
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtagning av underlag till en ny lina 3 vid 

Scanias hyttfabrik i Oskarshamn 

 
 
 

Joacim Klemensson 

Johan Larsson 

 
Monteringsteknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

LIU-IEI-TEK-G--10/00154--SE  

 



 

 



 

 

Sammanfattning 
 

Arbetet har utförts på Scania CV AB i Oskarshamn, där deras hyttillverkning sker för deras 

europamarknad. Scania vill höja sin produktionstakt med 70 %, för att möjliggöra denna 

produktionsökning krävs bl.a. mindre ombyggnationer på de 9 olika monteringslinorna. Ett 

förslag är att lina 3 ska flyttas så den kommer efter lina 1 och före lina 2.  

 

Syftet med arbetet var att ta fram en flödesanalys över vilka montage som krockar 

flödesmässigt vid en förflyttning av lina 3. En undersökning av olika möjligheter att tilta/vrida 

hytten gjordes för att hitta en bra arbetsergonomi åt montören. En flödesanalys över vilka 

montage som krockar vid en förflyttning av lina 3 togs fram med hjälp av 

processflödesanalys. I slutet av arbetet gjordes ett förslag över vilka montage som bör flyttas 

till de olika monteringslinorna. Med de förslag som gjorts angående hur man kan vrida hytten, 

samt vilka montage som ska flyttas till diverse monteringslinor kan man genomföra en 

omorganisation av lina 3. 

 

 



 

 

 



 

 

Abstract 

 
This project has been performed at Scania CV AB in Oskarshamn, where their cab 

manufacturing for the European market is located. Scania is to increase its production rate by 

70%. To allow this increase in production, it is required to do some particular minor 

refurbishment of Scania 9 assembly lines. One suggestion is that line 3 should be moved 

between line 1 and line 2. 

 

The purpose of this project was to develop a flow analysis of the assembly lines to locate the 

collisions which do occur when line 3 is moved. A study of possible measures to tilt/rotate the 

cab was made to find a good ergonomics for the fitter. A flow analysis of the assembly which 

collides in a movement of line 3 was developed using the process flow analysis. At the end of 

the project a proposition was made of which assembly should be moved to the different 

assembly lines. With the proposition that was made concerning how to rotate the cab and 

which assembly should be moved to the different assembly lines can implement a 

reorganization of line 3 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Scania CV AB är en av världens ledande lastbilstillverkare och i Oskarhamn sker tillverkning 

och förmontering av lastbilshytter.  

 

Inom snar framtid ska Scania öka sin produktionstakt med 70 %. I dagens läge är inte någon 

av de 9 monteringslinorna dimensionerade för denna högre produktionstakt, för att möjligöra 

denna produktionsökning krävs bl.a. mindre ombyggnationer på de olika linorna. Lina 3 ska 

genomgå en ombyggnation och man har då sett fördelar att lägga den mellan lina 1 och lina 2. 

Några fördelar med att placera nya lina 3 efter lina 1 är att man inte behöver avbryta den 

nuvarande produktionen vid omorganisationen, utan man kan bygga upp den nya lina 3 

parallellt med den ursprungliga produktionen. En anledning till varför lina 3 ska byggas om är 

att linan måste vara på marknivå, i dagens läge sker materialtillförsel genom truck vilket man 

kan förenklas med hjälp av vagnsfurnering.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att ta fram en flödesanalys över vilka montage som krockar 

vid en förflyttning av lina 3. Lina 3 kommer att flyttas och placeras mellan lina 1 och 2. Med 

hjälp av en flödesanalys kommer man få fram vilka montage som skapar flödeskrockar, 

därefter flytta montage för att eliminera dessa flödeskrockar för att fortsatta montage på nya 

lina 3 skall vara möjliga. Vidare gäller att ergonomin skall förbättras vid lina 3 som sker 

genom att flytta montage till en annan lina eller använda sig av hjälpmedel för att uppnå detta. 

Denna undersökning skall ligga till grund för Scania CV AB vid uppstart vid 

omorganisationen. 
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2. Företagsbeskrivning 

”Scania är en ledande tillverkare av lastbilar och bussar, samt industri- och marinmotorer.” 

(Scania CV AB, 2009c). 

Scania är verksamma i ungefär 100 länder och har över 34 000 anställda runt om i världen. 

Produktionen sker i Europa och i Sydamerika. Scania använder sig av ett s.k. modul system 

när de bygger sina lastbilar. Det innebär att kunden kan skräddarsy sin lastbil med ett 

begränsat antal huvudkomponenter efter de krav kunden ställer, samtidigt som kostnaden för 

produktutveckling, produktion och reservdelshanteringen blir lägre. 

 

Scania går efter tre kärnvärden: 

 Kunden först – ”Kunden är i fokus för hela värdekedjan: från forskning och 

utveckling via inköp och produktion till försäljning, finansiering och tjänster”. 

 Respekt för individen – ”Se och använda alla medarbetares kunskap, erfarenhet och 
strävan till att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten”. 

 Kvalitet – ”Hög kvalitet på produkter och tjänster från Scania är en förutsättning för 
att kunderna ska förbli nöjda med sin investering”. 

(Scania CV AB, 2009c) 

2.1 Kort historik 

1891 grundades företaget Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje, förkortat Vabis. De 

tillverkade järnvägsvagnar, personbilar och lastbilar. År 1911 gick Vabis ihop med person- 

och lastbilsföretaget Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö som började som cykelfabrik. 

Hopslagningen gav namnet Scania-Vabis och samma år började de bygga bussar, de tyngre 

fordonen tillverkades i Malmö medan personbilar och motorer tillverkades i Södertälje. Under 

1920-talet läggs fabriken i Malmö ner och produktionen flyttas upp till Södertälje samt att 

personbilstillverkningen upphör. Scania-Vabis går ihop med flygplans- och biltillverkaren 

Saab 1969 och byter då namn till Saab-Scania. 1995 går Saab-Scania isär och Scania blir 

återigen ett självständigt företag. Idag är Scanias huvudägare Volkswagen. (Scania CV AB 

Södertälje, 2007) 

 

2.2 Scania Oskarshamn 

Hyttillverkningen i Oskarshamn började 1946 av Be-Ge karosserifabrik som byggde 

lastbilshytter, vars man kunde finna dessa hytter hos både Scania-Vabis och Volvo. 1966 tog 

Scania-Vabis över hyttfabriken. (Scania CV AB (2009c)) 

 

De lastbilshytter som tillverkas idag i Oskarshamn är till för Scanias Europaproduktion. Det 

arbetar ca 1800 personer i Oskarshamns produktionsanläggning som består av fem verkstäder: 

pressverkstad, karossverkstad, grundmåleri, täcklacksmåleri och monteringsverkstad. När 

hytten är färdigmonterad skickas hytten antingen till Södertälje (Sverige), Zwolle 

(Nederländerna) eller Angers (Frankrike) för montering av motor samt chassi som bildar en 

komplett lastbil. (Scania CV AB (2009c)) 
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2.3 Scanias hyttserier 

Scania har tre olika hyttserier som är tänkta för olika användningsområden, dessa tre 

hyttserier delas senare in i tre hyttmodeller (se Figur 1).  Numret som står i parentes efter 

hyttmodellen är hyttlängden på det invändiga avståndet (dm) mellan fram- och bakväggen vid 

förarplatsen på golvnivå.  

 

 Korta hytter (14) – De är till för att ge större lastutrymme både bakom hytten och 
ovanför hytten.  

 Daghytter (16) – Då man behöver större utrymme inne i hytten men samtidigt en 

lastbil som klarar stadstrafik är en dagshytt att föredra.  

 Sovhytter (19) – Vid längre transporter som tar mer än ett dagsskift behöver föraren 
vila och då behövs en säng i hytten åt föraren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Scania CV AB, 2009d)  

 

Figur 1. Bilden visar vilka typer av hytter man kan få med Scanias P-, G- och R-serie. 

(Scania CV AB (2008)) 
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2.3.1 P-serien 

P-hytterna är lågt placerade på chassit vilket gör modellen det naturliga valet för 

distributionstransporter. Denna typ av transport innebär att det kan förekomma körningar med 

många stopp och mestadels genom tättbebyggda områden, ett exempel på detta kan vara 

sophämtning. Vid distributionstransporter kan föraren få en hel del lasthantering under sitt 

arbetspass vilket medför att föraren får många in- och urstigningar ur hytten.  

 

P-serien erbjuds ett flertal lätta radmotorer med högt vridmoment som ger snabb acceleration 

då P-hytterna oftast används i en miljö där högt tempo krävs. 

 

P14 (kort hytt) är perfekt när man behöver större lastutrymme och/eller kör vid trånga 

passager som stadsgator och byggarbetsplatser. Med sin hjulaxelplacering får man en bättre 

vändradie som kan behövas vid stadskörning. 

 

I P-serien finns det även specialhytter (Figur 2), en ”Low-Entry” som är monterad framför 

framaxel och ännu lägre än vanliga P-hytter som gör det lätt att gå in och ut ur hytten ofta. 

Det finns även en ”CrewCab” (manskapshytten), den finns i en lång variant som är byggd för 

6-8 passagerare och en kortare variant som är byggd för 4-6 passagerare.  

