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Sammanfattning 

Projektet utfördes i samarbete med Södertälje sjukhus och målet är att komma på en tillverkningsbar 
ram för en flakspark cykel och postvagn. 
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sammanställning av rapporten. I problemanalys fasen utfördes ett studiebesök hos Södertälje 
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konceptframtagning har ett antal ingenjörsverktyg använts som olika CAD modelleringar, analyser, 
matriser och flera metoder för att komma till den perfekta lösningen för sjukhuset. Slutligen 
har hela arbetet dokumenterats och resultatet redovisats. 
 
Projektens huvudproblem var att den befintliga postvagnen var för tung och svårt att manövrera på 
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Abstract 
 
The project was carried out in cooperation with Sodertalje Hospital, whose goal is to make a 
manufactural framework for a flatbed scooter and post- cart. 
 
The work consists of 4 different phases which were problem analysis, faculty gathering, conceptual 
design and compilation of the report. In the problem analysis phase, a study visit was conducted at 
Sodertalje Hospital with a view to identifying the problem. In addition, faculty gathering has been 
conducted in the form of visits to various hospitals in Sweden to investigate as many solutions as 
possible. On conceptual design, several of engineering tools have been used as CAD modeling, 
analysis and matrices with several methods to reach the perfect solution for the hospital. During the 
last phase, the entire work has been documented and a final result has been reported. 
 
The main problem of the project was that the existing post-cart was too heavy and difficult to 
maneuver at Sodertalje hospital 
 
 
The report also contains a whole lot of recommendations, this in order to provide several 
alternatives to different future solutions and is likely to be more manufactured. 
 
The end result includes a manufactural post-cart and frame, which is more adapted than the existing 
one. It has light weight and is easier to maneuver. The frame will be able to be mounted on the 
existing Monark flatbed scooter. 
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Sammanfattning 

Projektet utfördes i samarbete med Södertälje sjukhus och målet är att komma på en tillverkningsbar 
ram för en flakspark cykel och postvagn. 

Arbetet består av 4 olika faser vilka var problemanalys, faktainsamling, konceptframtagning och 
sammanställning av rapporten. I problemanalys fasen utfördes ett studiebesök hos Södertälje 
sjukhus med syfte mot att identifiera problemet. Vidare har faktainsamling genomförts i form av 
besök hos olika sjukhus i Sverige för att undersöka så många lösningar som möjlig. På 
konceptframtagning har ett antal ingenjörsverktyg använts som olika CAD modelleringar, analyser, 
matriser och flera metoder för att komma till den perfekta lösningen för sjukhuset. Slutligen 
har hela arbetet dokumenterats och resultatet redovisats. 

Projektens huvudproblem var att den befintliga postvagnen var för tung och svårt att manövrera på 
Södertälje sjukhus.  

Rapporten innehåller även en hel del rekommendationer, detta för att kunna ge flera alternativ på 
olika framtida lösningar och som troligtvis är mer tillverkningsbara.   

Slutresultatet omfattar en tillverkningsbar postvagn och ram, som är mer anpassat än den befintliga. 
Den har lätt vikt och är lättare att manövrera. Ramen kommer att kunna monteras på den befintliga 
monarksflaksparkcykel. 
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Abstract 

The project was carried out in cooperation with Sodertalje Hospital, whose goal is to make a 
manufactural framework for a flatbed scooter and post- cart. 

The work consists of 4 different phases which were problem analysis, faculty gathering, conceptual 
design and compilation of the report. In the problem analysis phase, a study visit was conducted at 
Sodertalje Hospital with a view to identifying the problem. In addition, faculty gathering has been 
conducted in the form of visits to various hospitals in Sweden to investigate as many solutions as 
possible. On conceptual design, several of engineering tools have been used as CAD modeling, 
analysis and matrices with several methods to reach the perfect solution for the hospital. During the 
last phase, the entire work has been documented and a final result has been reported. 

The main problem of the project was that the existing post-cart was too heavy and difficult to 
maneuver at Sodertalje hospital 

The report also contains a whole lot of recommendations, this in order to provide several 
alternatives to different future solutions and is likely to be more manufactured. 

The end result includes a manufactural post-cart and frame, which is more adapted than the existing 
one. It has light weight and is easier to maneuver. The frame will be able to be mounted on the 
existing Monark flatbed scooter. 
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Nomenklatur 
 
PFC (Process Flow Chart): En visualiserings metod med alla steg som kommer att tas i projektet. 
Denna metod hjälper gruppen med att på ett enkelt sätt vägleda genom hela projektet.  
 
QFD(Quality Function Deployment): en metod som används för omvandling av användarkrav till 
design med kvalitetstänkande. 
 
Pugh: är en metod som används för att sortera bort de totallösningar som inte riktigt uppfyller de 
ställda kraven. Metoden används för att kunna välja de bästa lösningarna. 
 
FEM (Finite Elementmetoden): är en numerisk metod för att lösa partiella differentialekvationer 
med hjälp av datorer. Metoden används för att kontrollera de hållfasthets egenskaper hos icke 
existerade modeller dvs. den kontrollera egenskaper på datormodeller bara. 
 
Brottgräns: är den maximala belastningen ett material kan hantera vid stäckning eller dragning innan 
sprickningen bildas.  
 
Sprängskiss: Är en ritning över de delar eller komponeter som kan ingår i en konstruktion.  
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

 
Södertälje sjukhus använder sig av postvagn för distribution av internpost. Postvagnen underlättar 

handhavande och utdelningen av internposten på sjukhusets trånga korridorer. Denna postvagn är 

sjukhusets egen design som de skapade på 70-talet. 

 
I kursen Integrerad produktutveckling, projektkurs HT16 utförde en grupp på 

maskinteknikprogrammet, vid KTH Södertälje ett projekt (”Postvagn”), då presenterades olika 

produktförslag samt gjordes en fungerande prototyp. 

Resultatet på prototypen gruppen byggde enligt personalen i Södertälje sjukhus ansågs vara för bred 

men däremot var vagnen lätt att rulla. 

 

1.2 Problemdefinition 
 

Dagens lösning har en fotplatta som på en sparkcykel, är väldigt robust och upplevs som klumpig 

och även skrymmande se figur 2.1. 

 

Postvagnen transporterar främst post i form av kuvert. Den aktuella formen av vagnen skapar en del 

svårigheter p.g.a. dess storlek, samt att den är svår att köra i trånga utrymmen som bl.a. hissar. 

Södertälje sjukhus vill därför ha en postvagn som är stabil och tar mindre plats i sjukhusmiljön. Den 

ska även erbjuda sekretess av framförallt utgående/externpost då dessa brev ofta innehåller känsliga 

personuppgifter. 

 

Postpersonalen på sjukhuset vill ha en reducering av postvagnens vikt eftersom den nuvarande 

postvagnen anses vara för tung och svår att manövrera. 

 

1.3 Mål 
 

 Utveckla ett tillverkningsbart förslag på en förbättrad postvagn. 

 En detaljerad modellering i ”Creo Parametric 3” av ett valt koncept.  
 Förslaget skall erbjuda en rekommendation över lämpliga material för att reducera 

vagnens vikt. 

 

 

 

 

 

 

https://kth.instructure.com/courses/267
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1.4 Lösningsmetoder 

 För att kunna komma fram till lämpligaste lösningen kommer två lösningar att föreslås, 

det ena skall vara en hel ny lösning och den andra skall vara ett tillägg till en existerad 

Monark flaksparkcykel, så att den används för postutdelning. 

 Personalintervju: Först i början av projektarbete genomfördes ett studiebesök i Södertälje 

sjukhus för att komma nära problemet. Ytligare intervjuer skall genomföras hos andra 

sjukhus för att undersöka deras postutdelning. 

 Faktainsamling: En faktasökning skall genomföras för att ta reda på lämpliga material 

och kravspecifikationer. Dessa kommer att användas som rekommendation till förslaget. 

Gruppen kommer använda sig av olika sökmotorer samt gamla rapporter för att 

undersöka befintliga vagnar som används för samma syfte.  

 Idégenerering: Detta sker genom brainstorming och gruppen kommer använda sig av 
produktutvecklings metoder, exempelvis skissning, Cad modellering samt rendering av 
lösningförslag genom ”Keyshot”.  
 

