorm sätter man sig med ett blankt blad och 
skriver ned allt man kommer på. Tanken är att idéer som från början verkar orimliga 
ändå kan visa sig vara användbara. Viktigt att tänka på under en brainstorm är att 
tänka objektivt och sätta alla förutsättningar och förutfattade meningar åt sidan. På 
detta vis kunde många nya idéer komma upp till ytan. Brainstormingen behandlar 
samtliga moment och funktioner som är relaterade till produkten. Huvudfunktioner 
var topplucköppningsfunktionen, TV-hissfunktionen samt infästningen för TVn (Se 
bilaga 7.3). 
 

2.2.3 Morfologiskt diagram 
Ett morfologiskt diagram (Se bilaga 7.4) går ut på att ta fram hela koncept med hjälp 
av de idéer som brainstormingen producerat. Efter noggrann analysering av 
brainstormingen kunde ett antal lösningar för varje funktion väljas ut. Denna selektion 
baserades på vilka idéer som kändes intressanta men ändå rimliga till den grad att de 
skulle kunna passa in till de ramar som omger arbetet. De olika lösningarna ställdes 
upp i ett morfologiskt diagram för att ge bättre överblick över möjliga 
konceptlösningar. Efter att ha sammanställt ett antal olika lösningar kunde tre olika 
koncept för hissfunktionen samt två olika koncept för topplucköppningen redovisas. 
Dessa koncept redovisas i stycke 2.3. 
 

2.3 Konceptstadiet 
Efter de olika koncepten bekräftats ställdes dessa upp för vidare analysering. 
Meningen var att ta fram ett antal olika koncept för att sedan i samtycke med 
utvecklingsavdelningen på Abstracta gå vidare med dem som passar uppgiften bäst. 
Detaljerade beskrivningar undveks för att erbjuda flexibilitet under senare 
utvecklingsarbete. Detta var även ett sätt att erbjuda snabbare arbetstakt med tanke på 
att flera lösningar samtidigt bearbetades. 
 

2.3.1 Koncept för hissfunktion 
Hissfunktionen var en av huvudfunktionerna som skulle styra en stor del av 
vidareutvecklingen i detta arbete. Kraven för denna är att den skall kunna lyfta upp en 
TV ca 800mm. En TV med storleken 46” väger idag 35 kg. Detta innebär att hissen 
måste ha en stabil infästning samt äga en hög grad av stabilitet vid upphissat läge. 
Eftersom spelrummet inne i skåpet ej är stort ställs stora krav på att själva hissen är så 
kompakt som möjligt. Eftersom kostnaden är en stor faktor som spelar in i valet av 
hiss valde vi att undersöka vilka möjliga produkter som redan fanns på marknaden. 
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Koncept 1a (hissfunktion) 
Detta koncept bygger på att TVn hissas upp med hjälp av en saxhiss som sitter 
monterad undertill (Se figur 2). Metoden används ofta inom byggbranschen där det 
finns ett behov att smidigt komma upp på höga höjder. Tekniken erbjuder stabila 
lyftförhållanden då den har en stadig grund och kan monteras på ett effektivt sätt i 
botten på skåpet. Hissen har goda förutsättningar att användas med den typ av 
styrning som krävs då den redan erbjuder avancerad styrteknik. Saxfunktionen gör att 
hissen blir väldigt stark i förhållande till det installationsutrymme den kräver. En 
styrka med denna konstruktion är att man under operationen automatiskt täpper till 
hålet som TVn hissas upp genom. Ur estetisk synvinkel är detta ett stort plus.  
 
Ett problem är att det krävs att man monterar en TV-infästning ovanpå lyftplattan. För 
att finna en TV-infästning som passar in på de krav som ställs, både estetiska och 
funktionella, krävs det att man letar bland mer kända leverantörer. Dessa tar ut höga 
priser och infästningen skulle då bli en för stor kostnad. En konstruktion av detta slag 
är dessutom svår att hitta i de mått som TV-skåpet kräver då de oftast är 
dimensionerade till att lyfta flera hundra kilon. Detta medför att liften skulle ta 
alldeles för stor plats och ej rymmas i skåpet. Eftersom hissen vanligtvis är 
konstruerad att jobba utan speciella krav på ljudnivå är risken dessutom stor att den 
inte skulle ha tillräckligt tyst arbetsgång. Detta skulle innebära en nykonstruktion av 
hela hissen. 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. Saxhiss 
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Koncept 1b (hissfunktion) 
LAVA-electronics är ett företag som tillverkar elektroniska apparater. Man riktar sig 
mot samma målgrupp som abstracta och sätter stora krav på att ha väldesignade 
produkter. Denna hissfunktion (se figur 3) är en teleskopsvariant som ger en slaglängd 
på 830mm. Tack vare den starka motorn och den stabila konstruktionen erhålls en 
lyftkraft på 500N. Estetiskt sätt är detta en väldigt bra lösning. Hissen har tyst 
arbetsgång och erbjuder smidig styrning. Fästet avsett för TV-upphängning är 
standardiserat att passa de flesta väggfästen för TV-apparater. Till denna typ av 
upphängningsanordning krävs det att man köper ytterliggare ett TV-fäste som 
monteras på de parallellt gående stagen.  
 