 

2.3.2 G-serien 

G-hytterna är en blandning mellan P-serien och R-serien. Den är högre placerad på chassit än 

vad P-hytterna är för att ge plats åt en större motor. G-serien har även större utrymme inne i 

hytten och bättre komfort än P-serien. G-serien är byggd för anläggningstransporter som t.ex. 

distribution av byggnadsmaterial inom och mellan tättbebyggda områden och stora 

byggnadsområden. 

 

2.3.3 R-serien 

R-serien är Scanias största hytt vilket ger stort förvaringsutrymmen inne i hytten. 

Vid fjärrtransporter är R-serien ett bra val eftersom hytten är högt placerad på chassit för att 

ge ett bra synfält när man kör på större vägar. R-serien erbjuder även Scanias V8-motorer som 

inte kan fås vid de andra hyttserierna.  

 

(Scania CV AB, 2009d) 

Figur 2. De tre olika specialhytterna som finns i P-serien. (Scania CV AB (2007)) 
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3. Nuläge 
I monteringen på Scania finns det nio olika monteringslinor, vid denna eventuella förflyttning 

kommer lina 1-3 (se Figur 3) bli mest påverkade av detta. Montagen på dessa tre 

monteringslinor monteras helt manuellt av montören med hjälp av olika verktyg, dvs. inga 

robotar. När hytten befinner sig på monteringslinorna står den på ett stativ vilket man kan se 

på Figur 6.  

 

Man tillför material till monteringslinorna med hjälp av vagnfurnering och truckar. 

Vagnfurnering fungerar så att vid bestämda klockslag åker ett ”tåg” med vagnar runt till 

monteringslinorna för att då tillförse monteringslinorna med det material som behövs. Innan 

man började med vagnfurnering så använde man sig endast av truckar som körde ut material 

till monteringslinorna. För att tillförse alla monteringslinor krävdes många truckar för att 

inget av de mest frekventa artiklar skulle ta slut, då truckarna endast kan köra ut en pall med 

en typ av artiklar i taget. De flesta monteringslinorna har idag vagnsfurnering, utom lina 3 

som är upphöjd från marknivå. Detta gör att materialtillförsel ej är möjlig, utan endast går att 

tillförse material med truckar. Tanken är att alla monteringslinor ska till största del ha 

materialtillförsel med hjälp av vagnfurnering för att minska trucktrafiken mellan 

monteringslinor och materialhanteringen och därmed minska risken för olyckor. 

Figur 3. Vy ovanifrån på hur monteringslinorna 1-3 idag är utformade. (Scania CV AB 

(2009e)) 



 

 

 
8 

 

3.1 Lina 1 

Lina 1 är som det låter, den första monteringslinan. Hytten kommer ifrån måleriet där den har 

blivit lackerad i den färg kunden har valt och nu ska en rad olika artiklar monteras på hytten 

(Figur 4). Lina 1 är en rätt lång monteringslina men den är inte fullt belagd till arbetsytan då 

man inte kan göra alla montage i detta stadium. Med den eventuella förflyttningen av lina 3 så 

kan lina 1 få mera monteringsarbete då det finns tillgänglig arbetsyta för att skapa nya 

monteringsstationer och även underlätta vid den nya monteringssekvensen.  

3.2 Lina 2 

Det som skiljer lina 2 från de andra linorna bortsett från de olika montagen är att efter de 

första monteringsstationerna finns det en rotationsanordning (se Figur 5) som roterar hytten 

90 grader så att framrutan går i färdriktningen istället för som på lina 1 med dörrsidan i 

färdriktningen. Eftersom lina 2 är den sista monteringslinan innan lina 3 finns det ett antal 

artiklar som måste flyttas härifrån till lina 1 eller om det går att placera montagen till nya lina 

3. 

 

Figur 4. Vy ovanifrån hur lina 1 är utformad. Hytten går enligt pilarnas riktning. (Scania CV AB (2009e)) 

Figur 5. Vy ovanifrån hur lina 2 är utformad. Hytten kommer ifrån höger sida av monteringslinan och 

går åt vänster. Efter ungefär 1/3 av lina 2 kan man se en hytt som roterar, där roteras hytten 90 grader. 

(Scania CV AB (2009e)) 
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3.3 Lina 3 

Lina 3 är en specialanpassad monteringslina och är den lina som är den mest begränsade 

faktorn vid ökad produktionstakt av lina 1-3. 

 

Lina 3 är inte en rak lina utan den har två ”ben” (se Figur 3) och kan ses som att vara u-

formad, svängen kan ses som en transportsträcka mellan ben 1 och ben 2. På lina 3 monterar 

man det som inte går eller som inte är ergonomiskt att montera i de andra linorna.  

 

När hytten kommer till lina 3 lyfts hytten av stativet som den står på under de föregående 

linorna, därefter tiltas den framåt och sänks ner på en palett så framrutan riktas ner mot golvet 

(Figur 6). Dessa paletter gör att man inte kan ändra avståndet mellan hytterna som man kan 

göra på de andra monteringslinorna. På grund av paletterna måste man istället öka 

transportbandets hastighet för att hinna med en högre produktionstakt. Varje palett har en 

inbyggd hiss som gör det möjligt för montören att sänka ner sig inuti hytten för låga montage 

inne i hytten, detta medför att lina 3 blir upphöjd från markplanet. 

 

Här uppkommer ett till problem med att öka produktionstakten eftersom lyft/tiltnings 

anordningen klarar inte mer än dagens produktionstakt annars förlorar den precisionen lite vid 

nedsättning av hytt på palett. När hytten har gått igenom lina 3 vrider man tillbaka hytten i 

ursprungsläge och ställer den på ett stativ. 

 

 

 

 

Figur 6. Den blåa hytten visar hur hytten står på stativet när den befinner sig på lina 3 medans den 

vita hytten står i ”ursprungsläge”. 
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4. Precisering av uppgift 

4.1 Konkretisering av syfte 

Att ta fram de krav för att lösa monteringsflödet som krockar när man flyttar på lina 3, dvs. 

vid en förflyttning av lina 3 så att den hamnar mellan lina 1 och 2. Vilka montage det finns 

från lina 1 och 2 som behöver monteras före lina 3. Vid lina 3 skall också 

monteringsergonomin beaktas, vissa montage kan flyttas till andra monteringslinor och på så 

vis förbättras.  

4.2 Uppgiftsprecisering 

Då det inte är lönsamt att avbryta produktionen vid en ny byggnation av lina 3 flyttar man 

istället linan så den befinner sig mellan dagens lina 1 och lina 2. Vid en förflyttning av lina 3 

måste man ta ställning till de krav som ställs, nedan följer de krav som måste analyseras för 

att man skall kunna genomföra flytten av lina 3: 

 

1. En nulägesanalys över vilka montage som krockar flödesmässigt (ny lina 3 före lina 2)  

2. Vilka montage kan man ta bort från lina 3 och hur blir då ergonomin? 

3. Undersök olika möjligheter att tilta/vrida hytten för bättre ergonomi 
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5. Teoretisk referensram 
De delområden som vi har valt att studera i referensramen är: 

 Brainstorming 

 Scania Ergonomistandard för produktion 

 Utvärderingsprocess 

 Processflödesanalys 

 

För att kunna bedöma vilka montage som har dålig arbetsergonomi nyttjades Scanias 

Ergonomistandard för produktion (SES). För vidare ta reda på olika sätt att vrida/tilta hytten 

användes brainstorming samt utvärderingsprocess för att utvärdera vilken positionering hytten 

skulle inta. Vid framtagning av vilka montage som krockar flödesmässigt togs det hjälp från 

hur man tar fram en processflödesanalys.  

5.1 Brainstorming 

Brainstorming använder man ofta i grupp när man ska ta fram nya idéer men kan även 

användas av en enskild person. Man börjar med att någon i gruppen utses till sekreterare för 

att skriva ner idéerna som kommer fram under brainstormingen, även sekreteraren ska vara 

med och delta. Även om en idé kan verka omöjlig eller tokig så kan den leda till en användbar 

idé, därför ska man inte förkasta den för tidigt. I början av en brainstorming är det många och 

rätt så självklara idéer men efter en stund går det långsammare och mer i omgångar.  

Ett problem som kan uppstå med brainstorming är att någon/några är mer dominanta i 

gruppen vilket gör att de som sitter passivt kan ha många idéer men som aldrig kommer fram, 

detta kan lösas med brainwriting. Brainwriting fungerar nästan på samma sätt som 

brainstorming men istället för att säga det högt till gruppen skickas det runt ett papper som 

man skriver ner sina idéer på. (Ullman, 2003) 

5.2 Scania Ergonomistandard för produktion  

5.2.1 Bakgrund 

Från början hette Scanias ergonomistandard för ”BUMS” och är framtagen och licensierad av 

Saab Automobile AB i Trollhättan. Scania köpte en licens och har anpassat den efter Scanias 

montering. Ursprungligen kommer delar av materialet från North America Operations, 

Industrial Manufacturing Ergonomics Lab GM, USA, och resten är genom egna erfarenheter 

samt studier. Manualen är godkänd av svensk lagstiftning och Scanias Hälso- och 

arbetsmiljöpolicy när det gäller belastningsergonomiska krav som ställs. 

5.2.2 Syfte med SES 

Metoden används för att identifiera möjliga ergonomirisker inom produktionsflödet. 

