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Sammanfattning 
Uppsatsen dokumenterar ett produktutvecklingsprojekt där två studenter har arbetat för Scania med 
uppgift att ta fram ett sätt att lyfta ut och byta lastbilsbatterier i Scanias serviceverkstäder. Problemet 
ligger i att utrymmet omkring batterierna är extremt begränsat, samtidigt som batterierna är mycket 
tunga och av ergonomiska anledningar inte får lyftas manuellt. 
 
För att kartlägga belastningsergonomiska aspekter, såväl som andra viktiga aspekter, som måste tas 
hänsyn till, har studenterna genomfört en omfattande förstudie. Denna förstudie har innefattat allt från 
benchmarking och observationer till så kallad ”safari” där deltagarna själva utfört flera batteribyten. Det 
har även genomförts en stor mängd intervjuer och möten med Scaniaanställda – oftast för att få svar på 
specifika tekniska frågor, men även för att få synpunkter på idéer och koncept. 
 
Studenterna har även, som ett delprojekt, tagit fram en allmän ergonomichecklista för design av 
specialverktyg. Det har skett genom att studenterna satt sig in i flertalet ergonomistandarder och i flera 
omgångar reviderat listan efter diskussion med Scanias ergonomer.  Denna checklista har tillsammans 
med tekniska krav legat till grund för lyftverktygets kravspecifikation. 
 
Konceptgenereringen har skett genom brainstorming och kontinuerlig utvärdering utifrån 
kravspecifikationen. Vid några tillfällen har matriser använts vid konceptval, för att på så vis åskådliggöra 
de krav som ställts och hur olika koncept förhåller sig till dessa. Konceptens funktion och lämplighet har 
utvärderats genom mockups, CAD-modeller och fysiska prototyper. Det har rört sig om en iterativ 
process där koncept ibland har förkastats efter att exempelvis noggranna skisser eller prototypen visat 
på problem som tidigare inte insetts. 

Ett, i stort, fungerande koncept har tagits fram där konstruktionen verifierats med tester och 
beräkningar. Tillverkningsmetoder har diskuterats för samtliga komponenter och till Scania levereras ett 
koncept med CAD-modeller och tillhörande ritningar. Produkten kan därmed börja tillverkas så snart ett 
par mindre justeringar gjorts och den genomgått CE-märkning.   
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Abstract 
The paper covers a product development project in which two students develops a tool for lifting heavy 
lorry batteries, for Scania’s repair shops. The problem is that the space above and on the sides of the 
batteries is very limited and that the batteries are so heavy that it is considered very ergonomically 
unfavorable to lift them manually. 
 
In order to study the ergonomic aspects, as well as other important aspects, that need to be considered 
when developing the tool, the students have carried out a wide pre-study. This study has covered 
everything from benchmarking and observations to “safari” where the students themselves tried 
changing the batteries a number of times. Numerous interviews and meetings have been held with 
employees at Scania – most commonly in order to answer technical queries, but also to obtain feedback 
on ideas and concepts. 
 
The students have also carried out a parallel project where a general “ergonomic checklist” for designing 
special tools has been developed. This has been done through deep studies of several ergonomic 
standards. The list has been revised multiple times after discussing it with the ergonomists at Scania and 
has, together with other technical requirement, been used as a foundation for the specification of 
requirements. 
 
The ideation process has been carried out through brainstorming and continuous evaluations of the 
concepts, using the specification of requirements. At some points matrices has been used to make 
decisions between concepts, in order to show the requirements and how the concepts relate to them.  
The concept’s function and appropriateness have been evaluated through mockups, CAD-models and 
physical prototypes. It has been an iterative process where some concepts have been rejected when for 
example detailed sketches has been made. The prototype has also contributed to the discovery of some 
problems and restrictions. 
 
Finally, a practically functioning concept has been developed. The construction has been verified 
through tests and calculations. Manufacturing methods has been discussed for all components and 
Scania will receive a concept with full CAD-models and drawings. The product is in other words ready to 
be manufactured, as soon as it has gone through minor adjustments and the CE-labeling procedure. 
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Disposition 
 

Uppsatsen är skriven i form av en produktutvecklingsrapport och går därför, i vissa hänseenden, ifrån 

de typiska uppläggen för akademiska uppsatser. Målet har varit att på ett logiskt och lättförståeligt 

sätt förmedla de utvecklingssteg och processer som genomgåtts. 

Rapporten börjar med ett kortfattat kapitel gällande projektets bakgrund, mål och avgränsningar. 

Därefter beskrivs metod samt den förstudie kring ergonomi och tekniska förutsättningar som 

projektgruppen behövde genomföra för att erhålla tillräcklig grundkunskap om problemområdet. 

Utifrån denna förstudie skapas och presenteras en ”ergonomichecklista för specialverktyg” som 

projektgruppen haft som deluppgift att framställa. 

Först efter detta presenteras en kravspecifikation gällande verktyget i sig, vilken grundar sig på 

ergonomichecklistan som gruppen tagit fram. Kapitlen som följer därefter dokumenterar 

konceptgenereringsfaser och val av koncept, samt tester och vidareutveckling av dessa koncept. 

Slutligen presenteras det färdiga konceptet. 

  



Nomenklatur 
Nedan följer ett antal begrepp, beteckningar och ord som används frekvent. Denna lista är tänkt att 

användas som uppslagsverk och behöver inte läsas i förväg. 

 

Hungerlyften  

 

En liten hydraullyft som Scanias serviceverkstäder köpt in för att underlätta vid 

bromsbyten. Denna lyft önskar nu Scania att projektgruppen ska kunna modifiera 

för att den ska gå att använda vid byte av lastbilsbatterier. 

Safari Informationinhämtningsmetod där forskaren själv utsätter sig för det problem 

som skall lösas. 

CAD Computer Aided Design ;används för att skapa databaserade 3D modeller.  

CE-märkning En produkt försedd med CE-märkning visar att tillverkaren eller importören har 

följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta. 
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1. Inledning 
Kapitlet tar upp bakgrunden till problemet och förklarar detta, såväl syfte, mål och de avgränsningar 

som gjorts.  Dessa avsnitt ämnar ge läsaren en grund inför läsning av efterföljande kapitel. 

1.1 Bakgrund 
Scania grundades 1891 och har sedan uppstart utvecklat och levererat över 1 400 000 lastbilar och 

bussar. Idag är Scania en av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar och bussar. Utöver det 

tillverkas även industri- och marinmotorer (Scania 2011). 

Scania är det latinska namnet för Skåne, det var nämligen där som Scania först startades upp, då 
tillverkades cyklar. Till dess att Scania slogs ihop med biltillverkaren Vabis i Södertälje, och Scania-
Vabis bildades. 1969 slogs Scania-Vabis ihop med Saab och bytte då namn till Saab-Scania. Senare, 
under 90-talet såldes Saab-Scanias personbilsdivision vilket gjorde att Scania och Saab splittrades och 
Scania blev återigen ett eget bolag. (ibid.) År 2014 köptes Scania upp av Volkswagen och den 5 juni 
2014 avnoterades Scania från Stockholmsbörsen (Standberg 2014). 

Scania har för tillfället tre lastbilsserier som frekvent rullar på vägarna. 3-serien, 4-serien och PGRT-

serien. För att underhålla lastbilarna servas de vanligen på någon av de 1500 Scaniamärkta 

serviceverkstäder som finns världen över1.  

Arbetet i serviceverkstäder kan vara mycket slitsamt och under de senaste åren har rutinerna i 

Scanias verkstäder stegvis anpassats för att åstadkomma säkrare och mer ergonomiskt gynnsamma 

arbetsmiljöer2. Dessa anpassningar anses vara viktiga, dels för att minska antalet sjukskrivningar, 

men även för att skapa ett mer attraktivt yrke som kan locka ung arbetskraft3. 

Som ett steg i den ergonomiska anpassningen har undersökningar kring vilka arbeten som är mest 

frekventa och slitsamma genomförts av Scania (Strömgren-Carlsson 2010, (se bilaga 2)). Det arbete 

som hamnade i topp var bromsbyten, vilket Scania hanterade genom att söka upp en hydraullyft, i 

rapporten kallad “Hungerlyften”, för att underlätta processen. Ett annat arbete som visade sig vara 

både frekvent och tungt var byte av lastbilsbatterier.(Ibid.) 

1.2 Problembeskrivning 
Batterierna är mycket tunga och placerade på ett sådant sätt att de ofta inte kan lyftas ut med hjälp 

av befintliga lyftanordningar. Det är inte ovanligt att det sitter påbyggnad placerad direkt ovanför 

batterierna, ofta med mycket begränsat utrymme emellan. 

Det går därmed inte att komma åt batterierna med Hungerlyften. Arbetet sker i nuläget manuellt 

genom att ett hydraulbord skjuts fram till batterierna, som sedan dras eller lyfts över till bordet (se 

bilaga 3 om verkstadsbesök). Ett annat problem med Hungerlyften är att det under batterierna finns 

                                                           
1
 Conny Löfholm, Designer Scania YSNG, samtal den 10 mars 2014 

2
 Lena Nord-Nilsson, Ergonom Scania, samtal den 20 februari 2014. Bilaga 1 

3
 Lena Nord-Nilsson, Ergonom Scania, samtal den 20 februari 2014. Bilaga 1. 
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ett avgasutsläpp som innebär låg frigång. Hungerlyften kommer med andra ord inte in med hjulen 

under lastbilen. 

Scania vill dock ändå gärna att Hungerlyften ska användas till batteribytena, dels eftersom man vill 

minimera antalet olika lyftanordningar men även eftersom den redan finns på flera verkstäder4. Den 

skulle i så fall behöva anpassas både vad det gäller hjulens storlek och/eller placering samt 

lyftarmens storlek och vinkel. Dessutom måste en infästningsanordning konstrueras som möjliggör 

enkel och säker infästning av batteriet på lyftanordningen.  