 Modellering: Med hjälp av Creo Parametric3 skall de valda koncepten som gruppen tas 
fram visualiseras, genom att utföra handskissning, 3D modellering samt 2D ritningar.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

 Ingen hänsyn skall tas till prototyp. 

 Arbetet kommer att begränsa sig för det nuvarande mappsystemet. 

 Ingen hänsyn skall tas till tillverknings- och materialkostnader. 
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1.6 Kravspecifikation  

 

 

 

Förslag och önskemål Förklarande text 

en Jalusi(Rullgardin) Det hjälper att skydda mappsystem 

Stöthjul De skall placeras på framsidans kanter 

och de hjälper att respektive vagnen och 

väger inte skadas vid stora kollison. 

ett bättre hjul Detta ger vagnen mer stabillitet. 

Kompakt Det underlätter förflyttningen och kunna 

föra in den i olika hissar  

Tekniska krav Kravställare Förklaring 

Mindre vikt Personalen Underlätta vagnens rörelse. 

Smidighet 

 

Personalen Underlätta vagnens rörelse. 

Parkerings- respektive 

handbroms. 

 

Personalen Parkeringsbroms hjälper till 

så att vagnen inte rullar i 

t.ex. nedförsbacke. 

Handbroms hjälper 

personalen att minska 

vagnens hastighet. 

Minimera vagnens storlek 

 

Personalen Detta underlättar körandet 

av vagnen i trånga 

korridorer samt små hissar. 

Hållbart 

 

Personalen  

Sänkbart styre  

 

Personalen Hjälper personer med olika 

längder att köra vagnen. 

Behålla samma 

mappsystem. 

 

Personalen Den enkelt att använda vid 

postutdelning.  

Ett praktiskt system för 

returpost 

 

Personalen Detta underlättar för 

personalen att lyfta upp 

lådan för returpost 

Medge sekretess  Personalen Skydda post innehållet   
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2. Faktainsamling 

 

2.1 Nulägesanalys 
 
Första studiebesöket utfördes på Södertälje sjukhus vars syfte var att få en bredare syn och 
omfattning av den befintliga postvagnens nackdelar. Studiebesöket hjälpte att bestämma vilka krav 
och önskemål ansvariga för utdelning av internposten ställer på den nya lösningen. Utifrån detta 
besök skrevs de ställda kraven och önskemål.  
 
Dagenslösning har många nackdelar: 
 

 Hjulen fladdrar. 

 Stå-plattan är för hög och den orsakar att den belastar ryggen illa. 

 När stor svängradie tas åker stå-plattan in i däcken. Dålig svängradie och detta beror på att 

stå-plattans fäste är placerad innanför hjulaxel. 

 Styret är inte justerbart vilket gör att vagnen inte är anpassad för fler personer. 

 Vinklad stå-plattan. 

 Vagnen har varken bromsar eller parkeringsbroms. 

 Saknas styrhjul. 

 Styret är kort. 

 Den är tungt, instabil och vinglig. 

 Fordonet är skadat på grund av krock. 

 Motstyrning, vagnen är svårt att styra. 

 

 

Figur 2.1 nuvarande postvagnen på Södertäljesjukhus  
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2.1.1 Arbetsmiljö 
 
I detta avsnitt definieras de hinder som orsakas av vagnen på Södertäljesjukhus i dagsläget och hur 
dessa påverkar arbetsmiljön på arbetsplatsen.  
 

Vägen: vagnen med posten förflyttas hela vägen från källaren på sjukhuset och vidare genom hela 

byggnaden för postutdelning. Gångarna som vagnen transporteras genom har olika konstruktioner, 

vissa vägar är smalare, andra har uppförsbackar etc. Källarens gångar har olika nivå skillnader vilket 

kräver att postutdelaren behöver anstränga sig mera att manöver vagnen. Detta gångar kan innebära 

risk för fysiska skador på postutdelare. 

Trånga korridorer: de trånga korridorerna utgör svårigheter för vagnen att förflyttas på 

sjukhuset på ett smidigt och enkelt sätt. Vagnen i sin nuvarande storlek utgör ett hinder för andra 

att passera förbi bland annat transportmän som förflyttar sjukhussängar. Det finns även en 

ingång med bredden 114cm som det inte går att ta sig in genom. 

Smala hissar: på sjukhuset finns det två olika typer av hissar, den ena är avsett för personer och 

är betydlig smal medan den andra används för transport av sjukhussängar och är större. De 

smalare hissarna förhindrar eller försvårar tillståndet för postutdelare att placera och förflytta 

postvagnen uppåt om den större hissen är upptagen. Användningen av personhiss tvingar 

postutdelaren att ta trappan. Minsta hissen är 88cm bred och 150cm djup. En standard hiss är 

135cm bred och 250cm djup. 

Smala dörrar: vissa rum har smala dörrar vilket omöjliggör genomkörning och passage av 

vagnen. Detta i sin tur innebär att postutdelaren måste handplocka posten hen ska dela och ta 

den med sig in till rummen och lämna postvagnen utanför. Med detta sagt finns det alltså en risk 

för stöld då vagnen lämnas oskyddad och utan bevakning. Dessutom finns det risk att 

förbipasserande personal och patienter hindras att utföra sina jobb/behov då det inte finns en 

behörig person som flyttar vagnen.  
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2.2 Studiebesök 1, Gävle sjukhus 
 
För att komma närmare problemet och få bredare syn på vilka vagnar olika sjukhus använder sig av 
utfördes besök till olika sjukhus. Det första sjukhuset som besöktes var Gävle sjukhus. Under 
besöket togs kontakt med avdelningschefen och all personal som jobbar med transport. Det ställdes 
olika frågor se Appendix B.1, till personalen och tog närmare titt på deras postvagnar. 
 
I sjukhuset används olika sorters postvagnar. Vagnarna var mer praktiska än de som Södertälje 
sjukhus använder sig av. Här nedan visas de olika vagnar som används för postutdelningen. 

 

2.2.1 Vagn  

 

 
Figur 2.2 Vagn 1 på Gävle sjukhus               Figur 2.3 Vagn 1 

Vagnen som visas i figur 2.2 och 2.3 ovan är den största vagnen som sjukhuset har. Vagnens 
dimensioner är 50cm i bredd, 90cm i längd och 110cm höjd. Vagnen är byggt av aluminium och 
mappsystemet är gjort av genomskinlig plast. Ibland hänger personalen extra korgar för att kunna 
bära extra post.  
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2.2.2 Vagn 2 
 

 
Figur 2.4 Vagn 2 med stå-plattan            Figur 2.5 Vagn 2 med uppvikd stå-plattan 

Figur 2.4 och 2.5 visar vagn 2 som är ungefär lika stor som vagn 1 och har samma form. Det som är 
speciellt med denna vagn är att man kan montera en stå platta och använda vagnen som en 
sparkcykel. Stå plattan är gjord av stål och har en fotbroms samt uppfällbar. Figur 2.6 och 2.7 nedan 
visar stå plattan.  
 
 

 
Figur 2.6 Stå-platta    Figur2.7 
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2.2.3 Vagn 3 
 
Bilden till höger visar vagn 3 som också används av sjukhuset. 
Denna vagn är liten och används främst för persontransport. 
Vagnen används också till transport av post då den har en liten 
korg. Vi tog hänsyn till denna vagn för den har många fördelar. 
Vagnen är stabil och hade bred stå yta vilket möjliggör 
stabiliteten. Styret på vagnen är justerbar och har handbroms.  
 
 
 
 
 
 
       
      Figur 2.8 vagn 3 

2.3 Studiebesök 2, Södersjukhuset 
 
Ytterligare ett studiebesök gjordes hos Södersjukhuset på postavdelningen. Vid samtal med 

postpersonalen berättades om postvagnarna som används för intern postutdelning. Där ställdes 

frågor till dem se befogad Appendix B.2. 

 
På Södersjukhuset används olika varianter av postvagnar, en del vagnar används för långa sträckor 
och är eldrivna medan andra används vid korta sträckor och de är i form av en sparkcykel. 
 
De har två olika typer av post, A- och B-post. A-post har högre prioritet än B- post och detta beror 
på att A- post delas ut först medan B-post kan vänta upp till 3 dagar innan utdelning. 
 