Resultatet av utvärderingen kommer att belysa de risker som är störst och det är dessa som 

bör åtgärdas först. Utförandet får endast göras av de som är certifierade och manualen skall 

vara ett hjälpmedel till produktionstekniker tillsammans med operatörer samt skyddsombud 

och arbetsledare inom produktionen. 
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5.2.3 Beskrivning hur SES används 

SES innefattas av två utvärderingsmetoder och kallas SES – Produktion och SES – 

Konstruktion, SES – Produktion använda för att utvärdera arbetsmoment och arbetscykler i 

tillverkningsprocessen. Den används även för att utvärdera enskilda arbetsmoment eller 

arbetsstationer samt hur montören belastas. SES – Konstruktion användas av konstruktörer 

och beredare för att utvärdera artiklar i konstruktionsfasen. 

 

Vid bedömningar tittar man på de olika 

ställningar montören intar för att 

möjlighetsgöra montaget. Man tittar på hur 

kroppen ter sig till olika montage, t.ex. hur 

mycket leder vinklas såsom nacke och 

handleder. Vid arbete för fri hand vill man 

att montören arbetar inom sin egna box (se 

Figur 7). Man använder sig av tre olika 

klassificeringar när man bedömer ergonomi 

enligt SES, grönt, gult och rött.  Ett exempel 

på en röd position är när en artikel/verktyg 

ger dålig greppvänlighet för montören som 

vassa kanter och heta/hala ytor. 

 

När man gör en bedömning skall hänsyn tas till personer med olika längd, samt titta på flera 

montörers tillvägagångssätt vid samma monteringsmoment 

 

Grönt - Normalzon  
Obetydlig risk för belastningsskada, utom möjligen för vissa särgrupper. Acceptabelt.  

 

Gult - Riskzon  
Risk för belastningsskada för vissa arbetstagare. Möjligtvis oacceptabelt. Expertfunktion kan 

vid behov tillkallas för noggrannare värdering av den sammanlagda belastningen.  

 

Rött - Åtgärdszon  
Stor risk för belastningsskada för flertalet arbetstagare. Oacceptabelt. Krav på förändring, 

arbetsrotation bör införas fram till acceptabel lösning.  

Arbetsrotation ska medföra varierad belastning på kroppen. 

  

(Scania CV AB, 2009a) 

Figur 7 Montörens område inom den egna boxen. 

(SES- Produktion (2009)) 
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5.3 Utvärderingsprocess 

Ur boken Produktionsutveckling av Monica Bellgran & Kristina Säfsteen (2005) tar de upp en 

utvärderingsprocess som är en delprocess i utvecklingen i ett produktionssystem. Syftet är att 

undersöka och bedöma produktionssystemets kriterier eller resultat. För att genomföra 

utvärderingen går man efter tre aspekter som måste beaktas: 

1. Kunskap – om det som skall utvärderas 

2. Värdering – bedöma vad som är det viktigast på objektet 

3. Användning av resultat – handlar om utvärderingen syfte och hur det används i 

resultatet. 

 

Själva utvärderingsprocessen består av: 

 Identifiering av utvärderingskriterier 

 Undersöka ifall prestandan för kriterierna överensstämmer med produktionssystemet. 

 Sammanställning av resultat för att utvärdera helheten. 
 

Det första som ska göras är att beskriva syftet med utvärderingen. Man kan antingen gör en 

summativ utvärdering eller formativ utvärdering. I en summativ utvärdering tittar man på ett 

resultat av en genomförd förändring medans i en formell utvärdering försöka hitta potentiella 

förbättringar. Nästa steg är att utvärdera prestandan i det system som man har och se vad som 

kan behöva förbättras. Vad som skall utvärderas ges av syftet som kan vara: 

 Att undersöka hur bra ett produktionssystem är 

 Att jämföra olika alternativa produktionssystem 

 Att undersöka om produktionssystemet uppfyller ställda krav och specificerade mål 

 Att identifiera/undersöka om det finns potentiella områden för förbättring. 
 

Det sista som man skall fundera på är hur resultatet skall användas. Om det skall användas 

som omedelbara förändringar, eller om det skall användas i ett koncept där människor blir 

påverkade på olika sätt att se saker. Ett annat användningsområde är ifall det skall användas 

nu eller senare. Samt att det kanske skall användas av en individuell eller organisatorisk nivå 

där det kan gälla en utvärdering av en arbetsplats för att förbättra arbetssituationen eller hela 

organisationens arbetsplats. (Bellgran & Säfsten, 2005) 
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5.4 Processflödesanalys 

I produktionssystem finns flera olika flöden, de viktigaste flödena vid arbete med 

produktionssystem är material, information och människor. Flöden beskrivs enklast grafiskt 

med flödesdiagram eller olika typer av scheman. Att använda sig av processflödesanalys är ett 

bra verktyg vid utveckling av nytt produktionssystem samt befintlig process. 

Processflödesanalysen bör förutom själva processflödet innehålla material och layoutflöde.  

 

Olhager (2000) beskriver de grundläggande stegen i en processflödesanalys, samt vad 

analysarbetet bör generera med följande punkter.  

 

1. Identifiera och kategorisera processaktiviteterna 

2. Dokumentera processen som helhet  

3. Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar  

4. Rekommendera lämpliga processförändringar  

5. Genomför beslutade förändringar  

 

(Bellgran & Säfsten, 2005). 

 

För att underlätta hur dessa punkter användes vid framtagning av flödesanalys, gjordes en ny 

stege som var mer anpassat för detta arbete. 

 

1. Samla in samtliga montage som görs på diverse monteringslinor 

2. Dokumentera samtliga montage  

3. Hitta var flödeskrockarna uppstår och undersöka vilka möjligheter det finns för att bli 

av med flödeskrocken 

4. Lösningsförslag 

5. Genomför lösningsförslag 
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6. Metoder och avgränsningar 
Till varje monteringslina finns det en tekniker som hjälper till med att förklara oklarheter och 

utveckla eventuella idéer som uppstår under förstudien. Tomas Hallenberg är handledare för 

denna förstudie och hjälper till ”bolla” idéer då han var själv med och byggde upp nuvarande 

lina 3.  

 

Arbetet började med att göra en flödesanalys över lina 1, 2 och 3. Flödesanalysen innebar en 

lista över de montage som utfärdas på de diverse monteringslinorna och därefter undersöka 

vilka montage som skapar flödeskrockar vid en omorganisation av lina 3. Efter man har fått 

fram vilka montage som skapar dessa flödeskrockar behöver man omplacera några utvalda 

montage, detta för att bli av med flödeskrockarna.  

 

Innan man flyttar ett specifikt montage bör man utfärda en undersökning med hjälp av SES 

för att bestämma om förflyttningen av montaget är en bra idé. De montage som föreslås att 

man flyttar till andra linor kommer vara pga. ergonomi och krock i flödet. Vi kommer inte att 

ta fram några kompletta monteringsstationer utan endast se vilka montage som bör vara på 

just den linan. Om ett montage kan förbättras med hjälp av redskap eller ombyggnation kring 

monteringslinan kommer inga exakta ritningar tas fram. 

 

Vanligtvis när man tar fram en SES-analys är det över en hel monteringsposition, dvs. flera 

montage. Med Scanias gjorda SES-analyser över monteringslinorna går det att se vilka 

montage som har dålig arbetsergonomi. Dock visar dessa endast varje stations totala 

ergonomi istället för varje enskilt montage som utförs på monteringslinorna. Även att man 

inte får ergonomin för varje montage med de gjorda SES-analyserna, får man hjälp med var 

man ska ha titta på när de gäller att skapa bättre arbetsergonomi. De är klassificerade som 

gröna, gula och röda stationer. Om en position är röd betyder det inte att alla montage som 

görs på denna monteringsstation är röda då en position innehåller ofta flera olika 

monteringsmoment. 

 

För att se vilka möjligheter det finns att tilta/vrida hytten på lina 3 påbörjas en brainstorming 

och därefter en utvärdering för att bedöma vilken positionering på hytten som skapar bra 

arbetsergonomi åt montören. Hur man ska få hytten tiltad i det läget som önskas kommer inga 

lösningar tas fram utan detta problem får bli ett framtida arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
18 

 



 

 

 
19 

 

7. Resultat 

7.1 Montage som krockar flödesmässigt när lina 2 och 3 byter plats 

Vid en förflyttning av lina 3 behövs en flödesanalys över vilka montage som måste monteras 

på lina 1 och lina 2 för att fortsatta montage på nya lina 3 ska vara möjliga. Vid denna analys 

är inga montage från lina 3 flyttade, utan endast de montage som behövs för att lina 3 ska 

monteras på samma sätt som idag.  