1.3 Syfte 

För projektgruppen syftar projektet till att höja deltagarnas tekniska, såväl som ergonomiska 

kunskaper och insikter. Det ska även bidra till att projektmedlemmarna får större insikt i hur projekt 

drivs på stora företag samt ta del av den företagskultur som råder. 

Scania önskar att ett verktyg för lyft av lastbilsbatterier tas fram, samt att kravställningen på detta 

verktyg sammanfattas och generaliseras i form av en checklista så att samma metod kan användas 

för framtida liknande verktyg. Mottagaren av checklistan är sålunda andra konstruktörer av 

specialverktyg.  

På lång sikt syftar projektet till att öka välbefinnandet och minska sjukskrivningarna hos Scanias 

verkstadsanställda. Samtidigt hoppas man att genom dessa förbättrade arbetsvillkor kunna höja 

statusen på arbetet och locka fler unga till yrket5.  

1.4 Målbeskrivning 
De två konkreta mål som Scania fastställt och dokumenterat i uppdragsbeskrivningen är följande; 

1. Ta fram kravdokumentation för design av specialverktyg med avseende på ergonomi 

2. Ta fram en lätthanterlig lösning för att eliminera de ergonomiska problem som finns vid 

batteribyte på lastbil, speciellt gällande påbyggda fordon 

Dessa mål ska enligt Scania uppnås genom att följande steg utförs; 

 Utvärdera checklista för ergonomi vid framställning av metoder/verktyg 

 Ta del av arbetsmiljökrav, tidigare utredningar och undersökning kring ergonomi 

 Undersöka marknaden med avseende på relevanta ergonomiska hjälpverktyg 

 Framtidsstudie. Hur borde Scania jobba i framtiden, vilka verktyg och vilken utrustning bör 

finnas på våra serviceverkstäder för att förbättra ergonomin vid lastbilsbatteribyte? 

 Ta fram digitalt underlag för specialverktyg för batteribyte utifrån genomförd förstudie 

 Verifiering av prototyp i 3D miljö och eventuell tillverkning av prototyp och utvärdering i 

verkstad 

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns som bilaga, bilaga 4. 

                                                           
4
 Conny Löfholm, Designer Scania YSNG, samtal den 20 februari 2014 

5
 Lena Nord-Nilsson, Ergonom Scania, samtal den 20 februari 2014. Bilaga 1 
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1.5 Avgränsningar 
Projektet syftar till att utveckla ett verktyg som kan lyfta ut batterier ur de lastbilsserier som 

tillverkas och finns ute på vägarna idag. Lösningen måste vara ett verktyg som kan köpas in till 

respektive verkstad och som inte kräver några andra ändringar på batteriet, batteriboxen eller 

konstruktionen kring dessa.  

Med andra ord ligger framtida konstruktionsförändringar hos själva lastbilen utanför projektets 

ramar. Eventuella spontana förslag på förbättringar kommer självklart att framföras till de på Scania 

som arbetar med framtida serier - men det är inte något som uppdragsgivaren förväntar sig att 

projektet ska resultera i.  

Från Scanias sida är en fysisk prototyp ett önskemål men inte ett krav. På grund av detta anses även 

val av tillverkningsmetoder ligga utanför projektets ramar, även om projektgruppen självklart ska ha 

möjliga tillverkningsmetoder i åtanke vid konstruktion av verktyget. 

För att verktyget ska kunna säljas på den europeiska marknaden så måste den CE-märkas. CE-

märkningen innebär att leverantören, eller deras representanter, intygar att produkten uppfyller de 

säkerhetskrav som EU ställer på produktkategorin . (Konsumentverket 2014) 

Själva CE-klassningen sker i Scanias fall av externa bolag, men konstruktörerna på Scania arbetar 

alltid utifrån de riktlinjer som finns för att CE-märkning ska kunna uppnås. I projektmedlemmarnas 

fall ligger CE-anpassning utanför projektets ramar eftersom det anses bli för tidskrävande att sätta sig 

in i riktlinjerna i detalj. Däremot har projektmedlemmarna läst riktlinjerna och har dessa i åtanke vid 

utvecklingsarbetet. 
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2. Metod 

Projektgruppen, bestående av studenterna Sandra Sunnegårdh och Thea Svensson har två delproblem 

att lösa. Dels ska en ergonomisk checklista för design av specialverktyg tas fram, dels ska själva 

verktyget utvecklas. Respektive problem kräver olika metoder, vilka presenteras nedan. 

2.1 Delproblem 1 - Checklistan 

Projektgruppen behöver först och främst sätta sig in i belastningsergonomi och befintliga 

standarder/rekommendationer. Sådant material finns bland annat i form av föreskrifter från 

Arbetsmiljöverket och interna standarder hos Scania. Det finns dessutom flera typer av 

utvärderingssystem som projektmedlemmarna bör studera för att kunna utforma en lista som tar 

hänsyn till de aspekter som är relevanta. För att kunna tolka Scanias egna standarder kommer 

projektdeltagarna att gå en endagskurs i Scanias ergonomistandard. 

Flera möten kommer att behövas för att få all nödvändig information och intressanta synpunkter från 

såväl verkstadspersonal, konstruktörer, ergonomer som säkerhetsansvariga. I dessa fall används en 

form av semistrukturerade ”intervjuer”. Med detta menas att en övergripande frågeställning och ett 

syfte finns definierat inför respektive möte, men samtalet hålls fritt och inget intervjumanus finns. 

(Bohgard, Karlsson, Lovén, Mikaelsson, Mårtensson, Osvalder, Rose & Ulfvengren 2010, s. 487).  

Projektgruppen kommer dessutom själva att utföra flera batteribyten. Det första batteribytet har 

syftet att identifiera potentiellt ergonomiskt ogynnsamma förhållanden, vilket alltså får anses ingå i 

metoderna för delproblem 1. Batteribytena syftar dock även till att kartlägga direkt tekniska aspekter 

av situationen och ingår därför även i metoderna för delproblem 2. Dessa batteribyten blir alltså en 

typ av självupplevda observationer och en sådan metod kan kallas för ”safari” (Stickdorn & Schneider 

2011, ss. 154-155). 

Vid utformning av listan kommer ett iterativt arbete att ske, där Scanias ergonomer uppmanas att 

komma med feedback vid varje ny iteration. Till hjälp används även en guide för utformning av 

checklistor, denna återfinns i Arbete och teknik på människans villkor (Bohgardh et. al. 2010, ss. 491-

492) och påpekar bland annat att det är viktigt att vara specifik i formuleringar, så att listan tolkas 

lika av alla. 

Den färdiga checklista som sedan sammanställs blir i sig en form av metod för delproblem 2 – själva 

framställandet av verktyget. 

2.2 Delproblem 2 - Verktyget 
Projektgruppen kommer till att börja genomföra en informationssökning för att kartlägga vilka olika 

sätt det finns att lyfta och förflytta tunga objekt, såväl i industrin som inom andra områden. 

Som nämnt i föregående avsnitt kommer projektgruppen även att under ett antal ”workshops” själva 

byta batterier på en lastbil. Detta kan kallas ”safari” (ibid.) och genomförs för att 

projektmedlemmarna ska få förståelse för vad ett batteribyte innebär och för att kartlägga vilka 

tekniska begränsningar och möjligheter som finns, men främst för att förstå hur batteribytena 

upplevs av den som utför dem. 
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Besök i en av Scanias serviceverkstäder kommer att göras för att ställa frågor till verkstadspersonalen 

och för att observera hur verkstäderna fungerar i allmänhet. Observationerna genomförs så objektivt 

som möjligt; ambitionen är alltså att personliga åsikter eller tolkningar åsidosätts för att ge en 

rättvisande bild av verkligheten (Bohgard et. al. 2010, s 484). Detta gäller självfallet även de 

intervjuer som hålls på plats med servicetekniker. I dessa fall används semistrukturerade intervjuer 

där inspiration hämtas från de observationer som redan gjorts (ibid. s. 487). 

Därefter kommer ett flertal intervjuer och möten att hållas för att erhålla en detaljerad bild av 

tekniska och konstruktionsmässiga förutsättningar. I många fall handlar det snarare om rådfrågningar 

och eftersökning av direkt fakta, än intervjuer där deltagarens åsikt eller dylikt skall inhämtas. 

Frågorna är därmed konkreta och några djupa tankegångar eller tolkningar är inte något som 

eftersöks. För att ta fram nödvändiga mått och dylik information kommer 3D-modeller på de olika 

lastbilsserierna att hämtas från Scanias databas Enovia och utvärderas i 3D-modelleringsprogrammet 

Catia V5 (Dassault systems 1998).  

När undersökningen av de tekniska förutsättningarna genomförts kommer konceptgenerering ske 

med hjälp av brainstorming samt skisser, mock-ups, CAD-modeller samt fysiska modeller. 

Brainstorming innebär att man tänker fritt i grupp och utvecklar idéer och förslag för att lösa ett 

problem. En positiv miljö som uppmanar till att släppa på självcensuren skall eftersträvas. Därefter 

utvärderas idéerna (Bohgard et. al. 2010). 

Utvärdering och val av koncept kommer att ske bland annat med hjälp av matriser som tar hänsyn till 

de krav och önskemål som ställts. Till att börja med konstateras rimligheten i förslagen och de som 

inte uppfyller grundläggande krav förkastas direkt, detta i enlighet med Pahl och Beitz (1995).  

Vidare använd en matris inspirerad av Pughs beslutmatris (Pugh 1990) för att göra det initiala valet 

mellan grundläggande lyftkoncept. Eftersom detaljerna i denna fas inte är utvecklade, görs 

utvärderingen övergripande och vissa önskemål tas med andra ord inte med. Andra önskemål tas 

inte med på grund av att alla koncept anses uppfylla dem, vilket innebär att önskemålet inte kan 

användas för att särskilja koncepten.  