Hissen monteras i fästen som sitter på dess undersida och baksida. Detta innebär dock 
att det krävs en stabil innervägg som tar upp all belastning som genereras av TVn. Då 
det nuvarande skåpet har ett ventilationshål i bakre väggen krävs det att man bygger 
in en ny vägg avsedd att bära hiss med TV. Ett önskemål har varit att toppluckan skall 
vara placerad tämligen i mitten av toppskivan. För att uppfylla detta önskemål måste 
innerväggen konstrueras på så vis att den kommer in en bit i skåpet. Detta medför 
vissa svårigheter eftersom väggen måste stagas upp för att stå emot påfrestningarna. 
Denna konstruktion gör att det blir ytterst svårt att täppa igen hålet som TVn hissas 
upp genom eftersom det ej finns mer utrymme för en sådan konstruktion. Det blir 
dessutom svårt att passa in en konstruktion med tillräcklig slaglängd eftersom den har 
stor inbyggnadshöjd. 
 

 
     a)                  b) 

Figur 3. LAVA 
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Koncept 1c (hissfunktion) 
Den tredje och sista varianten av hissar (Se figur 4) är även den en teleskopslift. 
Företaget Linak har specialiserat sig på höj- och sänkbara skrivbord. Man har ett antal 
egna hisskonstruktioner varav en överrensstämmer bra med TV-skåpets krav. 
Modellen DL11XL erbjuder en slaglängd på 965mm har en lyftkraft på 600N. Roterar 
man den ursprungliga positionen med 180º får man en stabil fot som kan monteras 
mot golvet inne i skåpet. Möjligheten ges då att fästa TVn längs med cylindern med 
två fästen som kläms på plats och på detta sätt får man en flexibel TV-uppfästning. 
Fyra gängade hål finns på toppen av cylindern. Dessa gör det enkelt att montera på 
alternativa TV-fästen eller ytterliggare anordningar vid behov. Då hissen är ämnad att 
placeras bakom TVn så finns det chans att öka på TV-dimensionerna en aning. 
Cylindern har en diameter på 70mm. Denna kommer att synas på baksidan och kräver 
dessutom att man ökar på djupet på toppluckan. Vid snedställning av foten erbjuds 
möjlighet att sänka ned en större TV i botten av skåpet. Med tanke på fotens ringa 
storlek krävs det ett stabilt fäste mot golvet som förhindrar tippning. Detta går lätt att 
konstruera eftersom det redan finns ett antal gängade hål i konstruktionen för foten. 
Abstracta har tidigare haft samarbete med Linak. Denna kontakt är värdefull eftersom 
man sedan tidigare vet att konstruktioner håller och att leveranser sker vid utsatt tid.  
 
 

 
a)      b) 

 
Figur 4. Linak 
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2.3.2 Koncept för lucköppningsfunktion 
För att TVn skall kunna hissas upp krävs det att toppluckan först öppnas. Då 
spelrummet mellan TV och skåpets innertak är minimalt är det viktigt att denna 
funktion tar så lite plats som möjligt. Tidigare lösningar har varit estetiskt tvivelaktiga 
eftersom de öppnats ryckigt och på till synes ogenomtänkt. Tidigt fastställdes att ett 
huvudkrav för denna funktion var att luckan skall öppnas för att sedan försvinna in i 
skåpet. På detta vis slipper man se onödiga föremål framme och möbeln får en mer 
elegant känsla. Andra krav var att luckan skall ha en jämn arbetsgång och inge en viss 
känsla av stabilitet. 
 

Koncept 2a (lucköppning) 
Idén för denna konstruktion är att en motor försedd med ett kugghjul skall börja 
arbeta för att dra en kuggförsedd led. Toppluckan börjar då först glida rakt ner med 
hjälp av ett spår (se Figur 5). Då luckan glidit ner ca 3cm, vilket är spårets längd, 
befinner den sig strax under toppskivan.  

 
 a)       b) 

Figur 5. Spår 
 

 

 
Figur 6. Topplucka med motor 
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Eftersom toppluckan ej kan glida ytterliggare påbörjar den en rotationsrörelse. 
Rotationen gör att toppluckan passerar både TV och vägg utan att komma i kontakt 
med någon av dem. Momentet avslutas med att toppluckan ställer sig upp bakom TVn 
(Se figur 7) som då påbörjar sin vertikala rörelse. Då TVn sedan hissats ned efter 
avslutad session påbörjar rotationen på nytt, denna gång i motsatt riktning. När 
toppluckan än en gång befinner sig i horisontellt läge ovanför TVn tar spåret vid och 
skickar upp toppluckan i dess startläge. Detta är en lösning som kräver väldigt lite 
utrymme. Orsaken till detta är först o främst den roterande rörelsen runt TVn. Detta 
ger vidare möjligheter att exempelvis installera en större TV.  
 