2.3.1 Vagn 1 
 
Vagnen som visas i figur 2.9 till höger är av 

sjukhusets egen konstruktion, där 

monterades en vit korg på en Monark 

sparkcykel. Den vagnen använder 

postpersonalen oftast och detta för att den 

är enkel att hantera alltså lätt att köra och bra 

i storlek så den får plats i hissar och trånga 

korridorer. Eftersom korgen innehåller ett 

mappsystem som är bredd blir det svårt att 

köra in den i en standard svensk dörr. Den 

typen används för postutdelning i korta 

sträckor. I mappsystemet ställs A-post och i 

de blåa lådorna under mappsystemet ställs i ena lådan B-post och i den andra lådan externposten. 

De lådorna anses vara för små vilket i sin tur gör det svårt att dra ut posten säger personalen. Detta 

gör att personalen behöver lyfta upp mappsystem korgen för att ta ut posten från de blåa lådorna. 

 

Figur2.9 Vagn1 
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2.3.2 Vagn 2 
 

Den varianten är mycket lik vagn 1 och den är också sjukhusets egen bygge. Skillnaden jämfört med 

den föregående vagnen är att denna saknar ett mappsystem och korgen har en mindre bredd. Den 

används till samma syfte som vagn 1 och vilket är att dela ut olika typer av post. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.10 Vagn 2 

 

2.3.3 Vagn 3 
 

Den typen är eldriven truck och används för postutdelning vid längre sträckor. Fordonet kan lastas 

med 4 postlådor på baksidan. Nackdelen med detta fordon är att det tar stort utrymme när den ställs 

på sidan av sjukhusets korridorer vid postutdelning vilket i sin tur förhindrar passage. 

 

 
Figur 2.11 Vagn 3 Eldriven postvagn 
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2.3.4 Vagn 4 
 
Den vagnen är en gammal variant som personalen inte använder längre. Detta beror på att den är 

för hög och besvärlig att använda vid postutdelning, det krävs fysisk ansträngning för personalen 

som måste knuffa vagnen hela vägen. Till skillnaden från varianterna i figur 2.9 och 2.10 är att de 

innehåller stå platta som underlättar rundan. Vagnen består av mappsystem och två kundkorgar. 

 

 
Figur 2.12 Vagn 4 
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2.4 Befintliga vagnar 

2.4.1 Kundvagn- Juniorvagn 
 

 
Figur 2.2 Juniorvagn 

 
Den här typen av vagnar används mest för plockning. Bilderna ovan är tagna från min arbetsplats 
där personalen använder vagnen för att lasta tunga samt stora kartonger. Vagnen består av två 
våningar, den översta våningen kan dras ner för att få utrymme för lastning av höga kartonger. Den 
nedre våningen är även flyttbar för något skäl. Vid tunga laster är vagnen stabil och smidigt att köra. 
Vagnen har de dimensionerna nedan (Saljdag, u.å). 

 
Total längd 970 mm 
Bredd på bredaste stället 520 mm 
Höjd/handtag 995 mm 
Höjd/hyllplan 760 mm 
Lastkapacitet 300 kg 
Hjul, kullagrat 125×30 mm 
Stackning 260 mm   
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2.4.2 Sparkcykel Monark 
 
En sparkcykel med flak på framsidan är en bland de 
vanligare lösningarna som de besökta sjukhusen 
använder sig av i dagsläget. Där har de utrustats med 
olika former korgar. Cykeln är utrustad med en 
handbroms som verkar på bakhjulet. Styret på cykel 
är justerbar och är utrustad med broms. 
 
Teknisk specifikation (Monark Exercise, 2017) 
Höjd 98500 mm 
Flakstorkel: 610X560 mm 
Lastförmåga: ca 90 kg 
Hjuldimension 200/50-100 
Vikt: 21kg 
Markfrigång: 2500 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3  Monark Sparkcykel 
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3. Genomförande  
 

3.1 Ishikawa Diagram 
 
Diagrammet har olika namn som bland annat orsaks- och verkansdiagram eller fiskbensdiagram. Det 
är systematisk metod som används för att analysera olika orsaker till oönskade effekter. Diagrammet 
består av 6 olika rutor som kallas 6M, dessa är material, människor, miljö, mätningar, metoder och 
maskin. Metoden fungerar så att problemet bryts ned till mindre problem som är representerade av 
”mindre gren” och med hjälp av brainstorming kan man hitta olika orsaker till problem.  

 
Metoden tillämpades i projektet för att identifiera produktens viktigaste egenskaper utifrån dess 
kundkrav som kommer ha stor hjälp för fortsättningen av vårt arbete, samt komma på de lösningar 
som fullgöra kundens önskemål. Egenskaperna skall föras in i en QFD matris för att eliminera de 
svagaste. Se appendix C. 

 

 

 

Figur 3.1 Ishikawa diagram 
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3.2 QFD (Quality Funktion Deployment)  
 
 
QFD metoden hjälper till att omvandla kundkraven till design med olika kvalitetstänkande. 
Användning av QFD ger projektet en helhetssyn på de olika krav som kunden har och sedan skall 
de kopplas med olika egenskaper. Syftet med denna metod är att utforma funktionerna på så sett att 
möta de olika krav som kunden ställer.  
 
Efter användingen av Ishikawa diagramet valdes de egenskaperna som produkten kan ha sedan 
ställdes en QFD matris upp, där alla krav och egenskaper lades till. Från matrisen kunde vi sedan se 
de mest lämpade egenskaper som vi skall ha i vårt koncept. De andra egenskaperna som fick svaga 
siffror blev eliminerade. Se appendix D. 
 

 
Figur 3.2QFD 
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3.3 Kundkrav och produktegenskaper 
 
Kundkrav 

 Mindre vikt 

 Smidigt att köra 

 Säker transport 

 Minimera vagnenes storlek 

 Stopp funktion 

 Hållbart 

 Anpassningsbar 

 Tilltalande design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktegenskaper 

 Underlätta förflyttningen 

 Mindre storlek 

 Grepp mot underlag 

 Broms 

 Lättvikt 

 Däcketstorlek  

 Lättbara material 

 Färre delar 

 Mjuk gång 

 Vagnsvolym  

 Starkt material 

 Medge service 

 Hopfällbar stå-platta 

 Sänkbart styre 

 Fordonets skydd 

 Kompakt 

 Medge sekretess 
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3.4 Idégenerering 
 
När kraven, behoven, önskemålen och egenskaperna var tydliga var det dags för brainstorming. 
Genom brainstorming har olika idéer tagits fram. Fyra lösningsförslag togs fram som resultat av 
brainstorming, dessa representeras i form av fyra olika skissar för ramverk och tre för olika vagnar. 
De olika skisserna hade egenskaper som uppfyllt de kraven som kunden hade. I denna fas var målet 
att få så många skissar som möjligt och komma nära behoven, kraven och önskemålen som kunden 
hade. När idégenereringen var klar ställdes skisserna i en Pugh matris för att sedan ta ut en vinnande 
skiss för en vidare utveckling och 3D modellering.   
 

 

 

 

3.4.1 Skiss1 
 
Idén här är en ram som hängs på styret till Monarks 
sparkcykel. I ramen kommer mappsystemet att 
finnas. Under ramen kommer det att finnas plats för 
en stor låda där returs post skall läggas. 
Mappsystemet kommer att placeras vertikal mot 
styret. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Skiss2  
 
Idén med den här skissen liknar idén skiss1 förutom har det att 
mappsystem som placeras horisontell mot styret av vagnen. 
Fördelen med denna idé är att postutdelaren inte behöver flytta 
sig för att blocka ut posten från mappsystemet. Alltså kan 
föraren se all post framför sig när han/hon kör vagnen. Här 
finns det också en plats för returs post och den ser ut som i 
skissen i figur 3.3.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Skiss 1 

Figur 3.4 Skiss 2 
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3.4.3 Skiss3 
 
Idén här liknar en verktygslåda. Vagnen består av två våningar, 
övre våningen är en ställning som man kan hänga 
mappsystemet på och den nedre våningen innehåller en låda. 
Idén erbjuder sekretess i form av en låda som sitter på den 
nedre delen av ramen. Ramen har en bra placering för 
mappsystemet samt den har en tunnel för returpost.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4.4 Skiss4 
 

 
Ramen har ett enkelt utseende och monteras i en Monark 
sparkcykel. Mappsystemet skall vara på den översta våningen 
som även är försedd med en rullgardin, detta för att skydda 
mappsystemet. På nedersta våningen finns det även en låda 
med lock på för returpost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.5 Skiss5 
 
Skiss 5 visar ett fordon som består av tre hjul vars ram 
är dragen i form av en cykel. Ramen har ett mappsystem 
samt lådor för returpost. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.5 Skiss 3 

Figur 3.6 Skiss 4 
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3.4.6 Skiss6 
 

 

 
Figur 3.8 Skiss.6    Figur 3.9 Skiss 6 

Idén kom från en lastvagn som används på McDonalds. I skissen väljs den mest kompakta vagnen 
med en hopfällbar stå-platta, hopfällbar ställning för mappsystemet.   