När utvecklingen gått något längre och mer detaljer kring främst ergonomin kan utvärderas, används 

ytterligare en matris. Denna matris är mer modifierad och utdelar negativa värden för ergonomiska 

oriktigheter, men positiva värden för egenskaper som gör bytet lättare. Det nuvarande förfarandet 

(manuellt lyft) utvärderas på samma sätt som de nya förslagen, för att på så vis kunna användas som 

referens. Denna matris syfte är att åskådliggöra hur avvägningar gjorts. 

Utvecklingsprocessen är iterativ och de steg som beskrivits ovan kommer att genomgås i flera 

omgångar. Detta beskrivs av figur 1 nedan. Processen är inspirerad av de processer som beskrivs i 

The Mechanical Design Process (Ullman 2010, ss. 83-90) men något anpassad för att passa detta 

projekt. 
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Figur 1. Den process som används för produktframtagning 

Därefter kommer hållfasthetsberäkningar utföras med hjälp av programmet Ansys (Ansys 2011) och 

3D-modeller genereras i Catia V5 (Dessault Systems 1998).  Slutligen tillverkas en prototyp.  

Prototypens funktion utvärderas genom att den används för att genomföra batterilyft av såväl 

projektmedlemmarna, handledaren och mekaniker i Scanias egen verkstad. Under utvecklingsarbetet 

hålls en kontinuerlig och öppen dialog med dessa erfarna verkstadsmedarbetare.  

Utvecklingsprocessen och resultatet presenteras i form av en skriftlig rapport, en presentation på 

Kungliga Tekniska Högskolan samt en presentation på Scania. 
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3. Förstudie 
Kapitlet ”Förstudie” innehåller beskrivningar av den studie som projektmedlemmarna genomförde för 

att sätta sig in i problematiken, förstå de förutsättningar som fanns och fastställa de krav som 

behövdes ställas.   

Innan en detaljerad kravspecifikation tas fram för verktyget krävs att projektgruppen är inlästa både 

på problemet och på belastningsergonomi, samt har den information som krävs för att ställa rimliga 

krav. Därför genomförs en förstudie.  

Förstudien består av fem delar. Inledningsvis genomförs en kartläggning av andra lyftverktyg på 

marknaden för att samla information och kunskap. Därefter intervjuas flertalet Scaniaanställda, såväl 

som verkstadspersonal. I samma avsnitt sammanfattas resultat från observationer och de standarder 

som projektmedlemmarna använt sig av presenteras.  

Vidare undersöks de tekniska och konstruktionsmässiga förhållanden som råder. Här undersöks även 

de tekniska aspekter som Hungerlyften bidrar med, vilket är intressant eftersom den anses vara en 

möjlig dellösning.  

Slutligen genomförs ytterligare studier gällande ergonomi. Dels utbildades projektdeltagarna i 

Scanias interna ergonomistandard och sedan genomfördes en workshop eller så kallad ”safari” där 

batteribytesprocessen utvärderades med hjälp av bland annat denna standard.  

3.1 Benchmarking 
I avsnittet benchmarking undersöks marknaden för att hitta inspiration till nya lyftlösningar. Detta 

har genomförts genom sökningar via internet. 

3.1.1 Scanias monteringslina 

För att undersöka hur batterierna monteras in i en ny lastbil gjordes ett besök på Scanias 

monteringslina. Batterierna lyfts där med hjälp av en takhängd lyft och ett ok som kan lyfta två 

batterier samtidigt, se figur 5. På monteringslinan har inte lastbilen någon last vilket gör att det går 

att sänka ner batterierna direkt uppifrån. När batterierna är nya kommer de med en plastkåpa på 

pluspolen för att undvika risken för elektrisk kortslutning.  
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Figur 5. Ok som används på Scanias lina, batteri med polskydd 

3.1.2 Lyftar på marknaden 

Det finns takhängda lyftar, som exempelvis den som syns i figur 6. från HT Lyftsystem6. Eftersom 

utrymmet under lastbilen är begränsat skulle detta kunna vara en möjlig lyftanordning. En nackdel är 

dock att lyften är begränsad till att gå i de olika transportslingor som hänger i taket. 

 

Figur 6. Takhängd lyft från Lyftsystem 

En lyft som rör sig i höjdled skulle kunna lösa problemet med att lyfta ut batterierna. HT Lyftsystem 

säljer flertalet olika lyftar av det slaget7, några av dem syns i figur 7. Om batterierna kunde utvecklats 

med någon form av fötter så att lyften kommer in under batteriet skulle detta kunna var en mycket 

smidig lösning. 

                                                           
6
 HT Lyftsystem http://lyftsystem.se/taklyft.html 

7
 http://www.ht-lyftsystem.se/pdf/HT_Lyftvagnar.pdf 
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Figur 7. Lyftanordning som lyfter i vertikalled 

Denna lyft använder sig av nedsänkta rullar som man kan höja upp när man vill förflytta batterierna. 

När man vill att de skall ligga still sänker man rullarna igen och batteriet får friktion om den gummiyta 

som det står på8, detta visas överskådligt i figur 8.  

 

Figur 8. Lyftbord med rullar 

Att greppa batteriet på sidorna och lyfta i de kanter som batteriet har skulle kunna vara en möjlighet. 

Liftsall har en lyft som greppar breda föremål med hjälp av en gripklo9, vilken syns i figur 9. 

                                                           
8
 http://www.ergodynamics.net/archives/217 

9
 http://www.liftsall.se/Page189.aspx 
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Figur 9. Lyft med gripklo 

Det finns lyftverktyg för att lyfta batterier för hand från exempelvis Jabetc10, se figur 10. Från denna 

lösning kan inspiration tas. En infästningslösning med saxprincip som spänner åt runt batteriets kant 

skulle kunna vara möjligt. 

 

Figur 10. Saxlyft 

I figur 11 syns två olika lyftok för att lyfta batterier från Caldweldninc11. Oken är gjorda i glasfiber och 

är därmed elektriskt isolerade och syrabeständiga. 

 

Figur 11. Lyftok i glasfiber 

                                                           
10

http://www.jabetc.com/products/auto-car-battery-carrier-tool-holder-lifting-moving-carrying-tongs-carry-
handle 
11

 http://www.caldwellinc.com/lif-truc 
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Ett annat möjligt sätt att underlätta batteribytet skulle kunna vara att dra ut dem på någon form av 

glidmatta. Glidmattor används inom vården för att enklare kunna förflytta patienter12, se figur 12. 

Glidmattor används också som träningsredskap13. 

 

Figur 12. Glidmatta som används inom vården 

 

3.2 Intervjuer, observationer, standarder och möten 
Samtliga intervjuer, möten och observationer finns mer utförligt beskrivna i bilagorna. Detta avsnitt 

förklarar de viktigaste kunskaperna från dessa, samt listar de standarder som projektmedlemmarna 

studerat. 

Till att börja med träffade projektgruppen Lena Nord-Nilsson (bilaga 1), ergonom på Scania, flertalet 

gånger. Nord-Nilsson är kontaktperson för ergonomisidan av detta projekt och informerade 

projektmedlemmarna om de möjligheter och problemområden som hon uppfattade att projektet 

innebar. Hon föreslog även en samling standarder och föreskrifter, rapporter, interna undersökningar 

och liknande, som hon ansåg att projektgruppen borde sätta sig in i. De standarder och övriga 

dokument som Nord-Nilsson ansåg vara relevanta var följande;  

1. SES – konstruktion (Scania 2009) 

2. Checklista Ergonomi/Säkerhet - Reparation och underhåll (Scania 2013) 

3. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi (Arbetsmiljöverket 

2012a) 

4. Lyfthjälpmedel – ergonomiska aspekter (Hegstam 2013) 

5. Arbetsorsakade besvär (Arbetsmiljöverket 2010) 

6. Bedöm risker vid manuell hantering – lyfta/bära. KIM 1 (Arbetsmiljöverket 2008) 

7. Bedöm risker vid manuell hantering – skjuta/dra. KIM 2 (Arbetsmiljöverket 2012b) 

Projektgruppen studerade samtliga dokument och valde att utgå från de tre förstnämnda eftersom 

de på ett bra sätt tar upp samtliga belastningsergonomiska aspekter. Vidare bör det förtydligas att 

flera av dessa dokument bygger på varandra och att samma modeller återkommer frekvent. 

Nord-Nillson förklarade även att om verktyget inte är smidigt att använda, så används det inte alls. 

Då lyfter verkstadspersonalen batterierna manuellt ändå – även fast de vet att det är skadligt. Det är 

först när de är så utslitna att de inte kan lyfta, som de börjar använda hjälpmedel. 

                                                           
12

 http://shop.textalk.se/se/article.php?id=31392&art=13417110  
13

 http://www.flowin.com/. 
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Detta intygades av personalen vid verkstadsbesöket i Kungens Kurva (bilaga 3). På verkstaden fanns 

ett exempel på beteendet som beskrevs ovan, i form av en medarbetare som slitit ut sig så mycket 

att han var tvungen att använda hjälpmedel för att lyfta minsta börda. Han intygade själv att innan 

han blev så utsliten, så lyfte han allt manuellt även fast det fanns hjälpmedel till hands – för att det 

gick snabbare och kändes enklare. 

Andra observationer som gjordes på verkstaden var att det var extremt trångt och många stora 

verktyg och lyftar på liten yta. Dessa ”trasslade” ofta ihop sig och var svåra att förflytta då annat var i 

vägen. Det visade sig även att ett verktyg som Scania utvecklat inte användes eftersom 

verkstadspersonalen ansåg att reglagen satt på fel ställe. Istället hade verkstaden köpt in ett annat, 

liknande verktyg som de tyckte var bättre. Senare visade det sig att Scania och verkstaden hade olika 

åsikter om på vilken sida man borde stå när verktyget används – därför var reglagen placerade på 

”fel” ställe. Detta visar på vikten av att ha förståelse för hur verktyget används. 