 

 

TV 

 

 
a)     b)   c)   d) 

Figur 7. Lucköppningsserie 
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Koncept 2b (lucköppning) 
Idén till detta koncept härstammar från en funktion som används i många 
fönsterkonstruktioner (Se figur 8). Då hjulet roterar med hjälp av en motor börjar 
luckan, med hjälp av lederna, rotera ned i skåpet. När luckan är fri från toppskivans 
kant skall luckan börja glida i ett spår som sitter vid sidorna för att avslutningsvis 
ställa sig upp bakom TVn. På detta vis undviker man kontakt mellan TVn och luckan. 
 
 

 
  a)    b)             c) 

Figur 8. Fönsterledsserie 
       
Detta är en funktion som kräver väldigt lite utrymme då luckan roterar runt TVn 
istället för att fällas eller puttas åt något håll. Ett problem är att den i rotationen slår i 
TVn eller att luckan aldrig kommer in under skåpskanten. Ena sidan av luckan 
kommer alltså ständigt vara synlig. Detta innebär att man måste göra lucköppningen 
större för att rymma TVn i hålet. 

 

 
Figur 9. Fönsterled 
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2.3.3 Koncept för tilltäppning av hål under TV 
Då TVn hissats upp i toppläge uppstår ett problem. Hålet TVn kommit upp genom 
förblir synligt om man ej väljer att täppa till det vid slutet av hissmomentet. Önskemål 
om olika möjligheter har kommit från abstracta då man inte riktigt vet hur detta 
problem skulle påverka slutprodukten. Rent estetiskt skulle det möjligtvis vara mer 
tilltalande att skicka upp en lucka som fungerar som substitut för topplucka. Tekniskt 
sett så får man dock möjligheten att välja en större TV om man väljer att låta hålet 
förbli synligt. Detta är ett val Abstracta själva får göra efter senare 
marknadsundersökningar. Nedan erbjuds därför två olika lösningar på problemet. 
 

Koncept 3a (Utan tilltäppning av hål) 
Ett uppenbart alternativ är att låta hålet vara synligt (Se figur 11a). Detta sparar en del 
yta inne i skåpet och erbjuder därför plats till en större TV. Eftersom TVn kommer 
placeras i framkant av hålet kommer den att dölja hålet relativt bra. Möjligheten att 
välja mellan olika storlekar och modeller på TV-apparater är i många fall mer värderat 
än estetiken. Detta är då ett bra alternativ med tanke på skillnaderna i TV-storlekar 
(Se figur 10). Med detta koncept kan en TV av storleken 46" passas in i skåpet. 
 
 

 
a)        b) 

Figur 10.  40"-46" 
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Koncept 3b (Med tilltäppning av hål) 
Det andra alternativet är att täppa igen hålet med ytterliggare en lucka. Väljer man att 
ersätta den ursprungliga luckan med en ny kommer hålet enbart synas under 
hissningsmomentet. Konceptet som följer visar hur detta kan gå till. Genom att gå ner 
i TV-storlek, från 46" till 40", lämnas plats under TVn. Detta utrymme kan då 
användas åt en ersättningslucka. Luckan fästes på hissen och åker upp tillsammans 
med TVn. Denna lucka kan färgsättas efter önskemål. De alternativ Enjoy-serien 
erbjuder sedan tidigare är vitt, gult och trä (Se bilaga 7.5.5). Dessa material och färger 
är även vad som presenteras i detta arbete (Se figur 11 b, c, d).  
 

 
a)     b)   c)   d) 

Figur 11. Olika luckkoncept 
 
 
 

2.4 Utvärdering 
Efter att ha ställt upp de olika koncepten gäller det att utvärdera dessa för att senare 
kunna jobba vidare med den lösning som anses vara optimerad. Alla idéer har sina 
för- och nackdelar, därför gäller det att ta samtliga inverkande faktorer i akt. 
 

2.4.1 Utvärdering av koncept 1 (hissfunktion) 
Hissen är antagligen den mest vitala delen i skåpets konstruktion. Denna kommer att 
ge många möjligheter och sätta många gränser för resterande komponenter. Ser man 
till storleken de olika hissarna kräver kan man konstatera att saxhissen har stora 
inbyggnadsmått. Då denna hiss monteras undertill måste TVn höjas upp en bit. Detta 
medför att TV-storleken måste reduceras. 
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LAVAs TV-hiss är estetiskt sett en mycket tilltalande produkt. Dess tunna 
konstruktion skulle göra att hissen inte skulle utmärka sig mycket i upphissat läge. 
Dock så kommer hissmekanismens tunna profil spela in vid dimensionering av TVn. 
De TV-apparater skåpet är avsett för kommer att innebära stor inbyggnadshöjd för 
hissen då den måste klara de belastningar som TVn kommer att generera. 
 
Linaks konstruktion är den ända hiss som ger möjlighet att sänka ned TVn i botten av 
skåpet. Väljer man att gå ner i TV-storlek ges även möjligheten att montera 
ytterliggare en bottenplatta som täpper till hålet under TVn. Fäste avsett att bära TV-
apparaten är tacksamt att utveckla eftersom hissen har en enkel cylinderformad 
konstruktion. Estetiskt sett skulle även denna hiss passa bra då den har ett stilrent 
utseende och ej behöver döljas. 
 