 

 

3.4.7 Skiss7 

 
Figur 3.10 Skiss 7 

 
Detta koncept innehåller ett sänkbart styre och handtaget kan vridas i höjdled, dessutom skyddas 
mappsystemet av en gardin. Det finns ett stödhjul som skyddar vagnen från krock. Under 
mappsystemet finns det ett stort utrymme för returpost i form av tre lådor med lock på, det finns 
möjlighet för sortering medan rundan tas. 

 

 

 

Figur 3.7 Skiss 5 
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3.5 Pugh matris 
 
Syftet bakom användningen av Pugh 

matris är att den ger en snabb och 

effektivt lösning på olika typer av 

problem samt att det är en metod som 

används för utvärdering av olika problem 

som tydligt visas genom en utvärdering 

med referensen. Tre olika Pughmatriser 

utfördes, för material, ramverk och för 

hela postvagnen. Referensen valdes ut 

från våra egna skissar och sedan 

jämfördes med andra lösningar. Se 

Appendix E.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.11 Pugh matris 
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3.6 Cad- Modellering 
 

3.6.1 Ramen 

 

                                  
Figur 3.12 Cad-modellen av ramen 

 

Egenskaper  

 3,5 kg 

 Aluminium 

 
Efter användning av Pugh matrisen visade det sig att skiss 1 hade de egenskaperna som kunde 
uppfylla de kraven kunden hade. I denna fas började modelleringen av den valda koncept. Figur 3.12 
visar idén som presenterades i skiss 1. Ramen sättas på Monarken genom två fäste och två ben.  
Hela ramverket kommer att tillverkas av aluminium och förväntas väga ca 3,5 kg.  
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3.6.2 Vagnen 
 
Efter utförandet av Pugh matrisen valdes koncept 5 som representerar lösningen för en hel 
postvagn. Sedan utvecklades detta koncept vidare med hjälp av Creo Parametric3. Konceptet är en 
vidareutvecklig av skiss 5 där visa detaljer eliminerades för att minska vagnens vikt. Detaljerna som 
tagits bort var två små backar som placerades i ramens center ersätts med en stor back istället.  
Konceptet redigerades flera gånger i respektive fordonets längd och höjd för att anpassa till bland 
annat arbetsmiljö och personer. Styret är sänkbart som möjliggör höjd variation, stå-plattan är 
hopfällbar så att den möjliggör fordonslängd variation. Rullgardin och returpost back erbjuder 
skyddet till innehållet i respektive mappsystem samt retur post. Sköld och små hjul som placerades i 
vagnens framhörnor skyddar vagnen mot stora krockar. 
 

 
Figur 3.13 Cad modellen av vagnen 
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3.7 Materialundersökning 
 

3.7.1 Aluminium  

 

 
Figur 3.14 Aluminium 

 
Aluminium är en av de vanligaste metaller i jordskorpan. Den är lätt att utforma och är 

återvinningsbar utan kvalitets försämring. Aluminium är känd för sin låga vikt och goda korrosions 

beständighet i tuffa miljöer, den bildar cirka 10 Nm tjock passiv oxidfilm för skydd mot korrosion. 

Densiteten på aluminium är låg i jämförelse med stål, den är 2,7 g/cm3 dvs. 1/3 av ståls densitet som 

är 7,85 g/cm3. Aluminium är en god värmeledare och är en elektrisk ledare, rent aluminium kan ha 

60 % mer ledningsförmåga än ren koppar. Aluminiums goda egenskaper gör den till en viktig metall 

i industrin. Svetsningen på aluminium är svår att göra då materialet kan förlora sin styrka. Materiellt 

är relativ mjuk i jämförelse med stål. För att kunna höja styvheten på materialet görs en 

värmebehandling. Nackdelen med värmebehandling är att materiellt kan får spänningar i sig vid 

temperaturförändringen vilket i sin tur försämra kvaliteten på aluminium. Sträckgränsen för rent 

aluminium ligger på 7-11 MPA medan legeringars sträckgräns är högre, den ligger på 200-600 MPA. 

Användning av aluminium har blivet populärt tack vara sin återgivningsförmåga då den kan 

återvinnas många gånger. Återvinningsprocessen är okomplicerad och energin som går åt är relativ 

mindre än att utvinna ny aluminium, det är 20 gånger så energisnålt att återvinna än att utvinna ny. 

(Wikipedia, 2017) 

 

Egenskaper på aluminium  

E-modul: 70 GPa 

Densitet: 2,7g/cm3 

Brottgräns: 330 MPa 
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3.7.2 Stål 
 

Stål består av järn i stort sätt och är en smidbar legering. Det viktigaste legeringsämne som ingår 

alltid i varierande stålmängden är kol. Kol mängden påverkar stålets hårdhet, det kan kylas av i 

vatten eller olja vilket gör materialet mycket hårdare. Stålet har olika egenskaper beroende på att 

stålet blandas med många andra ämnen, tillexempel krom mm.  

Kolhalten i järn är antigen lägre eller högre och detta gör att det blir omöjligt att smida. Det kan 

förekomma andra ämnen som krom i legeringar med järn. Ståla har många goda egenskaper, 

exempelvis, lätt att formas, har god korrosionstålighet vilket gör det lättare vid ytbehandlingar. Stål 

kan återvinnas i flertal gångar utan att materialets egenskaper bli negativet påverkade. Det finns även 

möjlighet att återvinna stålets legerade ämnen och ändra dem i någon form av andra ämnen. 

 

Rostfritt stål består av järn med kromhalten på ungefär 11 %. Denna kromhalt gör att det bilder en 

tunn och passiv och hinna som skyddar materialet mot fortsatt oxidation. Krom hjälper materialet 

att inte angripas av rost för snabbt och Livslängden ökas vid ökade legeringstillsatser och därmed 

gör det korrosionsbeständiga. Materialet är billig, stark och lätt att svetsa. (Wikipedia, 2017) 

 

Egenskaper på rostfritt stål 

E-modul 200 GPa  
Densitet 7,85 g/cm^3 

Brottgräns: 680MPa-880MPa 

 

 

 
Figur 3.15 Stål 
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3.7.3 Plast 
 

 
Figur 3.16 Plast   

 
Plast är en av de vanligaste och mest användbara material i världen. Plast består av en eller flera 
polynomer som med olika tillsatser blandas. Det finns olika typer av plast och det som skiljer mellan 
dessa längden av polymerkedjan, tillsatserna och den typen av monomer. Plast delas in i två olika 
grupper, termoplast och härdplast. Termoplast är mjuk och kan formas vid smältningen medan 
härdplast inte har detta egenskaper, den förlora sin struktur vid värmebehandling. När härdplasten 
förlora sin struktur förlora den också sin styvhet och andra egenskaper. Plast är rik med egenskaper 
som att den kan vara stark, flexibel, lätt, klarar kemikalierna mm.  
 
Användningsområden för plast är väldigt stort, den kan användas i förpackningar, elektronik och 
kommunikation, sjukvård och mediciniska teknik, byggnadsindustrin, fordonsindustri och till 
jordbruket.   
 
När det gäller återvinnings av plast så finns det en del som inte går att återvinna. Som vi nämnde 
ovan så härdplasten förlora sina egenskaper vid värmebehandlingen. I stort sett är återvinning en 
nackdel för många andra sorter plast då den minska de tekniska livslängd och försämra de 
egenskaperna som plasten har. Plasten har sin negativa påverkan på miljö och kan skada den, vilket 
räknas återvinningen som fördel i den här punkten (Wikipedia, 2017). 
 