Vid verkstadsbesöket deltog även Anna-Karin Natt som arbetar med verktyg och verkstadsutrustning 

på Scania. Hon förklarade att det är extremt viktigt att sikten är god, eftersom man annars direkt 

böjer sig för att se bättre14. 

Projektgruppen hade även möten med Claudia Nilsson, Arbetsmiljöingenjör, en sammanfattning av 

mötet finns i bilaga 6. Vid detta möte diskuterades vilka risker som kan finnas vid batteribyte och hur 

”ergonomichecklistan” skall förhålla sig till dessa. Det konstaterades att vitt skilda risker kan finnas 

gällande de vitt skilda specialverktyg som kan tänkas tillverkas. Därmed blir det svårt att ordagrant ta 

upp samtliga risker – utan att listan blir allt för omfattande och krävande att arbeta med. Dessutom 

finns standarder som skall följas, som redan tar hänsyn till sådant. Därför beslutades det att listan ska 

påminna om att risker kan finnas, så att användaren har detta i bakhuvudet och själv funderar över 

dessa.  

Vidare hölls ett möte med Anna Carlsson, metodingenjör med ansvar för batteriboxen, för att 

diskutera hur de tekniska förutsättningarna ser ut idag och hur de kan komma att ändras framöver. 

Det framkom då att det idag är relativt ovanligt att lasten ligger direkt på chassiramen, men att det 

blir vanligare. Vidare berättade hon att det framöver kan bli ännu mer trångt ovanför batterierna 

eftersom hyllan kommer att flyttas upp några millimeter i de nya lastbilarna. En summering av mötet 

återfinns i bilaga 7.  

Carlsson frågades huruvida det var möjligt att sätta ”fötter” på framtida batterier så att de kan lyftas 

genom att något skjuts in under dem. Detta är enligt Carlsson inte möjligt eftersom batterierna 

skakar sönder batteriboxen om de inte står helt plant mot underlaget. 

Conny Löfholm tog med projektdeltagarna till monteringslinan, där batterierna lyfts på lastbilara för 

första gången. Detta är dock helt annorlunda från den situation som råder vid batteribyte, eftersom 

det i detta läge inte finns någon som helst påbyggnad på lastbilen, med andra ord ingenting som är i 

vägen ovanför. Något som dock noterades var att batterierna kom lastade på en pall, ståendes på ett 

grovt pappersblad. Detta pappersblad gjorde, trots sin relativt grova yta, att det gick enkelt att 

förflytta batterierna då de gled på ytan. 

                                                           
14

 Anna-Karin Natt Retail Development Manager Scania, samtal den 18 mars 2014 
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3.3 Undersökning av tekniska förutsättningar 
Det lyftverktyg som utvecklas måste förhålla sig till den omgivning och de restriktioner som den 

befintliga situationen innebär. Omgivningen får inte ändras och undersöktes genom undersökningar i 

Scanias egna utvecklingsverkstad. 

3.3.1 Allmänna tekniska förutsättningar 

Det tyngsta och mest skrymmande batteriet är ett 225 Ah batteri som har en vikt på 60,8 kg och 

måtten 497x295x215 mm. Det finns andra batterier vars djup är något mindre och som väger ca 50 

kg. Det finns även avsevärt mindre batterier, med de bortses ifrån då de inte orsakar samma grad av 

ergonomiska problem. Det större batteriet har används som dimensionerade batteri för 

lyftverktyget. Figur 2 visar en översiktlig bild på hur batterierna sitter placerade.  

 

 

Figur 2. Översiktlig bild på batteri och omgivning. 

 

Hur mycket utrymme som finns mellan batteri och last beror på hur lasten har monterats. I många 

fall finns en lastram mellan lasten och chassiramen, men i vissa fall monteras lasten direkt på 

chassiramen vilket ger ett mycket begränsat utrymme vid byte av batterierna. I värsta fall blir 

utrymmet alltså skillnaden mellan batteriets ovankant (polerna) och chassiramens ovankant, vilket är 

ca 56 mm. 

Ytterligare en viktig förutsättning är frigången mellan lastbilen och marken i området kring 

batteriboxen. Avståndet varierar beroende på om fordonet är lufttomt eller inte. Vid lufttomt fordon 

är frigången 140 mm, vilket alltså är den lägsta möjliga frigången. 

Utrymmet på sidan av batterierna är även det begränsat, främst på det bakre batteriet. Hur mycket 

plats det finns på vardera sida om batteriet beror på hur noga det har placerats på hyllan, men det 

rör sig om några få millimeter på vardera sida. Övriga mått härrörande till batteriet kan hämtas från 

ritningar i bilaga 5. 

3.3.2 Hungerlyften och dess begränsningar 

Hungerlyften är en lyft anpassad för byte av bromsar med tillhörande delar. Lyften klarar att lyfta en 

last på 200 kg och dess maximala lyft är på 900mm. En bild på Hungerlyften finns i figur 3. 
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Bromsbyte är för Scanias verkstäder ett mycket vanligt förekommande moment och en av de tyngsta 

arbetsuppgifterna. Därför har de valt att köpa in Hungerlyften för att underlätta för de anställda. Det 

vore en fördel om samma lyft kunde användas vid byte av lastbilsbatteri.  

 

 

Figur 3. Hungerlyften 

Det finns två problem som måste lösas vid användandet av Hungerlyften vid batteribyte. Ett är att 

höjden på lyften endast  kan anpassas genom att vinkla lyftarmen, vilket gör att den inte kommer in i 

begränsade utrymmen. Därmed behövs någon form av påmonterad lösning tas fram för att lyften 

skall kunna komma in ovan batterierna i nästan 90 graders vinkel. Ytterligare ett problem är att 

höjden på hjulen är så pass hög att lyften inte får plats under en lastbil som är lufttom. Dessutom 

berättar flera verkstadsanställda att domkraften är för svag och sjunker under bytena. 

 Hungerlyftens översiktliga konstruktion och mått presenteras nedan i figur 4. 

 

Figur 4. Övergripande konstruktion Hungerlyften 
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3.4 Kurs i Scania Ergonomistandard 
Som ett steg i förundersökningen utbildades projektdeltagarna i SES konstruktion. SES står för Scania 

Ergonomi Standard och standardens syfte är att vara till stöd för de konstruktörer som arbetar med 

lastbilens konstruktion (Scania 2009). På så sätt kan de utveckla delar som kan monteras på ett 

ergonomiskt korrekt sätt på monteringslinan. 

Projektdeltagarna deltog i en heldagskurs som innehöll såväl föreläsningar som interaktiva moment, 

exempelvis en workshop. Under föreläsningarna lärde sig deltagarna hur man tolkar de standarder 

som finns, samt hur man använder sig av Scanias interna checklisa som är kopplad till SES 

konstruktion. I workshopen provades standarden på ett antal verkliga exempel.  

Kursen är viktig för projektdeltagarnas förståelse eftersom SES konstruktion bygger på många andra 

kända och viktiga standarder, exempelvis från Arbetsmiljöverket. Dessutom ligger SES konstruktion 

till grund för den checklista som projektgruppen kommer att utveckla. 

3.5 Workshop/Safari 
Projektgruppen provade att byta batterierna på en lastbil i 4-serien för att på så vis få bättre 

förståelse för hur arbetet går till och vilka arbetspositioner som servicepersonalen hamnar i.  

Utifrån föreskriften ”Belastningsergonomi” från Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket (AMV) 2012a), 

”SES – Scania Ergonomistandard för konstruktion, belastningsergonomisk utvärderingsmanual” 

(Scania 2009) samt Scanias ” Checklista Ergonomi/Säkerhet – Reparation och underhåll” (Scania 

2013) har processen sedan analyserats för att gruppen på så vis ska kunna identifiera de moment 

som är ogynnsamma ur ergonomisk synpunkt.    

Det bör noteras är att SES standarden är skriven för konstruktörer av lastbilarna – med andra ord för 

”tillverkningslinan” där samma rörelse upprepas många, många gånger under dagen. Batteribyten 

genomförs ofta i verkstäderna, men inte med samma frekvens som vissa rörelser kan antas utföras i 

samband med tillverkning av lastbilarna.  Därför har störst vikt lagts vid Arbetsmiljöverkets föreskrift 

samt den anpassade checklistan för reparation och underhåll. I Arbetsmiljöverkets föreskrift beskrivs 

det att även enstaka höga belastningar, som ett tungt lyft, kan medföra risk för akut överbelastning 

(AMV 2012a, s 15). 

De föreskrifter och allmänna råd som är aktuella att ta i beaktning för batteribytesprocessen har 

sammanfattats nedan; 

3.5.1 Arbetshöjd 

Lämplig arbetshöjd är ca 800-1400 mm beroende på kroppsstorlek (AMV 2012a, s 21). Batteriet står 

på en yta som är belägen ca 700 mm från marken beroende på om fordonet är lufttomt eller ej, 

batteriet är ca 300 mm högt. Detta är alltså att räkna som en godtagbar höjd för de flesta montörer. 

3.5.2 Arbetsområde 

Horisontellt arbetsområde ska inte vara mer än 600 mm från kroppens lodlinje (Scania 2009, s 28.) 

eller ca 450 mm från kroppens framsida (AMV 2012a, s 22) vilket motsvarar armlängdsavstånd. Detta 

avstånd mäts från det ställe där operatören står till där han måste arbeta med händerna. För att dra 
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ut eller lyfta ut det första batteriet räcker det att arbeta på armlängdsavstånd. För att få ut det 

innersta batteriet krävs dock att man arbetar utanför armlängdsavstånd, det vill säga framåtböjd.  