Efter att ha vägt de olika produkterna mot varandra står det klart att Linaks hiss är den 
optimala för TV-skåpet. Denna valdes därför att ta vidare till utvecklingsstadiet. 
 

2.4.2 Utvärdering av koncept 2 (lucköppningsfunktion) 
Vid valet av öppningsfunktion till toppluckan prioriterades krav av utrymme samt 
funktionsduglighet. Koncept 2b (Se figur 9) fungerade ej som önskat. Då luckan ej 
gick ned under toppskivan är detta icke en aktuell lösning. Eftersom konstruktionen 
2a (Se figur 7) fungerade på ett mer tillfredsställande vis väljs denna att arbeta vidare 
med.  
Styrningen till öppningsfunktionen kommer att ske i form av en motor ämnad för 
denna enskilda uppgift. Ett annat problem var att ta fram en konstruktion som gör att 
motorn arbetar optimalt och tar så lite plats som möjligt. Med detta i åtanke valdes 
den kuggförsedda leden som länk mellan motor och topplucka. Den lösning som 
innefattade ett hjul som skulle agera som styrning ströks då diametern på detta hjul 
skulle bli för stor. Motorn kommer alltså att verka tillsammans med ett kugghjul som i 
sin tur kommer att verka på en kuggförsedd led (Se Figur 6).  
 

2.4.3 Utvärdering av koncept 3 
Då Abstracta efterfrågat olika lösningsförslag på detta problem kommer de två 
koncepten att fortlöpa under hela projektets gång. I slutändan kommer alltså två olika 
lösningsförslag erbjudas. 
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2.5 Utveckling av konceptlösning 
Efter utvärderingen av de olika koncepten togs en slutlig konceptlösning fram med två 
olika lösningar på den ersättande toppluckan. Den ena lösningen har en ersättande 
toppluckan och den andra lämnas utan. Då bara en av lucklösningarna hade en 
fungerande arbetsgång valdes lösningen med kugghjulet. TV-hissen som valdes var 
Linak-hissen som monteras i bottenplattan med två förstärkningar. TVn fästs i ett 
standardväggfäste för TV-apparater som i sin tur fästs på Linak-hissen med hjälp av 
två rörklämmor. Ytligare en rörklämma fästs under TVn i en ställning avsett att bära 
den ersättande toppluckan. 

3 Den slutliga produktens detaljer  

3.1 Hissmotor 
TV-hissen som vi valt att arbeta med konstrueras av företaget Linak och kom att vara 
modellen DL11XL (Se figur 12). Detta är en teleskopshiss med inbyggnadsmåtten: 98 
x 180 x 743mm. Den potentiella slaglängden är 965mm. Slaglängden kan man justera 
genom att ställa in hissens mjukvara. På detta vis stannar TVn precis i det läge man 
önskar. Lyftkapaciteten är 600N vilket är mer än tillräckligt för detta ändamål. Hissen 
rör sig uppåt med en hastighet av 38mm/s. Även hastigheten kan justeras efter behov. 
Möjlighet finns även att justera styrfunktionen på så vis att hissen enbart rör sig så 
länge man håller aktiveringsknappen intryckt. På detta vis kan man minska 
klämrisken. Hissen kommer i två kulörer, silver och svart vilket passar bra eftersom 
det är dessa färger som klär de flesta TV-apparater. 

                     
        a)          b) 

Figur 12. Hiss 
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Foten utgörs av det skal som omger själva motorn. På sidorna finns sex stycken 
gängade hål som kan användas som infästning då hissen skall fästas mot skåpets 
bottenplatta. För detta krävs en slags stödskena (Se stycke 3.2). Vidare information 
angående hissmotor finns att betrakta i bilaga 7.5.2. 
 

 
 a)       b) 

Figur 13.  Infästning 
  

3.2 Stödskena 
Då TVn är helt upphissad finns en viss vältrisk. För att då ge stadga åt konstruktionen 
utformades ett extra stöd (Se figur 14) för att ta upp krafterna ifrån hiss och TV. Fästet 
som konstruerades för hissen består av två bockade detaljer som fästes i sidan av 
hissmotorn. Två skruvar fäster konstruktionen i sidan på hissmotorn medan fyra 
skruvar, som dras ner i bottenplattan på skåpet, håller den på plats. Vidare information 
angående stödskenan finns att betrakta i skiss 7.1.1. 
 
 

 
  a)        b) 

Figur 14. Stödskena 
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3.3 Rörklämma 
På hissen kommer det att behövas två fästpunkter för infästningarna till TV-väggfästet 
samt en fästpunkt för infästningen till den ersättande toppluckan (Se styckte 3.4). För 
att få maximal flexibilitet, vad gäller anpassning för olika TV-apparater, bör dessa 
fästen erbjuda möjlighet att förflyttas längs hissens arm. Eftersom hissen har en 
cylindrisk form är det lämpligt att använda sig av rörklämmor (Se figur 15). Dessa är 
starka, pålitliga och billiga. Man behöver dessutom endast en skiftnyckel för att 
justera fästenas placering vilket gör det enkelt att skräddarsy infästningen till alla TV-
apparater. Med tanke på att Enjoy-konceptet bygger på elegans och stilrenhet kan 
denna typ av infästning ses som avvikande från den övriga konstruktionen. Därför 
kommer speciella höljen konstrueras i syfte att dölja klämmorna (Se stycke 3.7). 
Vidare information angående rörklämmor finns att betrakta i bilaga 7.5.4. 
 