 Egenskaper på de flesta sorter Plast 
Densitet: låg densitet 
E-modul: lägre E-modul  
Brottgräns: 155 MPa 
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3.7.4 Kolfiber 

Kolfiber är ett användbart material för att det ingår vid tillverkning i många delar av olika produkter, 
detta beror på dess egenskaper. Materialet används för starka och lätta konstruktioner till bland 
annat flygplan, bilar, hjälmar, skidor och vapen mm. Det används inom bygg i stort sätt, för att 
förstärka tillexempel väggar, balkar och broar. 

 

Kolfiber är mycket starkare och lättare material än glasfiber, det används i jätte många områden tack 
vare att det är lätt att uppnå vilken styvhet man önskar. Materialet rostar inte jämfört med metall 
men det finns även en nackdel att bilder sprickor mellan olika lager. (Wikipedia, 2017)  

Egenskaper på kolfiber 

densitet 1,77g/cm^3 

hårdhet över 2,5  

 
Figur 3.17 Kolfiber 
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3.8 FEM-analys 
 
Efter utförandet av ytterligare en Pugh matris för material valdes ut aluminium som materialvalet för 
båda ramverk och postvagnen, därefter genomfördes FEM-analys. Se appendix E.1. 
För att kunna undersöka ramens och vagnens konstruktions hållbarhet genomfördes FEM-analys. 
FEM analyser genomfördes i Creo parametric 2.0 med det önskade materialet. Genom Creo 
parametric kan analyseras den 3D- formen och testa olika materials egenskaper och deras hållfasthet.  
 
Nedan presenteras två analyser att genomföras för att ta reda på de maximala spänningar som kan 
uppstår och dess platser. Från analysen kommer en beräkning av nedböjning att uppvisas.    

 

3.8.1 Ramen  

 
Figur 3.18a Ramens delar 

Figur 3.18a visar de modellerade delarna. Delarna kommer att sammanfogas med hjälp av olika 
pulter. På bilden nedan visas en förenklad modellering av ram som en FEM-analys genomfördes på. 
Undersökningen genomfördes med en kraft på 200 N som motsvarar en vikt på ungefär 20,3 kg. 
 

 
Figur 3.18b Spänningsanalys på ramen 
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Resultatet av analysen visas på figur 3.18b ovan. Det uppstår en maxspänning på 54MPA när vi 
lastar den med fullastade mappar.  Spänningen förekommer på slutet av de två ställningar som 
mappsystemet hängs på. Spänningen som uppkommer på materialet understiger aluminiums 
brottgräns. Spänningen som uppstod är lågt tack vara stöden som ramen har från benen på 
underlaget och från hängaren till ramen.  

 

 
Figur 3.19 Maximal böjning på ramen 

 

 
Efter spänningen undersöktes böjningen. På figur 3.19 ovan ser man de böjningarna som uppstod 
på stödarna. Böjningen ligger i mitten av stödarna och är låg tack vara diametern på ställningarna 
och stödarna, maximala böjningen är 2,7mm. Bilden ovan ha en hög skala för att visa tydligt var 
böjningen kan uppstår. 
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3.8.2 Vagnen 
 
Simuleringen utfördes på de detaljerna som är mest utsatta för stora krafter. Detaljerna är stå- 

plattan, chassi och ramen som innehåller mappsystemet. 

 

Figur 3.20 Detaljerna för FEM analys 

 

 

Figur 3.21 Spänning över ramen 
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Utifrån analysen som utfördes i figur3.21 Kan man se att maxspänningen ligger på 4Mpa och den 
understiger aluminiums brottgräns. Maxspännigen verkade mest på den högra staven som bär 
massystemet och man kan även se hur litet värde är på spänningen. 

 

Figur 3.22 Spänning över stå-plattan 

Den andra delen som undersöktes är stå- plattan. Analysen i figur 3.22 resulterade i en spännig på 
163Mpa och den även understeg stålens brottgräns.  Man kan lägga märke till att maxspänning 
verkar mest där stå plattans båda delarna möts. 

I figuren3.23 visas att max böjningen för stå- plattan ligger på 0.2mm, kraften verkar mest där 
personens står.   
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Figur 3.23 Böjning för stå-plattan  

Resultatet på analysen i figuren3.24 visar att spänningen var högt, maxspänningen låg på 

675Mpa men den understiger stålens brottgräns. Resultatet på analysen är inte riktigt rätt för 

att kraften kommer att dela sig över hela stå- plattan som första analysen visade. Det utfördes 

fler analyser på den detaljen och det visades fler resultat då låg maxspänningen mellan 500 

och 675Mpa. 

 

Figur 3.24 Spänning för stå-plattans framdelen  

Utifrån analysen i stå- plattans andra del låg maxspänningen på 183Mpa och den även 
understiger stålens brottgräns. Kraften verkar mest på hålet som visas i bilden. 
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Figur 3.25 Spänning för stå-plattans bakdelen 

 

Utifrån analysen för chassi kan man lägga märke till att maxspänningen låg på 18Mpa och 
den även understeg stålens brottgräns. Spänningen ligger mest på plattan som visas i bilden 
och detta beror på att stå-plattans kraft verkar nedåt. 

 

 

Figur 3.26 Spänning över chassi 
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4. Tillverkning  

4.1 Tillverkningen av Ramen 
 
Ramen är av aluminium och byggt med 44 delar med olika aluminium profiler. För att se detaljerade 
ritningar se appendix F.1. 

 
Figur 4.1 Övre delen på ramen 

Figur 4.1 ovan visar ramens övre del. Det är ett aluminium rör i diameter 20mm och är ihålig med 
4mm inre diameter. Rören delades till fyra delar genom sågning sedan svetsas för att bilda den 
rektangulära formen. Formen har 14st M4 hål med gängor som presenteras i bilden ovan med en 
rund markering. De fyrkantiga markeringarna på bilden har 4st M7 håll med gängor. 

  
Figur 4.2 Nedre delen på ramen 

När den övre delen av ramen har formats klart ska den nedre delen också formas, formningen av 
den nedre delen visas i figur 4.2 ovan. Denna del är tillverkat på samma sätt som i den översta delen 
dvs. sågning och svetsning med exakt samma material och dimension. På bilden ovan framgår sju 
runda markeringar som innebär att det kommer att finnas sju M4 håll med gängor.  
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Figur 4.3 ramens sidor  

Efter tillverkningen av övre och nedre delen av ramen kapas fem ihåliga rör med ytterdiametern 
20mm och inre diametern 4mm som i figur 4.3. Rören ska binda ihop den övre och nedre delen och 
bilda formen som visas i figur4.4. Rören förväntas ha M4 gängor och det får man genom svarvning 
på de båda ändorna.   

 
Figur 4.4  

I nedre delen av ramen skall det finnas två ben med längden 300mm. Benen ska ha samma material 
och samma tjocklek som på resten av ramen (BE Group, 2012). Rören kommer också att ha M4 
gängor i båda ändarna. Figur 4.5 nedan visar benen som kommer att användas och Figur 4.6 visar 
när benen är monterad med resten av ramen. 

 

Figur 4,5 Benen  Figur 4,6 Benen monterat med resten av ramen 
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Figur 4.7 Stödarna 

För att kunna hänga mappsystemet i ramen skall två solida rör med diametern 7mm kapas i längden 
750mm(PE Group, 2017). Rören skall svarvas på båda ändorna för att bilda en M7 gängor. Med 
hjälp av M7 mutter skall rören monteras fast på ramen. Figuren 4.7 ovan visar ett av stöden som 
mappsystemet ska hänga på.  

 

Figur 4.8 Hängaren till ramen 

Ramen kommer att monteras på en monark flakcykel med hjälp av två hängare se figur 4.8 ovan (PE 
Group, 2017). Materialet för denna del är aluminium. Formen kommer att böjas med diameter 20 
mm. I figur 4.8 kan man se en av hängarna som kommer att användas för tillverkning av ramen. 
Hängaren kommer att borras för att få till de två hålen sedan svarvas för att få M10 gängor. För 
senare montering kommer 4 styckena M10 pult att användas. 