Frigång för hand varierar beroende på hur lasten har satts. Men efter undersökningar har det minsta 

möjliga fria utrymmet ovanför batteriet fastställts till ca 56 mm. Enligt ”Checklista 

Ergonomi/Säkerhet – Reparation och underhåll” (Scania 2013) ska minsta avstånd vara 25 mm + 25 

mm + handens tjocklek, vilket alltså underskrids, speciellt om handen är knuten kring ett verktyg. 

3.5.3 Arbetsställning 

Arbetsställningen är mycket viktig att ta hänsyn till och ett par citat från Arbetsmiljöverket kan vara 

bra att ha i åtanke; 

”Att arbeta kraftigt böjd, vriden eller sträckt kan medföra belastningar som är direkt olämpliga 

eftersom lederna belastas nära eller i sina ytterlägen.” ( AMV 2012a, s 24) 

”Att arbeta knästående, hukande eller nigsittande kan ibland vara nödvändigt men ökar risken att 

överbelasta enskilda kroppsdelar.” (AMV 2012a, s 23)  

”När sikten är skymd och något är i vägen blir arbetsrörelserna mer ansträngda” (AMV 2012a, s 25) 

Arbetets förutsättningar. En stor del av monteringsarbetet sker böjd in över batteriet, alternativt 

sittande på knä med armarna insträckta över batteriet (vid lågt sittande last). Oavsett vilket av dessa 

alternativ som är aktuellt innebär arbetet statiska och ogynnsamma arbetsställningar som samtliga 

innehåller arbetsställningar som är ogynnsamma (för rygg, nacke, axel/arm, handled) (AMV 2012a, s 

24).  

3.5.4 Kunskap och information 

En förutsättning för att undvika belastningsskador är att personalen får utbildning i hur lyften ska 

användas (AMV 2012a, s 32).  

Scanias verkstadspersonal får utbildning i form av videos där korrekta arbetssätt visas. Lena Nord-

Nilsson menar dock att informationen inte alltid når hela vägen fram och att arbetstagarna inte alltid 

förstår hur viktiga direktiven är.15   

3.5.5 Tung manuell hantering  

Tung manuell hantering innebär risk för överbelastning främst för ländrygg men även skuldror och 

armar. Dessutom belastas hjärta, blodomlopp och lungor. (AMV 2012a, s 26) 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns en modell för bedömning av lyft, den tar endast hänsyn till 

bördans vikt samt avståndet från kroppen till bördans tyngdpunkt. Modellen visar att det i de flesta 

fall är olämpligt att hantera bördor som är tyngre än 25 kg (AMV 2012a, 38). Batterierna väger 61 kg 

styck, vilket med andra ord innebär uppenbart farliga lyft.  

Batteriet är en alldeles för tung börda för att hantera manuellt. Även om lyftet utförs av två personer 

så blir tyngden för stor per person. I det läget lyfts batteriet dessutom inte symmetriskt, vilket 

innebär ytterligare problem eftersom sneda lyft är än mer ogynnsamma (AMV 2012a, ss 26, 38). 

                                                           
15

 Lena Nord-Nilsson, Ergonom Scania, samtal den 7 mars 2014. Bilaga 1 
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3.5.6 Skjuta och dra 

Det är i praktiken möjligt att dra ut batteriet och sedan skjuta det på plats igen. Kraftens som behövs 

för att sätta batteriet i rörelse har uppmätts till 186 N efter att 5 försök genomförts med hjälp av 

dynamometer och att medelvärdet räknats fram. 

Det bör vara låg friktion mellan objektet och underlaget och hög friktion mellan operatörens skor och 

golvet (AMV 2012a, s 28). Så är inte fallet vid batteribytena. Under batteriet finns nämligen en 

gummimatta som ska hålla batteriet på plats under användning av fordonet. Denna ökar alltså 

friktionen avsevärt.  

En igångsättningskraft på mer än 150 N anses som olämpligt om arbetet behöver utföras upprepade 

gånger under arbetsdagen (SCANIA 2012a, s 32). Viktigt att påpeka är att denna siffra endast är 

applicerbar när det går att använda hela kroppen för att skjuta eller dra i bördan. Dessvärre går inte 

det vid batteribyten på grund av batteriernas placering. Därmed minskar gränsen. Dessutom viker sig 

mattan under batterierna när batterierna skjuts tillbaka till sin plats. Det innebär att de ändå måste 

lyftas något. 

3.5.7 Greppvänlighet 

Handtagen på batterierna har en diameter på ca 10 mm. Det bedöms enligt SES ett godtagbart värde, 

men det hade med fördel kunnat vara något större (Scania 2009, s 9). De allra nyaste 

batterihandtagen har en diameter på 17 mm vilket ur ergonomisk synpunkt är bättre. 
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4. Ergonomichecklista 
Ett delmål i projektet är att ta fram en ergonomichecklista som ska hjälpa konstruktörer av 

specialverktyg i framtiden. Information till listan har samlats genom förstudien och listan har sedan 

arbetats fram på ett iterativt sätt där Scanias ergonomer kommit med feedback i varje steg. 

Delmål 1 i projektarbetet, att utveckla en checklista för framtagning av specialverktyg, har skett 

genom att projektgruppen tagit del av flera ergonomiska standarder och föreskrifter, bland annat 

Arbetsmiljöverkets föreskrift gällande belastningsergonomi. Projektgruppen har även tagit hänsyn till 

Scanias egen standard; SES konstruktion, som de dessutom utbildats i.  

SES konstruktion är anpassad för repetitivt arbete med korta arbetscykler och där arbetscyklerna 

upprepas under större delen av arbetspasset. Detta är inte fallet vid exempelvis reparationsarbeten 

och dylikt (exempelvis batteribyten). Scania har därför tagit fram en anpassad checklista för 

utvärdering av ergonomi och säkerhet vid reparations- och underhållsarbeten. Syftet med listan är 

med andra ord att hjälpa konstruktörerna att tänka på ergonomiska faktorer, vilket ska leda till att 

lastbilarna konstrueras så att verkstadspersonalens ergonomiska hälsa ej sätts på spel. 

Reparationslistan har används som grund vid framtagning av checklistan för specialverktyg eftersom 

arbetena är ungefär lika frekventa, därmed kan samma belastningsgränser användas. En viktig 

anpassning av reparationslistan har sin grund i att omgivningarna redan är fastställda vid framtagning 

av specialverktyg. Exempelvis blir det ointressant att konstatera att utrymmet för händerna är för 

litet, om detta är ett villkor som inte sätts av verktyget utan av lastbilens egen konstruktion.  

Checklistan är framtagen för konstruktörer av specialverktyg och har kompletterats med en text kring 

hur och när den skall användas. Den är uppdelad i 5 övergripande avsnitt. I respektive avsnitt finns 

ett antal påståenden som konstruktören kan svara ja eller nej på. Om alla påståenden är uppfyllda 

(ja), så är det avsnittet avklarat och ergonomirekommendationerna är uppfyllda. Om något av 

påstående får ”nej” så uppmanas konstruktören att tänka över om något kan ändras, så att 

påståendet uppfylls. 

Syftet är alltså att listan ska vara mycket enkel att använda och att de övergripande avsnitten är 

något som konstruktören kan ha i bakhuvudet under hela konstruktionsarbetet - så att misstagen 

undviks så tidigt som möjligt. 

Listan finns i sin helhet i bilaga 8. I figur 13 nedan syns en miniatyrbild av listan. 
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Figur 13. Ergonomichecklistan består av en inledande informationstext och en lista. Den återfinns i  

bilaga 8.  
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5. Kravspecifikation 
Kapitlet presenterar de krav och önskemål som ställs på batterilyftverktyget. Kraven är uppdelade i 

flera kategorier, vilka representeras av varsitt avsnitt. 

Utifrån förstudien och Scanias uppdragsbeskrivning kan konstateras att problemet består i att de 

60,8 kg tunga batterierna inte bör lyftas manuellt på grund av ergonomiska aspekter. Samtidigt är 

området kring batteriet, det vill säga lastbilens konstruktion, sådan att det inte är möjligt att lyfta 

batteriet ovanifrån med någon av lyftarna som idag finns på verkstäderna. Det är inte heller möjligt 

att lyfta ur batteriet underifrån eftersom både batteriet och hyllan det står på är helt plana. 

Ytterligare ett problem är att frigången på lufttomma lastbilar är så liten att många lyftverktyg, 

däribland Hungerlyften inte kommer in med hjulen under lastbilen.  

5.1 Funktionskrav  
De tekniska kraven bygger på de tekniska förutsättningar som kartlagts i förundersökningen. 

Verktyget skall; 

 Klara en last på 60,8kg plus en säkerhetsfaktor på 1,5 

 Greppa eller fästas in i ett batteri med storleken 497x295x215 mm 

 Kunna komma åt att lyfta ur/in batterier även fast lasten sitter lågt, nära batteriet 

 Kunna komma in under en lastbil med en frigång på 140 mm 

 Möjliggöra att batteribytet utförs av en person 

 Kan lyfta batteriet trots mycket begränsat avstånd vid sidan om batteriet 

5.2 Ergonomiska krav 
De ergonomiska kraven grundar sig i den checklista som tagits fram specifikt för design av 

specialverktyg. Verktyget skall; 

 Förbättra den nuvarande batteribytesprocessen ur ergonomisk synpunkt, främst med avsikt 

på de tunga lyft eller drag som mekanikerna idag tvingas utför manuellt. Produktförslagen 

ska utvärderas med hjälp av ergonomichecklistan och de sex övergripande punkterna skall 

finnas med genom hela konstruktionsarbetet. 

- Om verktyget vid utvärdering inte uppfyller alla krav på listan, skall verktyget (om 

möjligt) ändras så att alla krav uppfylls. Om det inte är möjligt skall en förklaring på 

varför presenteras och diskuteras kring. 