 
Figur 15. Rörklämma 

 

3.4 Infästningsdetalj 
Denna detalj konstruerades för att kunna montera väggfästet på en ställning istället för 
på en vägg. De två detaljerna sitter fast med hjälp av varsin rörklämma som i sin tur 
sitter på teleskopsarmen. De avlånga spåren är gjorda för att kunna justera bredden på 
väggfästet och på detta vis passa de olika storlekar på TV-apparaterna som finns. (Se 
figur 16). Vidare information angående infästningsdetaljen finns att betrakta i skiss 
7.1.12. 
 

 
Figur 16. Infästningsdetalj 
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3.5 Ersättande topplucka 
Då den ersättande toppluckan placeras under TVn måste den se annorlunda ut jämfört 
med luckan som fälls ner. Toppluckan kommer att innehålla två hål. Ett hål för 
teleskopsröret på 70mm i diameter och ett hål för sladdar till och från TVn. Luckan 
skall även finnas i olika färger och material för att öka känslan av elegans. Vidare 
information angående toppluckan finns att betrakta i skiss 7.1.8. 

3.6 Fäste för ersättande topplucka 
För att den ersättande toppluckan skall följa med vid upphissning konstruerades ett 
fäste under luckan som med hjälp av en rörklämma fästs runt teleskopsröret (Se figur 
17). 
 

 
Figur 17. Fäste för ersättande topplucka 

 

 

Fästet består av en bockad plåtbit med hål för bultar och skruvar. För att kunna 
montera fästet mot undersidan av luckan har ett hål i vardera av de fyra hörnen gjorts. 
Fyra hål har även gjorts på den bockade delen för att kunna fästa infästningsdetaljen 
mot fästet som i sin tur sitter monterat på teleskopsröret (Se figur 18). Vidare 
information angående fästet finns att betrakta i skiss 7.1.2. 
 
 

 
a)      b)    c) 

Figur 18. Infästningsdetalj 
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3.7 Fästhölje 
Eftersom en rörklämma inte är estetiskt tilltalande och skåpet skall ha en viss elegans, 
även då det gäller baksidan på TVn, konstruerades ett fästhölje. Höjet som kommer i 
två delar, för enklare montering, placeras över rörklämman. De två delarna monteras 
ihop runt teleskopsröret och trycks ihop då rörklämman skruvas åt. Höljet går i 
samma färg som den ersättande toppluckan (Se figur 19 och 20). Vidare information 
angående fästhöljet finns att betrakta i skiss 7.1.3 och 7.1.4. 
 
 

 
a)     b)   c)   d) 

Figur 19. Fästhölje ovanifrån 
 

 
a)     b)   c)   d) 

Figur 20. Fästhölje underifrån 
 

 

3.8 Luckdrivning 
Viktigt är att öppningsfunktionen för toppluckan fungerar på ett korrekt vis. Den 
konstruktion som används (Se figur 21) kräver en drivning som skall klara av de 
tyngder toppluckan för med sig. En motor av modell MB062FS101 har valts som 
drivning. Detta är en vindrutetorkarmotor som klarar ett moment på 4Nm och en 
spänning på 24V. För att senare anpassa lucköppningshastigheten behöver man endast 
justera spänningen. Då önskemål finns om en långsam topplucköppningsgång borde 
en spänning på 12V vara tillräcklig. Toppluckan skulle då behöva ca 4 sekunder för 
att öppnas. En avfasning kommer att tillverkas på bakre kant av toppluckan för att den 
så lätt som möjligt skall passa in i toppluckshålet vid luckstängningsmomentet (Se 
skiss 7.1.9 ). 
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För att bära konstruktionen krävs ett stativ. Då stödskenorna till hissfoten kommer 
kräva en stor yta på botten av skåpet är det viktigt att stativet kräver så lite utrymme 
som möjligt, därför är stativet monterat längs innerväggarna. Hålet avsett för 
ventilation på skåpets baksida gör att motorn för lucköppningen blir synlig då denna 
är centralt placerad. Detta medför att ett hölje behövs monteras på stativet. Detta hölje 
är avsett att dölja motorn och till viss grad den kuggförsedda leden. På detta vis 
avgränsas även drivningen från dess omgivning, vilket medför minskad skaderisk och 
förslitningsrisk. 

 
 

 
a)      b)    c) 

Figur 21. Stativ 
 
På motorn skall ett kugghjul monteras (Se figur 22). Då kugghjulet roterar drivs den 
kuggförsedda leden i vertikalt led. Denna led är i sin tur kopplad till vardera ändar av 
toppluckan som börjar öppna sig då motorn aktiveras. Det stag som går mellan de två 
ändarna av toppluckan genererar en jämn lucköppningsgång.  
 