7.1.2 Montage på lina 1 

Eftersom lina 1 ligger först av alla monteringslinorna befinner sig många av de 

grundläggande montagen i hytten såsom golvnät och taknät. Lina 1 har montage som behöver 

vara före både lina 2 och lina 3 för att fortsatta montage på lina 3 ska kunna utföras. Nedan 

listas de montage som behövs från lina 1 för att montagen som befinner sig på lina 3 ska vara 

möjliga att utföra: 

 Dörrar 

 Taknät 

 Eberspächer 

 Golvnät 

 Luftrör 

 Arctic kit 
 

Dörrar 

Att ta av dörrarna från hytten är den första position på lina 1, och detta för att man ska smidigt 

kunna ta sig in och ur hytten för att montera dit de olika artiklarna inne i hytten. Förutom att 

enkelt ta sig in och ur ut hytten så blir det enklare att montera dit dörrlisten som vid lina 3 

skyddar mot att slå i huvudet i den vassa dörrkanten när man kliver in i hytten då man är 

tvungen att huka sig ner för att komma in respektive ut ur hytten. Dörrarna som monteras av 

från hytten hänger man fast på ett ställ som sedan åker vidare till dörrlina där dörrarna 

monteras med bl.a. vindruta, handtag och backspegel. När dörrarna är färdigmonterade så 

skickar man dörrarna till lina 8 där de återmonteras på hytten.  

 

Taknät 

Vid montering av taknätet på lina 1 

tillkommer det vissa problem, t.ex. när en hytt 

med lågt tak ska monteras måste montören 

sätta ner ett knä eller stå utanför för att inte 

slå huvudet i taket. Vid högre hytter som 

topline kan man enkelt stå inne i hytten och 

montera, de högre montagen blir lite 

svårmonterade (Figur 8) speciellt för de som 

är lite kortare och inte riktigt når upp. De 

montagen som krävs från lina 3 är många då 

man monterar bl.a. mobilantenn, handsfack 

och skyltbelysning. Dessa montage kopplas in 

i taknätet samt att takbox, sidopaneler och 

andra artiklar placeras ovanför taknätet på 

lina 3. 

 

Figur 8. Taknät som är monterats på en topline 

hytt. (Scania CV AB (2009e)) 
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Eberspächer 

Eberspächer (Figur 9) är en luftvärmare som finns i två 

modeller, 2 kW och 4 kW. Man passar in eberspächerns 

undersida med hyttens ”golvhål” därefter kopplar man in 

den med golvnätet. På lina 3 monterar man fast 

eberspächern från undersidan av hytten med en plåt. Efter 

man monterat dit fästplåten tillkommer montage som 

bränslerör, avgasrör och förbrännings-luftrör. Om en P19 

hytt med 16 liters motor har en luftvärmare tillkommer det 

även en värmesköld som sitter ovanför anslutningarna till 

eberspächern.  

 

Golvnät 
När man monterar golvnätet så är det smidigaste att sätta sig inne i hytten eller stå utanför 

hytten och luta sig in för att montera golvnätet, detta medför att ergonomin för montören inte 

är bra. Man kopplar in golvnätet bl.a. med verktygsluckan, vändskivebelysningen, 

eberspächern och om hytten har tryckluftshorn kopplar man in en magnetventil. Det enda man 

kopplar in på lina 3 med golvnätet är växelspaken.  

 

Luftrör 

Man kopplar in luftrör i en fördelardosa och sen monteras både fördelardosa och luftrören på 

hyttens golv. De flesta av hytterna har ett LZP-rör som går ifrån fördelardosan och sen ut 

genom hyttens golv som man sedan på lina 3 kopplar in med den bakre nivåventilen. De 

hytter som har tryckluftshorn kopplar man in ett luftrör som går ifrån fördelardosan till en 

magnetventil och sen två luftrör från magnetventilen till taket som ska kopplas in med 

tryckluftshornen som monteras på lina 3. 

 

Arctic Kit 

De lastbilar som kommer att köras under extremt 

kalla miljöer monterar man dit ett extra 

isoleringsskydd s.k. Arctic Kit (Figur 10). Detta 

görs för att man ska bevara värmen inne i hytten 

under körning som såväl under den tiden föraren 

vilar sig. Arctic kit monteras inne på hyttens 

väggar och tak. På lina 1 monterar man dit en 

tunn silverfärgad isolering på ryggen medans vid 

luckan, sidoväggarna samt övre ryggen monterar 

man dit en rosa isolering.   

 

Figur 10. Arctic kit. (Scania CV AB (2009e)) 

Figur 9. Eberspächer. (Scania CV AB 

(2009e)) 
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7.1.3 Montage på lina 2 

Lina 2 är den sista monteringslinan innan lina 3, här utförs de sista montage för att lina 3:s 

olika montage ska vara möjliga att utföra. Dessa montage bör flyttas till lina 1 eller om det går 

till lina 3. Att flytta dessa montage från lina 2 är inte den enda lösningen utan man kan även 

flytta montage från lina 3 till lina 2. 

 

Nedan listas de montage som behövs från lina 2 för att montagen som befinner sig på lina 3 

ska vara möjliga att utföra: 

 Bakre hyttfäste  Värmepaket 

 Tvärlänksfäste  Vänster- och höger toplineisolering 

 Bakre nivåventil  Vänster- och höger dörrlist 

 Trailerfäste  Bakre tak 

 Vändskivebelysning  Inläggning av tak 

 Defrostisolering  Distanskudde 

 Matta frontplugg  Montering av verktygsluckan 
 

Bakre hyttfäste och tvärlänksfäste   

De bakre hyttfästena behöver monteras före trailerfästena 

då dessa monteras ”över” hyttfästena. Man monterar 

tvärlänksfästen på de bakre hyttfästena (se Figur 11).  

 

Bakre nivåventil 

Den bakre nivåventilen monteras på tvärlänksfästet. 

På lina 3 kopplar man in LZP-röret in i den bakre 

nivåventilen. 

 

 

 

Trailerfäste 

Vändskivebelysningen monteras fast på trailerfästet 

(Figur 12). 

 

Vändskivebelysning 

Vändskivebelysningen kopplar man in med golvnätet 

inifrån, den kabeln som går in i hytten från 

vändskivebelysningen måste pluggas för att inte släppa in 

vatten och annan smuts som kan förekomma. När hytten 

kommer till lina 3 pluggar man vändskivebelysningen. 

Att plugga vändskivebelysningen på lina 2 efteråt 

vändskivebelysningen har monterats skulle bli problem 

med ergonomin, hålet befinner sig under hytten vilket gör 

att man inte kan se hålet som ska pluggas. 

 

Defrostisoleringen & matta front plugg 

Innan man monterar värmepaketet på lina 2 behöver man montera dit pluggar i fronten i 

ramen. Även defrostisolering behöver man montera före värmepaketet då det annars blir 

svåråtkomligt att montera defrostisoleringen. 

 

Figur 11. Bakre hyttfäste och 

tvärlänksfäste. (Scania CV AB 

(2009e)) 

Figur 12. Trailerfäste, 

vändskivebelysning och bakre 

nivåventil. (Scania CV AB (2009e)) 
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Värmepaket 

Man monterar värmepaketet i fronten av hytten på lina 2. Värmepaket monteras på alla hytter 

men med vissa olikheter. De hytter som har vattenvärmare skapar en krock i flödet vid en ny 

lina 3 som befinner sig mellan lina 1 och lina 2. Vattenvärmaren monteras på högra sidan av 

undersidan när hytten befinner sig på lina 3. Efter man har monterat vattenvärmaren på 

undersidan ska den även kopplas in med värmepaketet med hjälp av vattenrör och slangar.  

 

Vänster- och högersida av toplineisolering 

Den största delen av all isolering vid tak görs på lina 3 men topline hytter har även isolering 

bakom bl.a. sidotakspanelerna. Skulle man göra en förflyttning av den toplineisoleringen som 

görs på lina 2 till lina 3 skulle det uppstå problem med att fästa isoleringen på ryggen av 

hytten samt isolering under sidotakspanelerna. 

 

Vänster och höger dörrlist 

Det är många montage inne i hytten när den befinner sig på lina 3 såsom hylla, innertak, 

gardinskena osv. och det medföljer att det blir några in- och utvandringar för montören. Det är 

lätt att slå i huvudet då man är tvungen att böja sig när man går in respektive ut ur hytten, 

därför är det med fördel att montera dörrlisten innan lina 3 så man blir av med den vassa 

dörrkanten. 

 

Bakre tak 

P/G19 hytt med normaltak monteras ett bakre tak innan det inre taket kan monteras. Detta 

görs på lina 2 innan man lägger in det inre taket. Även på 16 och 19 hytter med lågt tak 

monteras ett bakre tak men då efter det inre taket har monterats fast som görs på lina 3.  

 

Inläggning av tak samt distanskudde 

Innertaket (Figur 13) är en stor artikel och det 

går inte att få igenom den genom 

dörröppningen utan det enda sättet att bära in 

innertaket är genom framrutan. På lina 3 

monterar man fast innertaket men eftersom 

hytten ligger med framrutan ner mot golvet kan 

innertaket inte bäras in utan det måste bäras in 

på föregående lina innan tiltningen har skett. 

 

 

 

 

 

Distanskudden monteras på innertakets baksida, kan monteras på 

lina 3 (se Figur 14).  