Formen ska ha ett antal hål i diametern 4mm där en M4 pult skall användas för att senare kunna 
montera ihop hela ramen. Hålen får man genom borrning av delarna innan monteringen. Ramen 
kommer att behöva 14st M4 x 50mm pult, 4st M10 x 30mm pult och fyra M7X muttrar   

I den övre öppningen av rammen ska en rullgardin monteras för att skydda mapparna. Rullgardinen 
består av tyg och har bredd 700mm och kan finnas färdig tillverkat hos många möbelföretag. Bilden 
i figur 4.9 nedan visar en rekommendation på en rullgardin som kan användas (Sunoff, u.å.). 
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Figur 4.9 Rullgardin hos Företaget Sunoff 

Ramen kommer att vara skyddad mot krockar med hjälp av ett gummiskydd. Gummiskyddet 
kommer att vara runt den övre ramen. Sådana skydd finns färdig tillverkade på marknaden i olika 
tjocklekar. Figur 4.10 nedan visar en rekommendation på skyddet (gustvallridssport, u.å.). 

 
Figur 4.10 Gummiskydd. Hämtad från: http://www.gustvallridsport.se/gummiskydd-till-sporrar.html 

På nedre delen av ramen kommer det att finnas fyra gummidäck som skyddar ramen mot all 
krock(Clasohlson, u.å.). i figur 4.11 framgår en rekommendation på ett däck som kan användas.  

 
Figur 4.11 gummidäck 

http://www.gustvallridsport.se/gummiskydd-till-sporrar.html
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Figur 4.12 Gardiner 

För att kunna få full sekretess på ramen används tyg för att täcka sidorna. Figur 4.12 ovan visar fyra 
olika delar tyg som kommer att spännas fast med snöre runt ramens alla sidor.  

 

Figur 4.13 Ramen    Figur 4.14 Ramen fastmonterat på sparkcykeln 

 
När alla delar monteras ihop kommer ramen att se ut som på figur 4.13. Ramen kommer sedan att 
monteras på sparkcykeln som i figur 4.14 ovan till höger. På figur 4.14 visas platsen som kommer att 
finnas under ramen för lådan. Lådan är för returpost från olika avdelningar. Figur 4.15 visar lådan 
som kommer att användas. Lådan kommer att ha lås för att skydda returposten. 

 
Figur 4.15Plast låda med lock och fästningar 
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4.2 Tillverkning av postvagnen 
 
För att se detaljerade ritningar se appendix F.2. 

Ramen 
 
Materialet som går åt att konstruera ramen kan ses i figur 4.16.  
 

 
Figur 4.16 Materail utgång för ramen 

 

I denna sida av ram detaljen visar hur operationer ska utföras. Den första operationen är att utforma 
kanter och detta sker igenom att bocka fyra fyrkantiga stänger med mått 20x20x1310mm. Sedan ska 
parvis svetsas mitt emot varandra se figur 4.17,steg2. Därefter svetsas två stänger med mått 
20x20x774mm på slutet av de enda kanter (se steg3). Ytterligare två stänger med samma mått ska 
svetsas i botten (se steg4). Därefter ska en stång med mått20x20x560mm svetsas bottens framsida av 
ramen (se steg5). Näst sista steg är att svetsa fyra stångar med mått 20x5x560 på ramens översta sida 
(se steg6).  Slutligen borras nio hål med diameter 10mm i ramens nedre stångar. Vikten på detaljen är 
ungefär 10kg (BE Group, 2012). 

 
Figur 4.17 Ramens tillverknings steg 
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Chassi 
 
För att bygga chassiens grund skall först fyra stålstångar med mått 25*25mm svetsas med varandra 
och sedan svetsas ytterligare två stålstångar av samma typ i sidornas ände se figur 4.18. 
 Sedan skall fem stålplattor med 2mm i tjocklek svetsas med chassins grund se figur 4.19.  
 

 
    Figur 4.18 

 
   Figur 4.19 

 
Sedan skall fyra håll med diameter 11mm borras i varje hörnplatta. Plattan i mitten skall borras med 
fyra hål med diameter 11.5mm. ytterligare 21 hål med diameter 10mm i chassiens grund  
Se figur 4.20.  
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.   
    Figur 4.20              Figur 4.21  

Nästa steg är att svetsa två 700*25*25mm fyrkatiga stångar i chassins hörn. Slutligen skall två små 
stångar svetsas i chassins framhörnor och sedan borras två hål med diameter 10mm se figur 4.21. 
Vikten på denna detalj är ungefär 7kg (Bauhause, 2017). 

 
 

Styre 
 
I styre detalj skall en rund stålstång med diameter 30mm, tjocklek1.5mm och längd 545mm svetsas 
med två fyrkantiga stålstångar med diameter 30x30x1.5mm och längd 375mm se figur 4.22. Vikten 
är ungefär 3kg (Bauhuse, 2017). 
 

 
Figur 4.22 Styre 

 

Sköld 
 
I sköld detalj skall användas en aluminium profil med mått 40x3mm. Först skall fyrkantig 25*25mm 
hål stansas (ta bort material) i sköldens främre hörn och sedan ska aluminium profilen bockas, 
därefter skall placeras 12 små ihåliga stångar metallbrickor, hålen skall vara med diameter 10mm, de 
kan antigen svetsas eller vara i form av lösa metallbrickor se figur 4.23. Sköldens vikt är ungefär 
0.8kg (Bauhuse, 2017)    
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Figur 4.23 sköldens tillvering steg 

 

Stå-platta 
 
Denna detalj består av två huvud delar.se figur 4.24.  
 

 
Figur 4.24 stå-plattans huvuddelar 

 
I första delen ska två fyrkantiga stålrör med mått 20x20x1,5mm och längd 120mm för respektive 
stångar svetsas med en fyrkantig stång med samma mått och längden 100mm. Vidare ska en stålrör 
med samma form med längden 20mm svetsas på formens högra sida. Sedan ska ett rundligt stål 
stång med diameter 25mm och längden 145mm svetsas mitt på stången. Därpå skall två 



 

41 

 

genomgående 10mm hål stansas på formens framsida och ytterligare ett hål med diameter 6mm i 
center av den lilla fyrkantiga stången se figur 4.25 och detaljerade ritningar på appendix. 
 

  
Figur 4.25 Stå-plattans framdelen 

I andra delen ska två fyrkantiga stång med måtten 20x20x1,5mm och längden 700mm för respektive 
stång svetsas med två fyrkantiga stångar som har samma mått men med längder 60mm. Därefter ska 
två stålplattor med måtten 50x30x3mm svetsas på inre sidan av de långa stångar. Sedan ska tre olika 
hål stansas med mått 10mm, 6mm och 15mm. Slutligen ska ett aluminium platta klippas till mått 
480x100x1,5mm, plattan kan monteras via nitmutter. Aluminium plattan har tjocklek 1.5mm se figur 
4.26. Vikten på hela plattan är 2kg (Bauhuse, 2017). 

 
Figur 4.26 Stå-plattans bakdelen 
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Plåt 
 
Materialet på detaljen är Aluminium och har måtten 845*600*1.5mm. Operationen som utfördes i 
den detaljen är stansning för att få den fyrkantiga formen i plåtens bakre hörn samt hålen som visas i 
bilden nedan se figur 4.27. Detaljensvikt är ungefär 3kg (Bauhuse,2017). 
 

 
Figur 4.27 plåtens tillverings operationer  

 

Bakhjul skydd 
 
Den detaljen har samma aluminium profil som skölden. För att få den formen som visas nedan ska 
profilen bockas. Skyddet skall monteras in på den fyrkatiga stången via nitbindning se figur 4.28.  
 

 
Figur 4.28 Bakhjul skydd 
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Fotbroms 

 
Figur 4.29 Fotbroms   Figur 4.30 Fotbroms mekanism 

 
Bromsen fungerar genom att man trampar på bromspedalen som presenteras i figur 4.30. Kraften 
som kommer från foten förs till backhjulen genom en stång med 5mm rör. I slutet av bromsen finns 
det en plåt som trycker mot hjulensyta som i sin tur minskar fordonets hastighet. Vidare finns två 
fjädrar som gör att plåten återställs från hjulensyta när man lyfter upp foten från bromspedalen.  