 

Figur 22. Drivning 
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3.9 Placering av topplucka 
Då hålet för toppluckan skulle placeras ut var många faktorer tvungna att tas i akt. 
Eftersom toppluckans öppningsrotation kräver en del utrymme inne i skåpet så 
passade det bättre att konstruera funktionen på så vis att toppluckan öppnas bakåt i 
skåpet. Detta medförde att toppluckan fick flyttas fram för att erbjuda möjlighet till fri 
rotation. Med denna lösning erbjuds det även utrymme bakom TVn (Se skiss 7.1.9). 
Detta utrymme kan användas som avlastingsyta för t.ex. whiteboardpennor och 
papper eller yta för utsmycknad. 
 

3.10 Väggfäste 
För att kunna fästa TVn mot hissen krävs en form av väggfäste (Se figur 23). Det fäste 
som valts att inkludera i konstruktionen är en modell med förteckning 60-581 och 
kommer från företaget Ergotron. Huvudmåtten är: 847 x 471 x 32mm. Denna modell 
passar TV-skåpet bra med tanke på dess slimmade tjocklek. Principen för 
konstruktionen bygger på att två parallella stag, vardera med hål för TV-infästning, 
glider längs en skena som i sin tur är monterad i det fäste som sitter på TV-hissen. 
Skenan gör konstruktionen väldigt flexibel då många olika TV-storlekar kan fästas på 
denna. Sägas bör även att konstruktionen för skåpet ej är beroende av just denna 
modell eftersom fästena är flexibla och måtten dimensionerade för att även passa fler 
modeller. Vidare information angående väggfästet finns att betrakta i bilaga 7.5.1. 
 

 
Figur 23. Väggfäste 
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4 Resultat 
Efter att ha monterat samtliga rörklämmor och fästelement (Se figur 24) kommer TV-
hissen vara skräddarsydd att passa fästanordningen på önskad TV (Se figur 25).  
 

 
Figur 24. Fästelement 

 
 

 
a)     b)              c) 

Figur 25. TV-montering 
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Foten skall passas in i mitten av skåpet med snedställd fot (Se figur 26).  
 

 
 a)       b) 

Figur 26. TV-hiss 
  
 
Vid önskemål finns möjlighet att välja bort den ersättande bottenplattan och på så vis 
lämna utrymme åt en större TV-apparat (Se figur 27). 
 

 
a)                                         b)                 c)   d) 

 
Figur 27. Val av TV-storlek 
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Då önskad TV-storlek är vald och installerad kommer denna att vara fullkomligt dold 
vid nedhissat läge. 
 

 
a)      b)    c) 

Figur 28. Installerad TV 
 
 
 

 
a)     b)   c)   d) 

Figur 29. Hissfunktion 
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Ställning för topplucksdrivningen passas in längs väggarna inne i skåpet (Se figur 30). 
 

 
 a)        b) 

 
Figur 30. Stativpassning 

 

 
 
Utrymmet bakom TVn kan användas till utsmycknad (Se figur 31). 
 

 
a)        b) 

 
Figur 31. Utsmycknad 

 

 

 26



      2007-05-25 
Institutionen för teknik och design 
Kurs: Examensarbete, MTC990, VT07 
RapportID: TD 023/2007 

 

5 Diskussion 
Den slutliga produkt som presenterats i denna rapport har i våra ögon uppfyllt stora 
delar av de önskemål som från början stod som grund för arbetet. Tanken var att 
designa och konstruera ett TV-skåp som skulle smälta in i den omgivning den var 
avsedd att brukas i. Miljön beskrevs som en stilren och miljö som skall uttrycka en 
viss känsla av lyx. TV-hissen har en arbetsgång som är tyst och diskret vilket medför 
att den gör sig bra i dessa miljöer. Konstruktionen för TV-infästningen ger möjlighet 
till användning av olika TV-storlekar vilket ger TV-skåpet fler möjligheter och större 
kundanpassning. Viktigt var redan från början att toppluckan ej skulle inneha en 
standardlösning. Många befintliga produkter har använt sig av en lösning som innebär 
att luckan knuffas upp av TV-hissen. Lösningen för öppningsfunktionen av 
toppluckan är tillfredsställande då den har en konstruktion som istället gör att 
toppluckan rör sig in i skåpet. För att höja den estetiska känslan har vissa detaljer valts 
att färgsätta respektive dölja. Den ersättande toppluckan döljer insidan av skåpet och 
finns i olika färger som är utvalda utifrån Enjoy-seriens befintliga sortiment. Fästena 
på TV-apparatens baksida konstruerades i syfte att dölja de rörklämmor som används 
på teleskopsröret. Fästena finns också de i ovan nämnda utvalda färger. Motorn för 
luckdrivningen har valts att bygga in i ett skyddande skal. Detta val har dock gjorts i 
avsikt att skydda mer än att försköna. 
 