 

 

 

 

 

Figur 13. Inläggning av innertaket. (Scania CV 

AB (2009e)) 

Figur 14. Distanskudde som 

monteras på innertakets 

baksida. (Scania CV AB 

(2009e)) 
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Montera fast Verktygslucka 
Verktygsluckan sitter på en ”rävsax” när den 

kommer in till lina 1, där tar man av den och 

monterar dit en ram och några andra artiklar 

såsom gasdämpare och isolering. Därefter 

monterar man dit luckan med ramen i hytten 

(se Figur 15), ramen som håller luckan låser 

sig fast med hjälp av presspassning samt 

något mindre fästen men skruvas inte fast 

förrän på lina 2. Eftersom den inte har 

skruvats fast när den kommer till nya lina 3 

finns en mindre risk att den ramlar ut ur 

hytten vid tiltningen av hytten samt under 

tiden den befinner sig på nya lina 3. En 

mindre undersökning gjordes på detta 

problem och fann att skruva fast 

verktygsluckan verkar inte vara nödvändig 

men rent säkerhetsmässigt borde den skruvas 

fast för att eliminera risken att ramla ur 

hytten. 

 

 

 

Figur 15. Verktygslucka. (Scania CV AB (2009e)) 
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7.2 Förflyttning av montage från lina 3 

En del av de montage som befinner sig idag på lina 3 skulle kunna flyttas till andra 

monteringslinor för bl.a. bättre arbetsergonomi. För att bestämma vilka montage som går att 

flytta användes flödesanalys samt SES. De montage som går att flytta från lina 3 kommer i 

denna rapport att förflyttas till någon av monteringslinorna 1-3. 

7.2.1 Montage som inte påverkar montageordningen 

Nedan listas de montage som går att flytta ifrån lina 3 till andra monteringslinor utan påverka 

montageordningen. 

 High Air Intake-bussning (HAI) 

 Handtag 

 Fäste för nedre förvaring 

 Mobilantenn 

 Rotljusplugg 

 Torpedplugg 

 

High Air Intake-bussning (HAI) 

HAI-bussningen monteras på utsidan av den vänstra sidan av 

taket (se Figur 16). Eftersom HAI-bussningen inte är i vägen 

för fortsatta montage eller kräver några tidigare montage 

finns möjlighet att omplacera montaget. Ett förslag vart man 

kan förflytta HAI-bussningens montage är till lina 2. Den 

monteringspositionen som skulle passa på lina 2 är där man 

bl.a. monterar taklister, denna position är upphöjd vilket gör 

att man fortfarande är inom den ergonomiska ramen. 

 

 

 

 

Handtag 

Handtaget (Figur 17) monteras idag på samma position där man 

monterar takbåge, tackräcke mm. Montaget behöver dock inte utföras på 

denna position då den inte är i vägen för tidigare eller fortsatta montage. 

Handtaget monteras på takets sidor och kan förekomma på båda sidorna 

av hyttens tak. Man skulle kunna förflytta montaget till lina 2 där man 

monterar fast bl. a. taklister. Montaget kan flyttas men om det bör flyttas 

kan diskuteras beroende på hur man utformar monteringsstationerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Handtag på 

tak. (Scania CV AB 

(2009e)) 

Figur 16. HAI-bussning. (Scania 

CV AB (2009e)) 
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Fäste för nedre förvaring 

Dessa två fästen monteras bakom fronten 

inne i hytten (Figur 18). Det går att flytta 

detta montage till en tidigare eller senare 

monteringslina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilantenn 

Taknätet monteras på lina 1 där man monterar 

bl.a. ledningar till mobilantennen som sticker 

ut genom taket. När hytten kommer till lina 3 

monterar man mobilantennen på främre delen 

av taket. Eftersom hytten är tiltad framåt idag 

på lina 3 blir montaget något långt ner för 

montören som kan behöva sätta ner ett knä 

eller huka sig. Att montera mobilantennen 

kan även ske på de andra linor där hytten går 

med ena dörrhålet i linans färdriktning som 

Figur 19 visar, men det behövs en upphöjning 

på monteringsstationen för att kunna montera 

mobilantennen.  

 

 

 

Rotljusplugg 

Rotljuskontakten kommer från taknätet som monteras på lina 1. Rotljuspluggen stripas fast 

med rotljuskontakten och därefter monterar man pluggen på taket. Rotljuspluggen sitter rätt 

långt fram på taket vilket innebär lågt montage för montören på lina 3 som behöver sätta ner 

ett knä eller huka sig. Man bör montera rotljuspluggen före takbåge då den är i vägen för 

pluggen, därför skulle man kunna flytta rotljuspluggen till lina 1 och där bygga en upphöjnad 

så man enkelt och ergonomiskt kan montera den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Fäste för nedre förvaring. (Scania CV AB 

(2009e)) 

 

Figur 19. Hytt på lina 1 som går med dörren i 

monteringslinans färdriktning.  
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Bakre hyttfästen Tvärlänksfäste 

Bakre nivåventil 

 

Koppling av LZP 
 

Trailerfäste 

Vändskivebelysning 

Pluggning av 

vändskivebelysning 

 

 

Torpedplugg 

Torpedpluggen monteras på hyttens insida bakom fronten 

och endast på P-hytter (Figur 20). Detta är en artikel som 

går att flytta till både lina 1 och 2. Torpedpluggen skulle 

kunna monteras på en senare lina också men då behövs en 

undersökning över när något montage förhindrar att 

montera torpedpluggen. 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Montage som påverkar monteringsordningen 

 

Koppling av LZP och pluggning av vändskivebelysning 

Det krävs många montage från lina 2 för att koppla LZP i bakre nivåventil och plugga 

vändskivebelysningen. För att kunna koppla LZP på lina 3 behöver man ha monterat de bakre 

hyttfästena, länkarmsfästena och den bakre nivåventilen. Pluggningen av 

vändskivebelysningen kräver att de bakre hyttfästena och länkarmsfästena är monterade men 

även att trailerfästet och vändskivebelysningen har monterats. En överblick över detta kan ses 

på Figur 21.  

 

 

Figur 21. Flödesschema över vilka montage som krävs för att koppla LZP och plugga vändskivebelysningen. 

Figur 20. Torpedplugg. (Scania CV 

AB (2009e)) 
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Vid en förflyttning av lina 3 skulle man behöva även flytta montage till lina 1 från lina 2, i 

detta fall ses inte det nödvändigt då man istället kan flytta montagen: koppling av LZP och 

pluggning av vändskivebelysningen som monteras på lina 3 till lina 2.  

 

Idag på lina 2 när man monterar de bakre hyttfästena, länkarmsfäste och bakre nivåventilen är 

monteringsstationen nersänkt för att få en bättre arbetsergonomi (se Figur 22). Trailerfäste 

och vändskivebelysningen monteras idag ”uppe” på lina 2, dessa två montage skulle kunna 

monteras på en liknande monteringsstation som när man monterar bl.a. bakre hyttfästena. En 

nersänkt monteringsstation skapar en bättre ergonomi för trailerfästet och 

vändskivebelysningen då man slipper att sätta ner ett knä eller huka sig ner för att montera.  

 

Efter att de bakre hyttfästena m.m. har blivit monterade kan man därefter koppla LZP och 

plugga vändskivebelysningen på samma station. Att plugga vändskivebelysningen vid denna 

typ av monteringsstation skapar lite problem med ergonomin, hålet är skymt och man behöver 

böja sig en aning för att se under hytten och sen montera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Monteringsstation som är nedsänkt för att 

underlätta montage som bl.a. de bakre hyttfästena. 
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7.2.3 Lösningsförslag till värmepaket 

 

Värmepaket – slangpaket med vattenvärmare 
Det blir en krock i monteringsflödet när vattenrören som 

kopplas in mellan vattenvärmaren och värmepaketet ska 

monteras med värmepaketets slangar (se Figur 23). 

Eftersom nya lina 3 ligger före lina 2 har inte värmepaketet 

monterats dit än, men detta kan man lösa genom antingen 

att flytta monteringen av värmepaketet till lina 1 eller om 

man monterar dit endast slangarna som går emellan 

vattenrören och värmepaketet direkt på vattenrören. En 

positiv effekt av detta är att man kan förmontera slangarna 

på vattenrören innan själva montaget av vattenrören vilket 

skapar en bättre arbetsergonomi än idag då man behöver 

huka sig ner. För att slangarna inte ska komma i kläm eller 

något liknande kan det behövas att man stripar fast 

slangarna på hytten tills värmepaketet monteras på lina 2. 

När slangarna som monterats på vattenrören och sen ska 

monteras på värmepaket kan de bli svårigheter för 

montören, för att avgöra om denna metod går att utföra 

krävs en större studie. 

Figur 23. Vattenrören monteras 

mellan värmepaketets slangar och 

vattenvärmaren. 
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7.3  Olika möjligheter att vrida hytten för bättre ergonomi vid lina 3 

 

Man vill undersöka ifall en möjlig ändrad positionering av 

hytten kan bidra till förbättrad ergonomi för montören. För att 

kunna analysera ergonomin används gamla SES utvärderingar 

från arbetsstationer samt SES handboken som hjälpmedel. SES 

handboken har använts för att kunna få en uppfattning om bra 

och dåliga montage, speciellt när man tittar nya hyttpositioner 

där inga SES utvärderingar finns. För att beskriva hyttens olika 

positioner kan man utgå ifrån ett standardläge där den står 

rättvänd (se Figur 24). Det finns fem olika lägen hytten kan 

inta: framruta nedåt, ena dörrsidan nedåt, rygg nedåt, tak nedåt 

eller standardläge (golv nedåt). 

