
 

   

 
       Akademin för Innovation, Design och Teknik 
                         
 

 
 
 
 

BROSCHYRSTÄLL  
 
 

 

EXAMENSARBETE- PRODUKTUTVECKLING OCH FORMGIVNING  

              KPP106, 15 HÖGSKOLAPOÄNG, GRUNDLÄGGANDE NIVÅ  

PRODUKT-  OCH PROCESSUTVECKLING  
 
 
 
 

HANDLEDARE                BENGT GUSTAFSSON  

UPPDRAGSGIVARE           NIKLAS ÖSTANGÅRD  

UTFÖRT AV:                 NUR MOHAMMED  

PRESENTATIONSDATUM  13 JUN 2013  

PROGRAM                INNOVATION OCH PRODUKTDESIGN 

http://butiksstall.se/index.php?route=common/home
http://www.bing.com/images/search?q=svart&id=6B63A0F4F09A1D96EA07C07AFA02C35D44B08CD8&FORM=IQFRBA
http://butiksstall.se/index.php?route=common/home
http://www.bing.com/images/search?q=svart&id=6B63A0F4F09A1D96EA07C07AFA02C35D44B08CD8&FORM=IQFRBA
http://butiksstall.se/index.php?route=common/home
http://www.bing.com/images/search?q=svart&id=6B63A0F4F09A1D96EA07C07AFA02C35D44B08CD8&FORM=IQFRBA


 

SAMMANFATTNING 

I kursen KPP106, som gick ut på att genomföra ett examensarbete, utfördes en 

produktutveckling av broschyrställ i samband med skapandet av en produktfamilj. Detta 

genomfördes som ett uppdrag av företaget Eskilstuna Trading& Consulting. Uppdraget skulle 

göra det möjligt för användare av broschyrställen att skall ha en kombination av olika 

broschyrformat i ett och samma broschyrställ samt ha samma design av broschyrställ till 

vägg, bord och golv. Examensarbetet avsåg 15 högskolepoäng på grundnivå och genomfördes 

under perioden mellan 2013-04-01 och 2013-06-16.   

 

Målet med projektet var att författaren skulle ta fram ett koncept som uppfyller kraven i 

kravspecifikationen som var givna av uppdragsgivaren. Det framtagna konceptet skulle 

presenteras genom en visualisering med en tredimensionell CAD-modell.  

 

En marknadsundersökning upprättades för att kunna undersöka vad kunden har för behov 

gällande broschyrställ. Författaren gjorde även en konkurrensanalys för att se vad som finns 

ute på marknaden och för att få kännedom om vilka lösningar som existerade på marknaden i 

dagsläget. En utförlig research gjordes för att få fram de olika broschyrställen som fanns på 

marknaden, deras funktioner, information om hur de monteras, samt vilka material som 

används i dessa broschyrställ. Dessa undersökningar gjordes genom iakttagelser inom olika 

områden där broschyrställ används samt en informationssökning på internet. Även olika 

broschyrställtillverkare kontaktades per telefon för att ställa frågor som författaren funderade 

över. Författaren besökte det uppdragsgivande företaget för att se hur de tillverkar sina olika 

broschyrställ och granskade även de olika tillverknings-processerna i fabriken. 

 

I framtagningen av koncept för broschyrställ i den nya produktfamiljen gjordes en 

idégenerering som följdes av en konceptgenerering. Genom att ta hänsyn till kraven från 

företaget och kunden samt funktionsanalysen där alla funktioner som produkten skulle 

uppfylla, fick studenten fram fem koncept. Sedan träffades författaren med uppdragsgivaren 

och utvärderade de fem koncepten vidare för att få fram det mest lämpligast konceptet. Det 

slutliga konceptet valdes genom diskussion med företaget samt tillämpning av 

produktutvecklings-verktygen såsom Pugh´s matris och QDF. Bearbetning av konceptet 

utfördes genom FMEA, DFA, DFMain och DFE.   

 

Resultatet blev ett broschyrställ anpassat för golv som är sexkantigt, där varje sida på stället 

kan ha ett broschyrformat. En hållbar produkt togs fram genom att ha ett centrumrör på mitten 

av basplattan. Broschyrstället har även sex stycken hjul monterade på basplattan för att ge 

stabilitet och enkel flyttbarhet.  

 

Därefter togs ett förslag på broschyrställ för vägg och disk fram. Dessa förslag anpassades till 

designen och utformningen av golvbroschyrstället för att på så sätt skapa en produktfamilj. 

 