 

6 Slutsatser 
Ett önskemål var från att början att göra skåpet smalare i avsikt att lättare nå den 
eventuella whiteboardtavla som är placerad bakom skåpet. Då val av hiss- och 
lucköppningskonstruktion gjorts stod det klart att detta önskemål ej gick att tillgodose. 
Den slutliga produkten har därför samma djup som den ursprungliga. 
Förhoppningar från Abstracta om att passa in en 52” TV fanns. Det stod dock klart i 
ett tidigt skede att detta önskemål var orimligt då höjden på skåpet ej fick överskrida 
ett visst mått. Den TV-storlek som passade in efter dessa begränsningar vad gäller 
mått var en 46” TV. I senare stadie togs beslut angående ersättande lucka och fick då 
begränsa oss ytterliggare till en 40” TV. Slutsatser drogs även angående skåpets ben 
då dessa var tvungna att kortas av i avsikt att få plats med denna TV. 
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8.1.2 Fäste för ersättande topplucka 
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8.1.3 Fästhölje bak 
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8.1.4 Fästhölje fram 
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8.1.9 Topplucka 
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8.1.11 Stödskena 
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8.1.12 Infästningsdetalj 
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8.1.13 Luckställning 
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8.1.14 Hiss och ställning 
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8.2 Kravspecifikation 
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1. Bakgrund 
Projektet går ut på att omkonstruera ett rackskåp till ett skåp med integrerad höj- och 
sänkbar TV. Den färdiga produkten skall utvecklas till att passa 
kontorsinredningsserien Enjoy. 
 
1.1. Standardutrustning 
Skåp med lucka för TV-upphöjning, fjärr- och manuellt styrd TV-hiss med fäste för 
TV. 
 
1.2. Tillval/extrautrustning 
LCD-TV 40”-46”. 
 
 
2. Målgrupp 

• Företag med konferensutrymme. 
• Teknikintresserade privatpersoner. 

 
 
3. Användarspecifikation 
 
3.1. Analyser  
   
3.1.1. Riskanalys 
    

Bedömd 
felfrekvens (1-5) 

Påverkan 
vid fel (1-5) Möjliga fel 

2 5 Välta (Möbel) 
4 2 Klämrisk 
1 4 Sladdslitage 
1 4 Motorfel 

2 2 
Ej fungerande 

fjärrstyrning/manuellstyrning 
1 4 Välta (TV) 
1 3 Lösa föremål på luckan kan välta 

 
 
 
3.1.2. Användaranalys 
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3.1.2.1. Användaranalys 1 
 
Kategori: Konferensmiljö 
 
Tänkt användningsområde  
Informationsfilmer, standard TV, presentationer via dator. 
 
Positiva kunskaper  
Bra bild (LCD), exklusiv känsla, välkänt koncept. 
 
Negativa kunskaper   
El-krångel, TV-hissar ostabila, tidigare uteblivna presentationer. 
 
Begrepp som är nya för dessa människor 
 Plasma, LCD, IR, radiovågor. 
 
Benämningar som dessa människor använder idag  
Platt-TV, trådlös. 
 
Funktioner som kan påverkas av tidigare erfarenhet  
Tidigare användning av vanliga hyllor/förvaringsskåp. 
 
 
3.1.2.2. Användaranalys 2 
 
Kategori: Privat, hemmiljö 
 
Tänkt användningsområde  
TV, film. 
 
Positiva kunskaper   
Exklusiv känsla. 
 
 
 
 
Negativa kunskaper   
El-krångel, TV-hissar ostabila, barn leker med fjärrkontroller. 
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Begrepp som är nya för dessa människor  
IR, radiovågor. 
 
Benämningar som dessa människor använder idag  
Trådlös. 
 
Funktioner som kan påverkas av tidigare erfarenhet  
Tidigare användning av vanliga hyllor/förvaringsskåp. 
 
 
3.1.3. Situationsanalys 
 
3.1.3.1. Situationsanalys 1 
 
Produkt: Tv-skåp Situation: Konferens  
 
Skall produkten användas separat eller tillsammans med andra produkter? 

 
- Tillsammans med DVD, dator, stereo, Enjoyserien (Whiteboard, etc.). 

 
Används den samtidigt som annat (måste man omväxlande hantera den och 
andra enheter)? 

 
- Omväxlande hantering med annan elektronik. 

 
Ställer övriga delar speciella krav på hantering av produkten (t.ex. på snabbhet, 
precision)? 
 
            - Toppluckan måste vara öppen vid upphissning av TVn. 
 
Hur erhålls funktionen idag utan vår produkt? 
 

- Projektor, ej undangömd TV. 
 

 
 
 
Hur påverkar arbetssituationen produkten? 
 
Typ av arbete: Stillasittande, kontinuerligt i långa pass, i kontakt med kund. 
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Krav på precision: Hissningshöjd, fjärrstyrningsavstånd. 
 
Krav på hastighet: Jämn hissgång. 
 
Arbetsplatsen: Inomhus, bekväm arbetsställning. 
 
Frekvens: 10-20 gånger/månad. 
 
Tid: Hisstid max 20s, lucköppningstid max 4s. 
 