 

7.3.1 Positionering: Dagens läge  

Idag ligger hytten vriden med framrutan mot golvet, vilket gör att man kan montera hyttens 

undersida, tak samt sidor. Idag finns det en inbyggd hiss i den paletten som hytten står på, 

vilket gör det möjligt att hissa ner sig för lägre montage inuti hytten. En lösning på hur hissen 

i palletterna skall ersättas räknar man är gjord i denna bedömning vid positionering av hytt. 

Dagens position är den enda som är SES analyserad, men de SES analyser som fanns vid 

tillfället var då 7 månader (ben 1) respektive 12 månader (ben 2) gamla. Problemen som finns 

här är höga respektive låga montage på undersidan samt inuti hytten. 

7.3.2 Positionering: Dörrsida 

Att lägga hytten på dörrsidan gör att de 

montage som finns på undersidan och takets 

hela mittre parti är den mest optimala området 

(se Figur 25) att montera på. På detta sätt kan 

montören med enkelhet arbeta inom sin egen 

box vilket innebär gröna monteringsmoment. 

Man får ner höga och låga centrerade montage 

till en bra monteringsnivå. Man bör samtidigt 

tänka på vilken dörrsida som är bäst att lägga 

mot marken, detta kommer att analyseras mera 

i 7.3.7. 

 

 

 

Figur 24. Hytten står på ett 

stativ (standardläge). 

Figur 25. Detta område är det optimala att vrida 

hytten till sidoläge, man får en bra höjd att 

montera på. (Scania CV AB (2009e)) 
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7.3.3 Positionering: Rygg 

Ifall man skulle lägga hytten på ryggen skulle montage kunna utföras på undersidan, taket och 

dörrsidorna. Problemet med denna position är att vid montage på insidan av hytten finns stor 

risk att man skadar hyttens rygg eftersom att man måste gå på ryggens insida när man utför 

montagen. Även många montage som är uttagna för lina 3 blir nästintill omöjliga att montera 

som t.ex. takbox som måste monteras över huvudhöjd och skulle innebära rött montage. 

7.3.4 Positionering: Tak och standardläge  

Att lägga hytten på taket eller att den står i standardläge innebär att du inte kommer åt 

undersidan av hytten eller på taket som är själva meningen med att vrida hytten.  

 
7.3.5 Slutsats kring positionering 
Av de positioner som nämns ovan är endast två av dem relevanta att undersöka dvs. att lägga 

den i sidoläge eller som den redan står i dagsläget med framrutan mot golvet. Att lägga den på 

rygg, tak eller golv (standardläge) är inget alternativ då man inte kommer åt de väsentliga 

monteringsytorna.  

 

7.3.6 Analys på montage vid lina 3 

Nu skall de montage som är mest relevanta 

analyseras för att kunna avgöra just vilka 

montage som markant gynnar en 

sidoposition respektive den som används 

idag. Vid bedömningen har man tittat på 

montage som utförs långt ut på kanterna 

(Figur 26a) samt höga och låga montage. 

För att ta reda på vilken position som är 

bäst kommer en vidare analys på 

dörrsidoposition och dagens position. Vid 

analysen har bara de mest betydande 

montagen studerats. 

 

7.3.7 Dörrsidoposition 

Här kommer en analys på vilka montage som gynnas av en dörrsidoposition samt vad som 

försämras. Ett frågetecken som finns är vilken dörrsida hytten skall ligga på, från att den står i 

dagens läge finns det montage som utförs långt ut på kanterna (figur 26a) som skulle innebära 

i en sidoposition att dessa ytor hamnar långt upp och långt ner (figur 26b). Av dessa två 

områden måste man undersöka ifall det sker flest montage till höger eller till vänster från 

dagens läge sett. Skulle det högra området visa sig ha flest montage kommer man att lägga 

den vänster dörrsida så att den montering som sker hamnar längre upp.  

 

Den hytt som har mest djup är R19 och kommer vid en sidoposition att skapa ett högre 

montage, dvs. undersidan är 2460 mm bred och 2240 mm hög i nuläget och skulle innebära 

att den blir 2240 mm bred och 2460 mm hög vid en dörrsidoposition. Höga montage är 

enklare att få en bra arbetsergonomi än låga montage, ett högt montage kan man få en bra 

arbetsergonomi genom att bygga ramper, trappor och införskaffa andra hjälpmedel medans ett 

lågt montage innebär att du måste sitta på knä och böja rygg m.m. 

Figur 26a. Hur hytten står 

i dagens läge. 
Figur 26b.  Hyttens läge i 

en dörrsidoposition. 
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Nedan listas de montage som gynnar denna position samt ifall det finns något montage som 

avgör ifall det spelar någon roll vilken sida hytten ligger på. 

 Eberplåt  

 Förbränning luftrörsfäste och luftrör 

 Rotljusplugg 

 Koppla LZP-rör 

 Motormatta 

 Värmesköld 

 Avgasrör 

 Vattenrör 

 

 

Eberplåt 

Denna plåt monteras långt upp i mitten (Figur 27) på undersidan 

av hytten, vid montering av eberplåten i dagsläget används 

hjälpmedel för att nå upp och montera. En eventuell flytt av 

detta montage skulle inte gynna montören, vid en flytt till lina 1 

eller lina 2 kommer detta innebära dold sikt för montaget och 

kommer klassas direkt som en röd position enligt SES. I ett 

dörrsidoläge skulle detta montage vara optimalt då det hamnar 

precis inom montörens egna box och man slipper belasta axlarna 

och använda sig av en stege för att komma åt. 

 

 

 

Förbränning luftrörsfäste och luftrör 

Kopplas på vid eberplåten som sitter högt upp och centrerat, detta montage gynnar en 

dörrsidoposition där man har samma fördelar som när vi monterar eberplåten dvs. att vi får 

ner ett högt montage till montörens egna box. 

 

Rotljusplugg 

Detta montage sitter på utsidan av taket och är ett lågt montage vilket gör att montören får 

böja sig ner för att montera den. Ett montage som detta skulle passa utmärkt att montera i 

dörrsidoposition då man kan undvika att belasta ryggen.  

 

Koppla LZP-rör 
LZP röret kopplas in i nivåventilen som är placerat högst upp 

mellan hörnet och mitten av undersidan enligt Figur 28. Här 

gynnas det att lägga hytten på höger dörrsida då man får ett 

montage som hamnar lite längre upp till höger istället för att få 

ett montage som placeras lite längre ner till vänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Det röda området 

markerar var eberplåten är 

placerad. 

Figur 28. LZP-rör monterat i 

nivåventil och sedan entrad 

genom hålet i den lägre 

markeringen. (Scania CV AB 

(2009e)) 
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Motormatta 

Där man har den störst spridning i höjd är på R19 hytten, här 

monteras motormattan med sju stycken brickor (se Figur 29) som 

slås fast med en gummiklubba. Man kan se att det finns två brickor 

som slås längst upp och tre längre ner, ifall man skulle vrida hytten 

till dörrsidoläge kommer dessa att hamna närmare mitten som 

tidigare kallats det optimala området (Figur 25). På detta sätt 

undviks de lägre brickorna från att hamna så lågt och det blir 

behagligare för montören att slå fast brickorna. 

 

 

 

 

 

 

Värmesköld 

Detta montage (Figur 30) är placerat högst upp i mitten 

och sätts fast med hjälp två brickor som slås fast med 

hjälp av en gummiklubba. Vad som skulle gynnas här är 

att det blir lättare att slå fast brickorna vid en flytt till 

dörrsidoposition. 

 

 

 

 

 

Avgasrör 

Avgasröret monteras fast på två ställen, den ena på 

eberplåten och sedan i högra övre hörnet på 

undersidan (Figur 31). För att åstadkomma bästa 

ergonomi skall hytten ligga på vänster dörrsida, då 

får man ner montaget vid eberplåten till mitten dock 

behövs hjälpmedel för att sätta fast det andra 

montaget som kommer hamna längre upp hytten. 

 

 

Vattenrör 

I Figur 32 monteras vattenröret till vattenvärmaren och sedan ner 

till värmepaketet. Detta montage sker långt ner och skulle gynna 

att lägga hytten på vänstra dörrsidan då man får upp montaget 

högre upp. Att lägga den på höger dörrsidan skulle innebära att 

man får en mindre förbättring men inte lika bra som när hytten 

står på vänster dörrsidan. 

 

 

 

 

Figur 29. Motormatta med 

vy i dagens läge. (Scania 

CV AB (2009e)) 

Figur 30. Värmesköld. (Scania CV AB 

(2009e)) 

Figur 31. Avgasrör från eberspächer.  

Figur 32. Vattenrör. 



 

 

 
33 

 

Utav alla montage som gynnas finns det även dåliga montage som försvårar monteringen och 

de är dem som sker inuti hytten. En del montage kräver mothåll som i vanliga fall håller sig 

på plats genom sin egenvikt. När hytten står tiltad som i dagens läge har man framrutans yta 

att stå på och sedan montera de inre artiklarna på lina 3, vid en dörrsidoposition kan de bli 

några mindre problem med att bl.a. ytan som man står på blir mindre (dörrhål istället för 

framrutan). Nedan kommer några av de montage som är lite av problematiken i 

dörrsidopositionen: 

 Montera fästen el- taklucka  

 Föra in takbox 

 Fixera hylla 
 

Montera fästen el- taklucka  

Ett centrerat montage på taket där skruvar dras fast  

på vänster och höger innersida (Figur 33a). I detta  

fall inte gynnas av att läggas på sidan då dold 

montering skulle ske av de skruvar som fästs längst 

upp enligt den högra Figur 33b. 