 

Hjul 
 
 

1. Vagnhjul 
 
För att få den bästa funktionalitet på vagnen valdes ut alternativ A för placering av hjul se figur 
4.31.(Gigant, 2013) 
 
 

 
Figur 4.31 Hjulplacering Hämtad från: http://www.gigant.se/products/category/ws721109/transporthjul   

 
Vagnen skall användas fyra länkade hjul där bakhjulen skall vara utrustade med parkerings broms 
och framhjulen är vanliga länkade hjul med diameter 160mm för respektive hjulen. Se tabellen nedan 
se figur 4.32.  
 

http://www.gigant.se/products/category/ws721109/transporthjul
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Figur 4.32 Vagnens hjul 

2. Stå-platta hjul 
Det markerade alternativet nedan skall användas för stå-plattan. Se tabellen nedan. 

 
Figur 4.33 Bakhjul 

 
3. Kanthjul 

 
Hjulen nedan skall användas som ett fordons skydd mot stora krock, hjulet har diameter på 50mm. 
Se tabellen nedan.

 
Figur 4.34 Kanthjul. Hämtad från: http://www.gigant.se/products/category/ws721109/transporthjul  (2017-08-23) 

 

http://www.gigant.se/products/category/ws721109/transporthjul
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Rullgardin 
 
Rullgardinen nedan är tänkt att det ska monteras på ramens översta sida för att skydda mappsystem 
innehållet. Därmed är den lätt att hantera vid postutdelning. Gardinen har bred 600mm och längd 
195mm. (Ikea, 2017) 
 
Storlek: 
Vävbredd: 60 cm 
Rullgardinsbredd: 63.4 cm 
Längd: 195 cm 
Yta: 1.17 m² 
 

  
Figur 4.35 Rullgardin. Hämtad från : http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00314468/   

Back med lock 
 

Backen skall användas för retur post och kan skaffas från (Runelandhs, u.å.). 
Backens  mått: 600x400x291mm 
 

 
Figur 4.36 Back med lock           Figur 4.34 Cad-modell  

Figur 4.36. hämtad från: https://www.runelandhs.se/lagerinredning/backar/plastbackar/transportback-med-lock-600x400x291-

mm-54-liter-gra?richrelevance 

 
För att ytterligare skydda innehållet har denna låda tagits som lösning. Lösningen kompletteras med 
ett hänglås. Backen som rekommenderades behöver bearbetas där två rektangulära hål med måtten 
250X20mm borras på lockens yta.  

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00314468/
https://www.runelandhs.se/lagerinredning/backar/plastbackar/transportback-med-lock-600x400x291-mm-54-liter-gra?richrelevance
https://www.runelandhs.se/lagerinredning/backar/plastbackar/transportback-med-lock-600x400x291-mm-54-liter-gra?richrelevance
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Lagerenhet UC 
 
Den rekommenderade enhetslagret nedan används till att fästa in stå-plattans stång med vagnens 
chassi. Detaljen skall placeras under vagnen se figur4.39. Lager enheten fästas med 4 M10 bultar i 
vagnens nedre platta därmed stå-plattans stång med lagenheten via stoppskruv se figur4.38. 
 

 
Figur 4.38 Lagerenehet   Figur 4.39 Placeringen av lagerenhet 

 

Egenskaper (Internordic,u,å) 

 Lätta att montera med ett fåtal fästbultar 

 Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter 

 Självinställande förmåga 

 Tål stötbelastningar 

 
Figur 4.40 Hämtad från: http://www.internordic.com/Produkter/Lager/Lagerenheter/Gjutjarnshus/TR/Lagerenhet_UC/1705488-

798752.html  

 

http://www.internordic.com/Produkter/Lager/Lagerenheter/Gjutjarnshus/TR/Lagerenhet_UC/1705488-798752.html
http://www.internordic.com/Produkter/Lager/Lagerenheter/Gjutjarnshus/TR/Lagerenhet_UC/1705488-798752.html
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Plastfot för fyrkantsrör & Kulpinne 
 
Plastfoter ska placeras i följande:(Monato,2017) 

 Styret 2st 30x30mm 

 Stå-plattan 4st 20x20mm 

 Vagnens framsida 2st 25x25mm 
 

 
Figur 4.41 plastfot placering.  

Kulpinne med l1 20mm använd för att fästa in den hopfällbara stå-plattan vid vikningen, och 
kulpinnen med l130 för att justera styretslängd.(Halder,2016). 

 
Figur4.42 Kulpinne Hämtad från: https://www.halder.com/se/Produkter/Standarddetaljer/Maskin-och-
Fixturdetaljer/Kullaaspinne/Kulpinne-med-fjaederbelastad-kula 

 

https://www.halder.com/se/Produkter/Standarddetaljer/Maskin-och-Fixturdetaljer/Kullaaspinne/Kulpinne-med-fjaederbelastad-kula
https://www.halder.com/se/Produkter/Standarddetaljer/Maskin-och-Fixturdetaljer/Kullaaspinne/Kulpinne-med-fjaederbelastad-kula
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5. Resultat 

5.1  Ram 
 
I bilderna nedan framkommer en illustration på det slutliga resultatet av ramen. Figur 5.1 nedan visar 
enbart ramen medan den figur 5.2 visar när ramen är fastmonterat på vagnen.  

 

Figur 5.1Ramen  Figur 5.2 ramen på sparkflakcykel 

Tanken bakom ramen ovan är att underlätta arbetet för användaren då vagnen har många fördelar. 
Hela ramen är byggt efter beställarnas krav och är alltså därför anpassat till beställarnas behov. 
Ramen kommer att vara bredare än Monarkens flake för att den skall rymma fler post. Den är gjort i 
lätt material och kan lätt montera på och av vagnen. Hela mappsystemet kommer att få plats på 
ramen och kommer att vara skyddat från olika håll. Användaren kommer att kunna ta posten från 
mappsystemet utan att behöva gå runt vagnen och på så sätt undvika onödiga rörelser. 

5.2 Vagn 
 
Här nedan visas det slutliga konceptet. Resultat är ett koncept i form av en vagn som skall användas 
för postutdelning i Södertälje sjukhuset. I denna lösning möjliggörs variation på vagnens respektive 
längd, höjd och sekretess till posten samt skydd till fordonet. 
 

 
Figur 5.5    Figur 5.6 
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Fordonetslängd variation möjliggörs genom den hopfällbar stå-plattan vilket innebär alltså att den 
kan vikas så att den ger möjligheten att få köra in vagnen i de kortaste platserna. I det vikta läget 
kommer vagnens längd inte överstiga mer än en meter. Stå-plattan fästas via en kulpinne som gör att 
den inte faller tillbaka. Stå-plattan är även roterbar tack vare y- lagerenhet som möjliggör denna 
rörelse. 

 
Figur 5.7 Hopfällbar stå-platta 

Styret på fordonet är sänkbart. Denna funktion gör att personalen kan själva justera styrets längd 
efter deras egen längd. Max höjden på styret är 1,2m. 

 
Figur 5.8 Sänkbart styre 

Backen i de nedanstående bilderna är en illustrationen över hur sekretessen kan ökas, detta genom 
att kasta returposten i posthålen som finns i lockens båda sidor. Syftet är att personalen inte ska 
behöva öppna backens lock hela tiden. Backen skall vara låst tills postutdelnings runda är helt 
genomförd. Rullgardinen som finns placerat på vagnens översta sida skyddar mappsystem innehållet. 
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Figur 5.9 Backens placering   Figur 5.10 Returpost back 

Skölden som omringar chassi och hjulen som placeras i chassins främre kanter skyddar fordonet 
mot krockar.  
 

 
Figur 5.11 Sköld & Kant hjul 
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6.  Slutsats 

Detta examensarbete har lyckats kombinera vetenskap och konst i sitt innehåll för att leverera en 

produkt som kan förbättra arbetsmiljön för postutdelarna. Detta leder i sin tur till flera olika 

fördelar, inte minst att det blir färre som sjukanmäler sig på grund av sin arbetsmiljö och färre 

som lämnar jobbet vilket resulterar i ekonomiska långsiktiga, undvikliga förluster. 