5.3 Övriga önskemål 
Övriga önskemål har i stort att göra med verktygets användarvänlighet. Verktyget bör;  

 Vara lätthanterlig (rulla lätt, lätt att montera etc.) 

 Ha en intuitiv och lättförståelig funktion (det skall ej gå att göra fel)  
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 Inte innebära att en helt ny lyft eller andra skrymmande verktyg behöver introduceras i 

verkstäderna – det råder redan platsbrist. Med andra ord gärna vara kompatibelt med 

Hungerlyften eller annat befintligt verktyg 

 Möjliggöra förflyttning av batterierna från pall till lastbil 

 Gå att lyfta in i en servicebil och användas vid haverier utefter väg 

 Vara av god kvalitet, inte behöva underhållas eller bytas oftare än nödvändigt 

 Klara ”värsta fall” där lasten sitter monterad direkt på chassiramen och det endast finns 56 

mm spelrum ovanför batteripolerna. 
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6. Konceptgenerering 
Konceptgenereringen har skett genom en iterativ process där koncepten utvärderas mot varandra 

och det bästa sedan vidareutvecklats genom nya koncept. Denna process beskrivs i avsnitten nedan. 

Konceptgenereringsfasen inleddes med ett antal brainstormingtillfällen där gruppen, ibland 

tillsammans med handledaren Conny Löfholm, genererade och diskuterade konceptuella idéer, några 

av dessa idéer syns i figur 14. Idéerna kunde i de flesta fall delas upp i två kategorier; 

1. Lösningar för själva lyftet, samt alternativ för att ersätta lyftet med exempelvis glidning 

2. Lösningar för att fästa batteriet i själva lyft/glidanordningen 

 

Figur 14. Konceptgenerering på Scania.  

De koncept som togs fram skissades sedan upp, utvärderades i de fall det behövdes med beräkningar 

och ytterligare benchmarking/infosökning genomfördes för att undersöka vilka dellösningar som 

redan fanns utvecklade och kunde inkorporeras. Egenskaperna hos koncepten jämfördes slutligen 

med varandra genom matriser.  

6.1 Lyft- och glidlösningar 
Samtliga lösningar utgår, i enlighet med Scanias önskemål, från redskap som redan finns i 

verkstäderna, det vill säga antingen saxbord eller den så kallade Hungerlyften.  

6.1.1 Hungerlyft med stånglösning 

Lösningen utgår från Hungerlyften och består av en vinklad stång som förs ner i Hungerlyftens 

lyftarm samt en skruv som möjliggör vinkling av stången. Rörets vinkel betyder att användaren i det 

övre lyftläget kan ställa stången horisontell och därmed möjliggörs lyft av batterier i trånga 

utrymmen.  Se figur 15 för konceptuell konstruktion; 



23 
 

 

Figur 15. Skiss på stånglösning 

Skruven i sin tur innebär att användaren i det undre lyftläget kan ställa om stången genom att 

utnyttja vinklingsmöjligheten inne i Hungerlyftens arm. Hur mycket det går att vinkla armen i det 

undre läget undersöks i bilaga 9 med hjälp av grundläggande trigonometriska beräkningar.  

6.1.2 Hungerlyft med påbyggnad 

Även denna lösning bygger på Hungerlyften, men till skillnad från den föregående utgörs denna 

lösning istället av en påbyggnad som läggs på lyftarmens ovansida. Påbyggnaden är utformad som en 

U-balk och vilar på Hungerlyftens lyftaxel.  

Baktill hålls påbyggnaden i rätt läge med hjälp av en ”snäpplösning” som även möjliggör för 

användaren att vinkla påbyggnaden så att den är helt horisontell och därmed kan lyfta ut batterier 

från trånga utrymmen. 

I figur 16 och 17, syns två olika varianter på hur ”snäpplösningen” kan utformas. Den första med 

fördelen att den håller påbyggnaden i rätt läge även då den är obelastad. 
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Figur 16. Skiss på påbyggnad med skåror i fästpinnen. Den påbyggnaden på plats även i obelastat 

läge. 

 

 

Figur 17. Skiss på samma påbyggnad men med rullar som en hake fästs i. 

 

6.1.3 Saxbord med tippningsbar ställning 

Förslaget utgår från det hudrauliska saxbord som finns på verkstäderna och till detta kopplas en stel 

ställning med en ”linbaneskena” som vilar mot toppen av batterilådan. Batterierna kopplas fast till 
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linbanan och när saxbordet lyfts snedställs ställningen så att batterierna lyfts några millimeter från 

hyllan.  

Detta knappa lyft gör att batterierna relativt enkelt kan dras via linbanan till saxbordet där de kopplas 

loss. Se illustrationen i figur 18 nedan. 

 

Figur 18. Skiss på saxbord med tippningsbar ställning 

6.1.4 Saxbord med hävstång 

Denna lösning används tillsammans med saxbordet och förbättrar/förenklar den metod som idag 

används för att byta batterierna. Istället för att lyfta eller dra batteriet över till saxbordet så går 

förslaget ut på att man använder en hävstång för att tippa batteriet något. Därefter skjuts ett par 

glidskenor/glidmatta in under batteriet så att det enkelt kan dras över till saxbordet, se figur 19. 

 

Figur 19. Skiss på saxbord med hävstång 
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6.1.5 Saxbord med inbyggd hävarm 

Detta förslag är en utveckling av förslaget ovan, där man istället för att manuellt häva upp batteriet 

använder saxbordet för att tippa det. Bordet ställs in så att det står nedanför batterihyllan, 

hävstången fästs mot batteriet och därefter höjs bordet upp till batterihyllans läge. Då kan ett par 

glidskenor föras in under batteriet som sedan kan släppas ned och förs över till saxbordet. Detta syns 

i figur 20. 

 

 

Figur 20. Skiss på saxbord med påbyggd hävarm 

6.1.6 Utvärderingsmatris - grundanordning 

Samtliga koncept anses rimliga utifrån de ”måste-krav” som ställts. Vissa av kraven går dock i nuläget 

inte att utvärdera, eftersom lösningarna inte är tillräckligt detaljerade. Däremot kan önskemålen 
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(bör-kraven) från kravspecifikationen ställas upp och koncepten kan särskiljas genom utvärdering av 

dessa.  

Eftersom samtliga lösningsförslag anses rimliga med avseende på måste-kraven så blir det inte rimligt 

att använda en elimineringsmatris, eftersom en sådan skulle eliminera koncept med avseende på 

önskemål snarare än krav. 

Istället viktar matrisen egenskaperna utifrån hur mycket inverkan de har på de verkstadsanställdas 

arbetssituation ur ergonomisynpunkt samt hur enkel lösningen är att hantera. Matrisen som använts 

är en variant av en Pugh-matris (Pugh 1990). Den nuvarande lösningen används som ”bas” och de 

andra lösningarna betygssätts utifrån hur mycket bättre eller sämre de är på en skala från -3 till +3. 

Poängen multipliceras sedan med en vikt som visar hur stor betydelse respektive egenskap anses ha. 

Dessa poäng summeras slutligen och presenteras under respektive kolumn i tabell 1. Något som bör 

påpekas är att det nuvarande sättet att byta batterierna (manuella lyft eller drag) absolut inte bör ses 

som en godtagbar lösning. Detta eftersom det medför situationer som är mycket ergonomiskt 

ogynnsamma. 

Tabell 1. Konceptvalsmatris för grundkonstruktion 

 

Ur tabellen kan utläsas att den bästa lösningen är lösningen med U-balkspåbyggnad. Vissa av de 

andra lösningarna får poäng som är sämre än den nuvarande ”lösningen”. Detta beror på att 

siffrorna inte helt återspeglar det faktum att det nuvarande förfarandet är helt oacceptabelt. För att 

kunna säkra de ergonomiska förhållandena behöver med andra ord avkall eventuellt göras på andra 

områden.  
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6.2 Infästningslösningar – iteration ett 
I detta kapitel redovisas idéer på infästningslösningar, alltså lösningar på hur batteriet är tänkt att 

fästas i  lyften , dess styrkor och svagheter, samt en sammanfattande matris som utvärderar 

lämpligheten hos förslagen och jämför dem med varandra.  

6.2.1 T-lösning 

T-lyften är tänkt som en förlängning av hungerlyftens arm och fäster batteriets handtag i skåror. På 

så vis spänns handtagen in mot mitten av batteriet och därmed blir lyfthöjden minimerad, se figur 

21. De olika storlekarna på batterier i lastbilarna betyder att det måste finnas flera olika skåror på T-

lyften för att även mindre batterier ska kunna lyftas.  

Potentiella nackdelar är att den förmodligen måste tillverkas i metall för att vara tillräckligt stark – 

vilket medför risk för kortslutning av polerna. Den kan tänkas vara onödigt otymplig, vilket inte är bra 

eftersom utrymmet är så begränsat.  

 

 

Figur 21. Skiss på T-lösning, ok med skåror 

6.2.2 Infästning med band 

Lösningen bygger på föregående idé – att spänna handtagen in mot mitten så att lyfthöjden 

begränsas. I det här fallet åstadkoms effekten dock istället med ett spännband som sedan krokas på 

lyftarmen, figur 22. Fördelen med detta är att verktyget blir smidigare att hantera i trånga utrymmen. 

En nackdel är dock att spännband slits fort och skulle kräva kontinuerlig översikt. 



29 
 

 

Figur 22. Skiss på infästningslösning med band 

6.2.3 Greppklo 

En ytterligare idé är att lyfta batteriet genom en ”greppklo” som lyfter i de förstärkta 

handtagsinfästningarna på batteriets bägge sidor. Detta skulle, på grund av varierande 

batterimodeller, eventuellt betyda att greppklons bredd måste kunna ställas in, se figur 23. 