  

 

 

 

 

 

 

Föra in takbox 

Ett stort problem när man skall föra in takboxen i ett 

sidoläge är att man behöver ett stort mothåll för att 

hålla den på plats. För att montera artikeln samt att 

respektive delar som skall monteras i takboxen 

kräver att man böjer på nacken för att se bättre. 

Förutom mothåll blir det krångligare att få in 

takboxen till rätt läge i hytten då den förs in på 

sidan med hjälp av en lyft enligt Figur 34 och sen 

läggs ned. I ett sidoläge måste den föras in om 

möjligt genom framrutan sedan vinklas upp. Här 

krävs det att man skapar ett hjälpmedel som 

samtidigt klarar av att lyfta in takboxen in i hytten 

och vinklar upp den för slutmontage. Redan idag 

används tvåhandslyft för att lyfta av den i hytten och som är ett rött montage. 

 

 

Figur 33a. 

Takluckefäste. (Scania 

CV AB Oskarshamn 

(2009) 

Figur 33b. 

Takluckefäste i 

dörrsidoposition. 

(Scania CV AB 

Oskarshamn (2009) 

 

Figur 34. Föra in takbox på lina 3. (Scania 

CV AB (2009e)) 
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Fixera hylla 

En vridning av hytten medför att det krävs ett 

mothåll för att fixera hyllan, vilket är ett 

liknande exempel på takboxens problematik. 

Alla artiklar som monteras i hyllan kommer att 

innebära att nacken behöver vridas för att få mer 

syn för att montera, dessa montage kommer 

klassas som gult eller kanske rött montage 

beroende på hur mycket nacken vrids. I Figur 35 

ligger hyllan på plats genom sin egenvikt. 

 

7.3.8 Dagens läge 

I dagens läge står hytten mest symmetrisk i jämförelse mot dörrsidoposition. Positionen är 

inte beroende om en viss sida har fler montage på ena eller andra sidan som 

dörrsidopositionen då den antingen skulle läggas på högra eller vänstra dörrsidan. Inuti hytten 

har man framrutans yta att röra sig på och slipper att i onödan kliva på hytten. Om man 

studerar hytten finns det vissa montage som tagits upp i dörrsidoposition som har en viss 

negativ effekt, dvs. de montage som sitter centrerat högt upp och långt ner som beskrivits 

tidigare.  

 

Av alla montage finns det dåliga som bra montage och man fokuserar som sagt på de mest 

relevanta montagen som innebär störst belastning för montören i ergonomisk synpunkt. Av de 

montage som analyserats i dörrsidoposition när det gäller de montage som inte gynnas är just 

montage som gynnar dagens position och kommer därför inte nämnas nedan då problematiken 

är förklarad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 35. Fixering av hylla. (Scania CV AB 

(2009e)) 
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8. Diskussion 
 

Nedan följer diskussion över de uppgifter som har presenterats i uppgiftspreciseringen. 

 

1. En nulägesanalys över vilka montage som krockar flödesmässigt (ny lina 3 före lina2). 

2. Vilka montage kan man ta bort från lina 3 och hur blir då ergonomin? 

3. Undersök olika möjligheter att tilta/vrida hytten för bättre ergonomi 

 

Uppgift 1 

Vid bestämning av vilka montage som bör vara före lina 3 gjorde vi den avgränsningen att 

bara behandla lina 1-3. Några montagesekvenser för efterkommande monteringslinor har inte 

tagits fram där kanske några montage från t.ex. lina 4 skulle bli bättre ergonomiskt att 

montera på lina 3. Det finns montage t.ex. att montera sido- och bakruta på lina 1 som inte 

behöver vara före lina 3, men dessa montage borde fortsätta att monteras på lina 1 då det finns 

risk att skada andra artiklar vid montering av sido- och/eller bakruta.  

 

Den flödesanalys som gjordes grundades på hur man tar fram en processflödesanalys enligt 

Olhager (2000). De steg som fanns i processflödesanalys modifierades en aning för att 

flödesanalysen skulle passa mer en monteringsföljd. Efter att analysen hade gjorts kunde man 

se vilka montage som behövde flyttas, vi valde att inte flytta något mer monteringsmoment 

till lina 3. Anledningen till detta är man vill minska arbetsbelastning på lina 3. 

 

Uppgift 2 

Med hjälp av flödesanalysen kan man se vilka montage som går att flytta från lina 3 till andra 

monteringslinor. Några av de montage som har tagits upp i rapporten där man kan flytta 

montage från lina 3 är inte säkert att man behöver flytta, detta pga. att den 

monteringsergonomin man får på en annan monteringslina kan vara lika bra som på lina 3.  

 

Uppgift 3 

Genom brainstorming har flera olika alternativ genererats på hur hytten kan vridas, för att 

undersöka förbättring av ergonomin har man använts sig av Scanias Ergonomistandard för 

produktion (SES).  

 

Vid användning av brainstorming har man utifrån fem olika vridningar av hytten varav två 

endast har gynnat montering av undersida och tak vilket har utvärderats i resultatet. Man har 

utvärderat hur hytten står idag och ifall man skulle vrida hytten till ett dörrsidoläge. Av dessa 

positioneringar skall olika kriterier vägas för och emot varandra för att sedan bestämma 

vilken positionering som skapar en bra arbetsergonomi för montören. Några kriterier vad 

gäller ergonomin är att man utför montage på de sätt som innebär minst belastning för 

montören såsom arbete inom sin egna box så montören slipper belasta axlar, rygg och andra 

leder. Av andra montage som är tunga är det viktigt att man använder sig av så mycket 

hjälpmedel som möjligt för att underlätta för montören.  

 

Av utvärderingen från dörrsidopositionen har man sett fördelar med att man kan flytta höga 

centrerade montage till montörens egna box vilken har en hög prioriteringsgrad samt att man 

får upp lägre montage så att hjälpmedel kan användas istället för att böja sig ner eller sätta sig 

på knä. Dock något som har visat sig vara stora nackdelar är inne i hytten när man skall föra 
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in takboxen som är tung och kräver att man har ett hjälpmedel, här blir problematiken hur 

man skall fixera den in i läge där mothåll behövs för att föra in den i hytten.  

 

Som hytten står i dagens läge är fortfarande en bra position och har vissa höga och låga 

montage, samt en kombination där montören får arbeta i sin egna box och längre ner för att 

utföra vissa montage vilket är en liten nackdel. När man kommer in i hytten faller sig det mest 

självklart att många montage hålls på plats av sin egenvikt såsom takboxen och dess ingående 

montage. Golvytan inuti hytten där montören står på är betydligt mycket större än i 

dörrsidopositionen, vilket gör att fler montage kräver inte obekväma ställningar för att 

undvika att kliva på insidan vilket kan innebära skador på hytten. 

 

Hytten på nya lina 3 kan stå likadant som den gör idag på stativet (framrutan ner mot 

marken), men för att underlätta vissa montage kan man även rotera hytten på antingen ett eller 

båda två monteringsbenen. Vissa montage på lina 3 är bäst att montera när hytten går som den 

gör idag kan endast ett av monteringsbenen vara roterad medans det andra är som ”vanligt”. 

Med att hytten har roterat menas att hytten går med en av dörrsidorna i monteringslinans 

färdriktning istället för taket eller undersidan av hytten går i färdriktningen som den gör idag. 

Då hytten har roterat kan man bygga upphöjningar och nedsänkningar bredvid 

monteringslinan för att underlätta montage.  

 

Något som borde övervägas är att man om möjligt kan ha olika positioneringar på benen, där 

man har en eventuell dörrsidoposition på ena benet samt dagens läge på det andra.   
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9. Slutsats 
Vid val av positionering av hytt på lina 3 bör man ha kvar som den står i dagens läge. En del 

av de höga och låga montagen på utsidan av hytten kan lösas genom att vrida hytten på lina 3 

så att dörrsidan går i färdriktningen. Man kan på detta sätt bygga ner sig för de lägre 

montagen samt bygga ramper för att underlätta de högre montagen. 

 

Med de flödesanalyser som har gjorts samt förslag på hur man kan lösa olika flödeskrockar 

har ett förslag på vilka montage som bör flyttas till/från diverse monteringslinor. För att 

säkerställa att detta förslag på vart man ska flytta montagen krävs en provmontering. 

 

De montage som bör flyttas till lina 1 är: 

 

Från lina 2 Från lina 3 

 Vänster- och högerdörrlist  Fäste till nedre förvaring 

 Vänster- och högersida toplina isolering  Torpedplugg 

 Bakre tak  Mobilantenn 

 Inläggning av inre tak  Rotljusplugg 

 Distanskudde  

 

De montage som bör flyttas till lina 2 är: 

 

Från lina 3 

 HAI-bussning 

 Handtag 

 Koppling av LZP 

 Pluggning av vändskivebelysning 
 

 

De krav som ställts på detta examensarbete har samtliga uppgifter besvarats och har funnit att 

en flytt av lina 3 kan göras samt att ergonomin kan förbättras om man genomför de förslag 

som finns givna. 