Arbetets huvudsakliga mål var att konstruera och designa en postvagn i ett sjukhus som är 

anpassat efter konsumenternas krav och behov. Deras krav har sammanställts med hjälp av 

beslutsmatrisen Pugh matris där kriterierna framgick tydligare. Dessutom har flera studiebesök 

genomförts för intervjuer med olika sjukhus, studerat flera befintliga vagnar och haft personliga 

intervjuer med postutdelare har det möjliggjort en sammanställning av frågeställningen och en 

tydlig problemdefinition har fastställts. Vidare har dessa bearbetats till det vagn som redovisas i 

resultatet. Resultatet har medfört ett ramverk som monterades in på en monark flaksparkcykel 

samt optimering av vagnens vikt genom att hitta lämpligt material. 

Efter att ha verifierat kraven och behoven har ett antal skiss tagits fram. Av dessa har skiss 1 för 

ramen och skiss 5 för postvagnen valts ut som lösning till problemen.  

 

Slutligen har denna rapport lyckats resultera i en komplett postvagn som är sekretess skyddat, 

justerbar och styrbar för att enkelgöra användningen samt är utrustad med en hopfällbar stå-platta 

som i sin tur kan minimera vagnens storlek så den får plats i sjukhusets alla trånga platser. Dessutom 

har ramen fått viktiga egenskaper som förbrukarna anser är viktiga såsom lättare i vikt, förhöjd 

sekretess samt anpassad storleksmässigt. 

 

Avslutningsvis är en sådan postvagn och ramverk de mest anpassade lösningarna till 

konsumenternas krav och behov som är lämpade för olika förbrukarnas fysiska uppbyggnad och för 

olika sjukhus konstruktioner samt som går att justera så det passar olika situationer därför är dessa 

produkter de mest fullständiga postvagn och ramverk.  
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A. PFC 

 
Metoden Process Flow Diagram används för att kunna strukturera arbetet och ha koll over projektet 
olika faser. 
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B. Studiebesök frågor 

B.1 Studiebesök 1 

Studiebesöket hos gävlesjukhus tisdag den 18 juli kl.10:45 

Transportchef: Enrique  

Transportman: Göran Ekman 

 

Rundan:  

 Hur ofta går rundan per dag? 

Vi tar bara en runda per dag inne i sjukhuset. 

 Hur många stopp har rundan?  

Vi är 4 olika personer som jobbar och det varierar på antal stopp  

 Hur lång tid tar rundan? 

Det brukar ta 45 minuter, minst 30 minuter 

 Var är det svåraste ställarna att framför fordonet? 

Fordonet är så pass anpassat vilket utgör inget svårigheter att framföra den i hela sjukhuset. 

 Dina önskemål  

Att alla vagnar ska funka som en sparkcykel. 

 

Post: 

 hur/ var lämnas posten på avdelningen? 

Vi lämnar posten i brevlådor  

 Är posten sekretessbelagd så det inte får visas oövervakad? 

Nej, men vi tycker att ändå att all post ska ha sekretess så att ingen kommer åt. Vagnen följer 

i stort sett vart som hels dvs. vagnen lämnas är bevakat alltid.  

 Hur mycket väger posten som mest? 

Vet inte, men tillräckligt för vagnen 

 Vad görs med tillbakagående post? Sorteras på plats? 

All tillbakagående post samlas i transportavdelning och sorteras sedan skickas de dagen efter 

till avdelningarna. All extern post sorteras och ges till postnord kl.14.00 varje dag.  

 

 Hur sorteras post idag? 

När postutdelaren kommer in i avdelningen sorterar han posten i olika hyllor. Sjukhuset har 

kontakt med alla sjukhus i länet vilket gör att det förekommer post som skall skickas till t.ex. 

Söderhamn, Hofors mm. Varje område har sin egen plats bland hyllorna.  
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fordonet 

 Hur stort är förvaringsutrymmet på fordonet? 

Den är tillräckligt stort så att vagnen får plats med de andra vagnarna.  

 

 Vad är bra med dagens lösningar? 

De är lätt att framföra  

Mappstrukturen 

Stabil till viss utsträck (stabilitet behövs) 

 

 Vad är dåligt med dagens lösningar? 

Dålig svängradie 

Vinklade stå yta 

När man svänger fordonet så går stå ytan in i däcken.  

 

 Har det skett några incidenter med fordonet? 

Nej, vagnen är lätt att manövrera vilket gör att vi har fullkontrol över den.  

 Är fordonet i vägg för andra under användandet? 

Nej! 

 storleken på dagens fordon  

se bild #### 

arbetet 

 hur många timmar tar arbetet idag (sortering och utdelningen)? 

Det beror på hur mycket post vi har. I vissa tider som under jultiden brukar det tar mycket 

tid för då har vi mycket post. 

 Vad tycker du är roligt med dina arbetsuppgifter? 

Jag har olika arbetsuppgifter inom utdelning, sortering och transport vilket gör jobbet roligt. 

 

 Vad tycker du är tråkigt med dina arbetsuppgifter? 

Inget! 
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B.2 Studiebesök 2 

Studiebesöket hos södersjukhus tisdag den 8 augusti kl.15:00 

Transportchef: Daniel Alfvén 

 

Rundan:  

 Hur ofta går rundan per dag? 

Vi tar två runda per dag inne i sjukhuset. Den första rundan är på morgonen och den andra 

är på eftermiddag innan t.ex. postnord kommer.  

 

 Hur många stopp har rundan?  

Ganska många! Det är en person som har hand om hela postutdelningen. 

 

 Hur lång tid tar rundan? 

Det brukar variera ganska mycket beroende på hur mycket brev vi har.  

 

 Var är det svåraste ställarna att framför fordonet? 

Vi har ett ställe där är det nedförsbacke och vi har inga bromsar vilket blir det svårt för oss 

att manövrera fordonet på.  

 

 Dina önskemål  

Kortare tid för varje runda.  

 

 

Post: 

 hur/ var lämnas posten på avdelningen? 

Vi lämnar posten i brevlådor eller ge den för hand.  

 

 Är posten sekretessbelagd så det inte får visas oövervakad? 

Nej, men vi tycker att ändå att all post ska ha sekretess så att ingen kommer åt.  

 

 Hur mycket väger posten som mest? 

Vet inte, men tillräckligt för vagnen 

 Vad görs med tillbakagående post? Sorteras på plats? 

All tillbakagående post samlas i transportavdelning och sorteras sedan skickas de i den andra 

rundan. Viss post kan vänta tills andra dag beroende på hur viktig den är. All extern post 

sorteras och ges till postnord kl.16:00 varje dag.  

 

 Hur sorteras post idag? 

När postutdelaren kommer in i avdelningen sorterar han posten i olika hyllor. Posten 

sorteras på ett visst sätt så att utdelaren kan skilja mellan A, B och extern post.   

 

 

fordonet 
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 Hur stort är förvaringsutrymmet på fordonet? 

Den är tillräckligt stort så att vagnen får plats med de andra vagnarna.  

 

 Vad är bra med dagens lösningar? 

De är lätt att framföra  

Mappstrukturen 

Stabil  

 

 Vad är dåligt med dagens lösningar? 

Dålig svängradie 

Den kan välta fram 

Har mindre korgar 

 

 Har det skett några incidenter med fordonet? 

Nej. 

  

 Är fordonet i vägg för andra under användandet? 

Nej! Fordonet är ganska liten och kan lätt flytta. Vi tar alltid hänsyn till vart vi ställer 

fordonet så att den inte är i väg för andra. 

 

 Storleken på dagens fordon  

se bild #### 

 

Arbetet 

 hur många timmar tar arbetet idag (sortering och utdelningen)? 

Det beror på hur mycket post vi har.  

 

 Vad tycker du är tråkigt med dina arbetsuppgifter? 

Inget! Jag har jobbat i två år och tycker om jobbet.  

 

 Vad tycker du är bra med dina arbetsuppgifter? 

Vi har full frihet hur vi utföra arbetet så länge allt bli färdig i tid.  
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C. Ishikawa diagram 
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D. QFD 
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E. Pughmatris 

E.1 Materail val 
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E.2 Koncept val 

 Postvagn 
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 Ramverk 
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F. Ritningar 

F.1  Ram 
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F.2 Vagnen 
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