Kanten på batterierna som skulle kunna användas för lyft är mycket smal, och dessutom sitter det 

stag i vägen som försvårar infästningen. Ett annat problem är att mekaniken, som krävs för att 

justera bredden hos greppklon, innebär att konstruktionen försvagas.  

 

 

Bild 23. Skiss på lösning med greppklo 

6.2.4 Vantskruv 

Ytterligare en idé, som till viss del bygger på de två förstnämnda, är en modifierad vantskruv. 

Vantskruven tillverkas med krokar på bägge sidor vilka fästs i handtagen, varpå vantskruvens mittpart 

skruvas tills det att handtagen är spända. På så vis reduceras handtagens höjd, se figur 24. 
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Vantskruven måste specialtillverkats och förses med ett grepp för att skruva åt, samt en 

upphängningsanordning. 

 

Figur 24. Skiss på konceptuell idé, vantskruv 

6.2.5 Utvärderingsmatris av samlingskoncept, samt slutsatser 

De fyra konceptuella förslagen utvärderades i en matris som på ett mer ingående sätt än den 

föregående matrisen (tabell 1) tar hänsyn till de ergonomiska såväl som de tekniska och övriga 

kraven. Dessa krav viktades efter deras respektive prioritet och koncepten tilldelades därefter poäng. 

De ergonomiska problemen som vissa lösningar innebar genererade negativa poäng, medan 

egenskaper som är gynnsamma gavs positiva poäng, se tabell 2. Matrisen finns även i större format i 

bilaga 10. 

Tabell 2. Matris för utvärdering av fullständiga koncept 

 

Som kan utläsas ur matrisen så blev vantskruven det vinnande förslaget. Detta koncept testades 

genom att en vantskruv beställdes till verkstaden och ett provlyft genomfördes, se figur 25. 
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Figur 25. Provlyft med vantskruv 

Försöket var lyckat, men när projektgruppen presenterade förslaget för Sandra Dabbagh och Stefan 

Granström (bilaga 11), med syfte att säkerställa att denna typ av lyft är godkänt, tyckte de att 

lyfttekniken innebar en ökad risk. Detta eftersom handtagen är dimensionerade för lyft rakt uppifrån 

och därmed eventuellt inte tål de extra krafter som uppstår i handtagen vid den ovan beskrivna 

lyfttekniken16. 

Eftersom flera av de koncept som genererats använder samma teknik, det vill säga att spänna 

handtagen in mot mitten och på så vis reducera lyfthöjden, beslutades det att en ny 

konceptgenereringsfast skulle påbörjas. Denna fas presenteras i nästa avsnitt. 

6.3 Infästningslösningar – iteration nummer 2 
I den andra omgången konceptgenerering på infästningsområdet försökte projektmedlemmarna att 

”tänka utanför boxen” extra mycket och gå ifrån de lösningar som genererats tidigare. De förslag som 

togs fram presenteras nedan. 

6.3.1 Profillösning 

Lösningen bygger på att användaren skjuter på en infästningsprofil från sidan på batteriet. Profilen är 

stel och lyfter i den kant på batteriet där batteriets handtag också sitter fast. För att profilen skall 

kunna skjutas över de poler som sticker upp från batteriet är profilen något höjd men har stödben 

som stöttar vid själva lyftet. Profilen har också en lyftögla där det är enkelt att föra in en krok att lyfta 

med, detta syns i figur 26.  

 

Figur 26. Skiss på profillösning 
                                                           
16

 Sandra Dabbagh Development Engineer, mailkonversation den 14 maj 2014; Stefan Granström Test Engineer 
Scania, mailkonversation den 13 maj 2014 (Bilaga 11) 
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En fördel med denna lösning är att den inte tar för mycket utrymme på höjden. Projektgruppen insåg 

dock efter att ha ritat upp en prototyp i Catia V5 (Dassault Systems 1998) och försökt montera dit 

oket på batteriet att lösningen inte skulle fungera. Detta på grund av att batteriet har små stag under 

batterikanten som profilen var tänkt att lyfta i, se figur 27. Stagen är i vägen när profilen skall skjutas 

på och koncept fick därför väljas bort. 

 

Figur 27. Bild på stag som är i vägen för profillösningen 

6.3.2 Tvådelad lösning 

Istället för att skjuta på en profil som i tidigare koncept, funderade projektgruppen över ett koncept 

som bestod av två delar. På så vis skulle man kunna sätta dit delarna uppifrån och sedan låsa dem 

med en sprint, se figur 28. 

 

Figur 28. Skiss på tvådelad lösning som låses med sprint 

En nackdel med detta koncept är att det består av flera delar och sprinten kan lätt komma bort. Att 

sprinten sitter fast med en kedja i en utav delarna skulle kunna vara en möjlig lösning för att inte 

tappa bort den. Även detta koncept blev tvunget att väljas bort på grund av det mycket snäva 

utrymme som batterierna har på sidan. De är placerade i en batterilåda och med batterierna på plats 
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är det ca 2 mm utrymme på varje sida om batteriet. Detta innebär att haken som skall fästas under 

batteriets kant blir mycket svår att passa in, se figur 29. 

 

Figur 29. Bilden visar hur lite plats det finns på sidorna av batterierna 

6.3.3 Rundstångsok 

Konceptet bygger på de handtag som redan finns på batteriet utnyttjas. För att reducera handtagens 

längd dras handtagen runt rundstänger och spänns över två pinnar fästa på stängerna. 

Rundstängerna är fastsatta på en mittendel som löper över batteriet, se figur 30. Användaren kan 

således lägga infästningen på batteriet och därefter snurra handtagen runt stängerna. 

Rundstängerna är fästa ovanpå mittpartiet, så att det finns utrymme under rundstängerna. Detta för 

att användaren lätt skall kunna komma åt med händerna och kunna fästa snöret. I mitten av 

infästningen kommer någon form av lyftögla att finnas så att Hungerlyften lätt kan komma åt med en 

krok och lyfta batteriet.  

 

Figur 30. Skiss på ok med rungstänger som handtagen lindas kring 

En nackdel med detta koncept är att stängerna hamnar nära batteripolerna. Därmed bör stängerna 

konstrueras i ett material som inte är ledande. Konceptet ansågs, trots denna brist, som den 

lämpligaste lösningen att gå vidare med. Motiveringen är att den är enkel, lätt att förstå och framför 

allt är rimlig utifrån de begränsningar som har visat sig finnas.  
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7. Utveckling och prototyp 
Detta avsnitt behandlar den utveckling, optimering och de beräkningar som genomförts på respektive 

dellösning (påbyggnaden och oket), samt hur prototypen tillverkats och vilka problem som 

framkommit genom denna. 

7.1 Påbyggnadsdelen 
Det lyftlösningskoncept som slutligen valdes var det som kallades ”Hungerlyft med påbyggnad” och 

som innehåller en snäpplösning för inställning av lyfthöjden. Se figur 31.  

Från början skissades två olika koncept där en hake var fäst på ena sidan i en av Hungerlyftens 

befintliga axlar (figur 16 och 17). Hur haken skulle kunna hålla påbyggnaden uppe i olika lägen var 

dock ett problem. Därför omarbetades konceptet till en version där haken istället utgörs av ett 

plattjärn med flera hål i och som är i linje med hungerlyftens centrumlinje. Detta innebär även att 

belastningen inte hamnar snett. Nedan syns en konceptuell skiss med de olika delarna utmärkta. 

 

 

Figur 31. Övergripande skiss på hela konceptet 

För att möjliggöra denna lösning krävdes en fästlösning, vilken utformades som två klamrar med ett 

påsvetsat fäste, i vilket plattjärnet ledas. Lösningen innebär inga permanenta modifieringar på 

Hungerlyften, vilket får anses vara en stor fördel. Ur ovansidan på U-balken skärs ett spår som 

hålskenan kan passera genom. På båda sidor av spåret fästs rör som används för att hålla plattjärnet 

på plats. Med hjälp av en sprint kan alltså vinkeln på U-balken justeras. Samtliga delar beskrivs 

närmare i följande avsnitt. 
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7.1.1 Klamrar med fäste 

För att fästa påbyggnadsdelen på Hungerlyften beslutades att använda två klamrar som spänns runt 

lyftens arm. Klamrarna spänns ihop med hjälp av två skruvar med tillhörande muttrar. På så vis 

behövs ingen åverkan göras på den ursprungliga konstruktionen av Hungerlyften. 

 Klamrarna konstruerades något mindre än den balk de är tänkta att spänna runt för att de skall 

kunna spännas åt och tillverkades genom vattenskärning och bockning. I översta klammerdelen finns 

ett hål där ett fäste svetsas på med hjälp av TIG-svetsning. Fästet är en svarvad del som skapar en led 

mellan klamrarna och ett perforerat plattjärn som i sin tur håller U-balken på plats. Hela 

konstruktionen ses i figur 32. 

 

Figur 32. Klamrar med påsvetsat fäste 

 

7.1.2 Perforerat plattjärn 

Det perforerade plattjärnet har till uppgift att hålla U-balken i rätt läge och tillverkades genom 

vattenskärning, se figur 33. De fästes i klamrarna med hjälp av en genomgående, gängad bult. För att 

underlätta momentet då det perforerade plattjärnet ska fästas i U-balken, fästes även en 

gummiförsedd bricka på bulten. Denna bricka gör att plattjärnet kan ställas i ett visst läge utan att 

falla ned. 

 

Figur 33. Perforerat plattjärn, separat och monterat på klamrarna 
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7.1.3 U-balk 

Balken är utskuren framtill för att kunna vila på Hungerlyftens främre axel, se figur 32. Baktill är ett 

spår utskuret och i anslutning finns det två rör som en sprint kan skjutas igenom för att låsa 

påbyggnaden i ett visst läge, se figur 34 och 35. 