 

För att en förflyttning av lina 3 ska kunna genomföras med de resterande krav som är ställda 

på nya lina 3 krävs det mer framtida arbete. Sådant arbete är bl.a. hur man får ner 

monteringslinan på marknivå så att vagnfurnering kan ske samt montera låga montage inne i 

hytt och hur man får hytten tiltat i det läge man önskar. 
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10. Reflektioner 
 

Att få göra sitt examensarbete på ett stort företag som Scania gjorde att man fick en bra 

inblick över hur det går till i det verkliga arbetslivet. Även att detta endast var underlag till ett 

stort projekt på Scania, fick man en bra uppfattning om hur man startar upp ett projekt.  

 

De flesta montagen som görs inne i hytten på lina 3 behöver någon typ av inre hiss i hytten 

för att lyckas montera artiklarna på ett ergonomiskt korrekt sätt. Med den nya linan vill man 

även se om man behöver ha dagens palletter med hissar eller om man kan övergå till en 

monteringslina där hytten står på ett gummiband och åker framåt, vilket hytten gör på de 

andra monteringslinorna. Att ge förslag på hur man kan lösa problemet med att få ned 

monteringslinan på marknivå hade även kunnats ha gjorts för att ge mer underlag åt Scania 

vid en omorganisation av lina 3.  

 

Efter arbetet var slut berättade vår handledare på Scania att syftet från deras håll med 

examensarbetet var att se om några utomstående skulle se samma problem med en 

omorganisation av lina 3. Och våra resultat stämde rätt bra överens med deras resultat. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Montage på hytt Line 1 - 3 

 

Monteringsmoment på hytt, ej positionsstandard.  

 

Line 1  
 

105 Förbereda arbetsorder och hyttdokument samt hänga upp arbetsorder och 

lägga in hyttdokument 

Montera ventilator i rygg 

Tejpa skyddstejp på gånglederna 

Ta av dörrarna för vidare montering på dörrline 

 

110 s1 Kontrasttejp 

Vinterskylt 

Förbered samt montera Sido- och bakruta 

 

110 s2 Monterar kontrasttejp 

Monterar sido- och bakruta 

 

120 L Slå ventilator 

Distans till tak 

Gummibussning (P-hytt) 

Taknät 

Golvnät 

 

120 R Slå ventilator 

Distans till tak 

Gummibussning (P-hytt) 

Taknät 

Golvnät 

 

125 I Förbered samt koppla Eber 

Förberedelse samt montering av fördelarstycke 

Pluggar i A + B stolpen samt vändskiveplugg. 

Täcklock 

230 clips 

Montera samt koppla larmsiren 

 

135 LR Förbered samt montera V-lucka 

Allisonfäste 

Bältefästen 

Insteg 

Bussningar i rygg 

 

 



 

 

 
2 

 

 

Dubbel 2 plugg för vpk (mitten av ramen) 

Stövelclips 

Kultappar 

Arctic kit (lågfrekventa) 

Tipprör (lågfrekventa) 

Förbereda samt montera V-lucka 

Förbereda samt montera horn 

CB-adapter 
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Line 2 

  

205 B Bakre hyttfästen 

Bakre nivåventil 

Delmontera bumeranger 

 

205 F Främre hyttfästen 

Defrostisolering 

Matta frontplugg 

Balkfäste 

Främre nivåventil 

 

215 L Antennfäste 

Taklist 

Bakre taklist 

Etikett för skruvhål 

Bakre takplugg 

 

215 R Antennfäste 

Taklist 

Bakre taklist 

Etikett för skruvhål 

Bakre takplugg 

 

220 F Expansionskärl 

Värmepaket 

Täcklock 

 

230 L Trailerfäste 

Vändskivebelysning 

Vänster sida topline isolering 

Grantoppsclips 

Vänster dörrlist 

Lägg in tak (Takkrok) 

Distanskudde till baksida av tak 

 

230 R Bakre tak 

Högra sida topline isolering 

Värmekåpa 

Höger dörrlist 

Blanka frontplugg 

Lägg in tak (Takkrok) 

Distanskudde till baksida av tak 
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P201 LR Etikett i rygg 

Skruva fast V-lucka 

 

P202 VPK Delmontering av värmepaket 

 

P204 Delmontering tak/trailerfästen 

 



 

 

 
5 

 

Line 3 

 

 Ben 1 

  

307 Eberplåt 

Placera bränslerör 

Dra kabel till skyltbelysning 

Dra ledningsnät el-taklucka topline 

Isolering (rosa isoleringen) 

Normalplåt 

Fästen till takbox 

Takluckelist 

Fäste till el-taklucka 

Taklucka 

Mobilantenn 

 

 

310 Toll- eller swippantenn eller C200 

Innertak 

Lampor på innertak 

Bakre tak 

Urramlingsskydd 

Slutmontering el- och manuellucka 

Takluckeram 

Öronen 

 

315 I Bäddgardin 

Takbox 

Hyllplan förare 

Isostöd 

Clips till hyllplan 

Kitchen eller Kitchen förberedd 

Mattor i hyllplan 

Torpedplugg 

 

315 U Plugg höger- och vänstersida 

Bussningar vattenvärmare 

Klämma på bränslerör? 

Bränslerör 

Golvstripes 

Mattor på undersidan 
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320 Täcklock (låg) 

Hylla 

Coverlow (Normal) 

Handsfack (Normal) 

Mattor hylla (låg) 

Iso-lucka (låg) 

Hyllplan (highline) 

Iso-fack (highline) 

Trimpaneler (highline) 

 

Hylla 1  Delmontering hylla 

 

Hylla 1 låg Delmontering hylla 

 

Hylla 2 Delmontering hylla 

 

Hylla 2 låg Delmontering hylla 
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 Ben 2  

 

335 Rotljusplugg 

Täckskruv 

Takbåge 

Handtag 

Takräcke (monteras av Andon) 

Insteg 

Bullerskydd 

Brickor bullerskärm (”guldpengen”)  

 

340 Vänster och höger sidotak 

Vänster och höger PÖD 

Lucka 

Gasdämpare 

Grabbhandle 

 

345 Motormatta 

Plugg vändskivebelysning 

Förbrännings-luft-rörs-fäste 

Förbrännings-luft-rör 

Koppla LZP 

Koppla bränslerör 

Avgasrör 

16-liters värmesköld 

Vattenvärmare + avgasrör 

Kabel + elkontakt vattenvärmare 

Koppla bränsleslang vattenvärmare 

Vattenrör 

 

350 Bullerskydd 

Insteg 

Brickor bullerskydd (”guldpeng”) 

Täckplugg 

Instegshandtag 

HAI-bussning 

Nivåventil 

Växelspak 

Gardinskena 

Stripa växelspak 

 

PÖD Delmontering av Panel Över Dörr 

 

Takbåge Delmontering av takbåge 
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Bilaga 2. Montage Line 3 (insida och utsida) 

 

○ = Ben 1  ○ = Ben 2 

 Utsida Insida 

○ Eberplåt ○ Dra kabel till skyltbelysning 

○ Placera bränslerör ○ Dra ledningsnät el-taklucka topline 

○ Takluckelist ○ Isolering (Rosa isolering) 

○ Fäste till el-taklucka ○ Normalplåt 

○ Taklucka ○ Fästen till takbox 

○ Placera el-taklucka ○ El-taklucka 

○ Mobilantenn ○ Toll- eller swippantenn eller C200 

○ Plugg höger samt vänstersida ○ Innertak 

○ Bussningar vattenvärmare ○ Lampor på innertak 

○ Bränslerör ○ Bakre tak 

○ Golvstripes ○ Urramlingsskydd 

○ Mattor på undersidan ○ Slutmontering manuell- och el-taklucka 

○ Rotljusplugg ○ Takluckeram 

○ Täckskruv ○ Öronen 

○ Takbåge ○ Bäddgardin 

○ Handtag ○ Takbox 

○ Takräcke (monteras av Andon) ○ Hyllplan förare 

○ Insteg ○ Isostöd 

○ Bullerskydd ○ Clips till hyllplan 

○ Brickor bullerskydd ○ Kitchen eller Kitchen förberedd 

○ Motormatta ○ Mattor i hyllplan 

○ Plugg vändskivebelysning ○ Torpedplugg (Kan monteras utifrån också) 

○ Förbrännings-luft-rörs-fäste ○ Täcklock på hylla 

○ Förbrännings-luft-rör ○ Hylla 

○ Koppla LZP ○ Coverlow 

○ Koppla bränslerör ○ Handsfack 

○ Avgasrör ○ Mattor hylla 

○ 16-liters värmesköld ○ Iso-lucka 

○ Vattenvärmare + avgasrör ○ Hyllplan 

○ Kabel + elkontakt vattenvärmare ○ Iso-fack  

○ Koppla bränsleslang vattenvärmare ○ Trimpaneler 

○ Vattenrör ○ Vänster och höger sidotak 

○ Täckplugg ○ Vänster och höger PÖD 

○ Instegshandtag ○ Lucka 

○ HAI-bussning ○ Gasdämpare 

○ Nivåventil ○ Grabbhandle 

○ Växelspak (förs in utifrån) ○ Växelspak (monteras fast inifrån) 

 ○ Stripa växelspak 

 ○ Gardinskena 

 