Psykisk miljö 

Konsekvenser vid fel: Utebliven presentation, manuell styrning. 
Konsekvenser vid tidspillan: Irritation, ekonomisk förlust. 

 
Fysisk miljö 
       Ljus: Bra Fukt: Ingen   
       Ljud: Lågt Värme/kyla: Inomhus 
 
 
3.1.3.2. Situationsanalys 2 
 
Produkt: Tv-skåp Situation: Hemmiljö  
 
Skall produkten användas separat eller tillsammans med andra produkter? 

 
- Tillsammans med DVD, dator, stereo. 

 
Används den samtidigt som annat (måste man omväxlande hantera den och 
andra enheter)? 

 
- Omväxlande hantering med annan elektronik. 

 
Ställer övriga delar speciella krav på hantering av produkten (te x på snabbhet, 
precision)? 
 
            - Krav: Öppen lucka vid hissning av TVn. 
 
 
 
Hur erhålls funktionen idag utan vår produkt? 
 

      - Projektor, ej undangömd TV. 
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Hur påverkar arbetssituationen produkten? 
 
Typ av arbete: Stillasittande, kontinuerligt i långa pass, i kontakt med kund. 
 
Krav på precision: Hissningshöjd, fjärrstyrningsavstånd. 
 
Krav på hastighet: Jämn hissgång. 
 
Arbetsplatsen: Inomhus, bekväm arbetsställning. 
 
Frekvens: 30 gånger/månad. 
 
Tid: Hisstid max 20s, lucköppningstid max 4s. 
 
Psykisk miljö 

Konsekvenser vid fel: Manuell styrning. 
Konsekvenser vid tidspillan: Irritation. 
 
Fysisk miljö 
       Ljus: Bra Fukt: Ingen   

             Ljud: Varierande Värme/kyla: Inomhus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4 Funktionsanalys 
FUNKTION   ANMÄRKNING                  FUNKTIONSGRÄNS    KLASS 
 
Erbjuda elevation  Hissmotor för TV i skåp   35kg     5 
Erbjuda plattform  Under TV         2  
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Erbjuda stativ   Fäste för väggfäste   40”-46”     5 
Erbjuda lucka   Upptill          5 
Erbjuda dörr   Framtill          4 
Erbjuda balans   Stabil tyngdpunkt        5 
Erbjuda extra lucka  Dölja konstruktionens insida        3 
Erbjuda hölje   Dölja fästen         3 
Erbjuda anpassning  Standardhöjd för whiteboard  90cm     5 
Passa serie   Enjoy          5 
Tåla slag   Barnlekar, knuffar, tappade saker mm      5 
Tåla slitage   Upprepad användning         5 
Undvika klämrisk  Dörr, lucka, hiss        4 
Undvika missförstånd  Lättbegripliga instruktioner       3 
Underlätta sladdragning  Hål i lucka    8x2cm       4 
Underlätta rengöring  Inga svåråtkomliga vrår        2 
Underlätta produktion  Industriell serietillverkning       4 
Samordna komponenter Kostnadseffektiv produktion       4 
Förstärka identitet  Abstracta         5 
Förstärka identitet  Användare (modern, teknikvänlig mm)      5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Funktionsspecifikation 
  
4.1 Allmänna mått 

• TV:   1129x732x124 (46”) 
• Skåp:   Höjd 900 Bredd 1300 Djup 545 
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• Lucka:  Bredd 1160 Djup 260 
• Hiss:  Minimal storlek 

    
4.2 Styrning (Topplucka och TV-hiss) 

• Fjärr 
• Manuell 

 
4.3 Krafter, vikter 

• Kraft TV-hiss:  800 N 
• Vikt TV:  30 kg 
• Vikt skåp:  65 kg 

 
5 Datum  
 

• Start:   20070326 
• Prototyp: 2007xxxx 
• Slut:  20070604 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 Brainstorm 
 
Lucka uppdelad i små segment Hävstång 
Tvådelad inåtfälld    Kugghjul 
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Tvådelad utåtfälld    Motor 
Diagonalt delad lucka   Två motorer 
Uppåtfälld    Pneumatik 
Åt sidan     Gummiband 
Lucka fast i överkant på TV  Leder som verkar på varandra    
Hake på lift som drar lucka  Fjäder 
Roterande inåtfälld   Öppningssensorer 
Roterande åt sidan   TVn puttar på luckan 
Utan lucka     
Hål under tv 
Lucka under TV 
TV i bur 
Olika material på lucka 
Klämskydd 
 
 
Saxlift 
Hiss monterad mot bakre vägg  
Hiss monterad i botten  
Hiss monterad i sidorna  
Hiss monterad i tak 
Kugghjulslift 
Teleskopslift 
Pneumatik 
Motståndskänslig  
Aktiveringssensorer 
Fäste av vinkeljärn 
Fastskruvad 
Fastnitad 
Fastklämd 
TV fastsatt i bakkant 
TV fastsatt i underkant 
TV fastsatt i sidorna 
Klämfunktion 
 

8.4 Morfologiskt diagram  
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