 

Figur 34. U-balk med krok och rör 

 

Figur 35. Detaljbild; U-balkens rör som sprinten fästs i. 

 

Framtill finns en krok som är avsedd att fästas i lyftoket och är svetsad på U-balkens insida, se figur 

36. För att ytterligare stärka kroken och förbättra det visuella intrycket har balken bockats och följer 

krokens undersida. Kroken tillverkades genom att en rundstång värmdes och bockades. 

 

Figur 36. U-balken framtill, krok och utskärning 

U-balken tillverkades genom vattenskärning och bockning. Rören baktill svetsas fast med MIG/MAG 

och lika så kroken framtill.  
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7.1.4 Sprint 

Projektgruppen tog fram ett antal olika koncept på hur den sprint som håller U-balken på plats skulle 

kunna se ut och fungera. Eftersom smådelar lätt kommer bort i serviceverkstäderna var målet att 

utveckla en sprint som satt fast på lyften hela tiden.  

Ett alternativ var att gänga sprinten i ena änden för att på så sätt försäkra sig om att sprinten hålls på 

plats ordentligt. Rören på U-balken har olika innerdiameter, så att den yttre delen av sprinten, som 

även den har något större diameter, gängas i det större röret, men inte kan gå igenom det andra. På 

så vis kan sprinten röra sig tillräckligt mycket för att det skall gå att reglera det perforerade 

plattjärnet, men den sitter hela tiden i ett av Hungerlyftens hål. Se figur 37. 

 

Figur 37. Sprintlösning. Det röda handtaget tas av vid montering och låser sedan sprinten från att 

komma bort. 

På grund av att Hungerlyftens tillsatsdelar inte skall bli för dyra att tillverka beslutade 

projektmedlemmarna, tillsammans med representanter från Scania, att köpa in en enkel sprint som 

har fjäderlåsning i ena änden. För att sprinten inte skall komma bort fästs den med en kedja i lyften. 

Sprinten som valdes kommer från Wiberger17, figur 38. 

 

Figur 38. Sprint med fjädrande låsning 

 

                                                           
17

 http://www.wiberger.se/templates/gn113-6-kulsparrbult-rostfri.htm 
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7.2 Infästningslösning (oket) 
Den första konceptuella skissen för infästningslösningen, rundstångsoket, behöver modifieras för att 

kunna användas på ett säkert sätt. Dels måste metallen som används isoleras eller på annat sätt 

hindras från att komma i kontakt med poolerna. En informationssökning på området genomfördes 

därför inledningsvis och presenteras i kommande avsnitt.  

Designen över lag bör även ses över för att vara så lätthanterlig, säker och stabil som möjligt. 

Dessutom måste hållfasthetsberäkningar genomföras för att säkerställa att verktyget klarar de 

krafter som uppstår. 

7.2.1 Elektrisk isolering 

För att undersöka vilka isoleringsalternativ som finns tillgängliga gjordes en informationssökning om 

detta. Resultatet presenteras nedan. 

Termoplastbeläggning 

Vid termoplastbeläggning belägger man en metalldetalj med termoplast, ofta polyamid. 

Ytbeläggningsmetoden fungerar genom en termisk process där ett plastpulver smälts på 

metalldetaljen. Termoplastbeläggning används främst där stora krav på slitagetålighet finns. Det går 

att få en mycket reptålig yta som även skyddar mot korrosion. Möjligheter att få egenskaper som 

ljudisolering, elektriskt isolering och ett kemiskt beständigt skydd finns18. Därmed bör metoden enligt 

Korroterm AB kunna användas för att isolera lyftoket19.  

Plastdetaljer 

Genom att tillverka de rullar på infästningen som handtagen snurras runt i ett plastmaterial minskas 

risken för elektrisk stöt. Detta eftersom det är de delarna som ligger närmast batteripolerna. Resten 

av infästningen kan göras i metall, med någon form av skydd, då det anses vara en mindre risk att 

oket kommer åt båda polerna samtidigt. En slitstarkt och hållbar plast är POM(Acetalplast). 

Flätad skyddsstrumpa 

Genom flätad nylon framställs skyddstrumpor som vanligen skyddar elkablar och liknande. Strumpan 

är töjbar och formar sig efter komponenten den dras över. Att trä en skyddsstrumpa över lyftoket 

skulle kunna vara en möjlig lösning för att isolera det20. 

7.2.2 Okkoncept 1 

Det första konceptet består av en mittendel tillverkad av en rektangulär stålprofil. I denna fästs 

rundstänger i acetalplast för infästning av handtagen, se figur 39. Detta för att minsta risken för 

elektrisk stöt eller kortslutning. Hur dessa ska fästas kan diskuteras, troligtvis vore det en bra idé att 

skära ut spår för rundstängerna, så att de vilar i spåren. En nackdel är att stålprofilens hållfasthet 

påverkas negativt av detta.  

För att spänna handtagen kring rundstängerna krävs ”spännpiggar”, vilka åstadkoms genom att 

genomgående hål borras i rundstängerna. I dessa hål fästs piggarna. Det behövs även en krok för att 

lyfta oket i, vilken svetsas på stålprofilen. 

                                                           
18

 http://www.alltiallt.com/gummibelaggning.php  
19

 Korroterm AB, rådfrågning via mail den 19 maj 2014 
20

 http://www.hab.se/flatad-skyddsstrumpa--411mm-p-10872.aspx 
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Även mittendelen bör isoleras för att säkerställa att kortslutning av polerna inte inträffar. Detta kan 

ske genom den isolerande strumpa som beskrivits ovan. 

 

Figur 39. Konceptuell skiss på okkoncept 1 

7.2.3 Okkoncept 2 

En annan möjlig lösning är att använda två plattjärn som sammanlänkas med stag för att konstruera 

mittenpartiet. Detta skulle ge en stabil konstruktion och dessutom ge möjlighet att sänka med 

rundstängerna utan att konstruktionens hållfasthet påverkas lika mycket som i det tidigare 

konceptet. Se figur 40.  

 

Figur 40. Konceptuell skiss av okkoncept 2. 

En nackdel är dock att det blir svårt att använda sig av en isolerande strumpa i det här fallet, men 

istället kan konstruktionen ”doppas” i isolerande termoplast. Om rundstängerna dessutom är 

tillverkade i isolerande plast är risken liten att okets mittendel skulle kunna komma i kontakt med 

båda polerna samtidigt och på så sätt orsaka stötar. Av dessa anledningar anses okkoncept nr 2 vara 

det bästa konceptet, därför byggdes prototypen på denna lösning. 

Till att börja med sågades spår i plattjärnen för att rundstängerna skulle ligga på ett bra sätt, se figur 

41. Plattjärnen sammanfogades sedan med två korta stag i vardera ände. Därefter svetsades  ett 

längre stag fast i mitten på konstruktionen för infästning av en lyftögla. Denna lyftögla skruvades 

genom ett hål och fästes med mutter på baksidan av staget. Den svetsteknik som användes var 

MIG/MAG. 

För att minimera risken för stöt och kortslutning vid användning av prototypen tillverkades 

rundstängerna i acetalplast, figur 42. Acetalplast är en stark och isolerande plast som dessutom ofta 

används i industrin och alltså lämpar sig bra för användningsområdet (Bruder 2011, ss. 21-22). Dessa 

skruvades fast i lyftoket med hjälp av genomgående skruvar. 
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Figur 41. Okets konstruktion 

 

Figur 42. Rundstång i acetalplast fäst i oket  

7.3 Övriga förändringar  
Förutom den utveckling som skett i form av påbyggnad och oklösning så förändrades även hjulens 

position i förhållande till Hungerlyftens kropp. Hjulen har bytts ut mot mindre hjul för att lyften ska 

klara av låg frigång hos lastbilarna.  

För att sänka lyften ytterligare är hjulen fästa i höjd med ramens överkant istället för dess underkant. 

Detta åstadkoms med hjälp av bockade plattjärn och innebär även att hjulen flyttas fram. Det 

innebär i sin tur att stödytan förlängs framåt, vilket är viktigt eftersom lyftens tyngdpunkt i belastat 

länge flyttats fram genom den förlängda lyftarmen. Bilder som illustrerar detta finns i bilaga 12. 

Plattjärnen tillverkades genom vattenskärning och bockning. Slutligen svetsades ett stag fast för att 

stötta konstruktionen, se figur 43. 

 

Figur 43. Hjul monterade på bockade plattjärn 

7.4 Prototypen i test 
I figur 44 syns prototypen i sin helhet, monterad på Hungerlyften. Något som uppdagades under 

testlyften var att handtagen på batterierna töjer sig mycket under lyftet. Detta i kombination med att 

handtagen inte går att spänna helt gör att lyfthöjden blir alldeles för stor. 
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Figur 44. Hungerlyften med prototypen. 

När projektdeltagarna skulle montera dit de nya fästena till hjulen på Hungerlyften konstaterades ett 

annat problem. De tidigare hjulen fästs med skruv och mutter som spänns åt på insidan av 

hungerlyftens underrede. De nya fästena täcker den främre delen av underredet där man tidigare 

kunde komma åt att spänna åt muttern, därför måste en lösning för detta tas fram. 

Vidare var U-balken något kort framtill. För att den inte ska stöta i batterierna vid batteribytet 

behöver den därför förlängas. Även kroken som är fäst längst fram på U-balken behöver modifieras 

eftersom man vid test av prototypen var tvungen att lyfta upp U-balken från Hungerlyften för att 

kunna få i kroken i den lyftögla som sitter på lyftoket. 

Slutligen konstaterades det att skaftet till domkraften på Hungerlyften stack alldeles för långt ut. Det 

går med andra ord emot lastbilen då det inre batteriet ska lyftas ut, se figur 45. 

 

Figur 45. Hungerlyft med påbyggnad. Skaftet till domkraften sitter i vägen. 
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8. Modifieringar 
Vid test av prototypen visade det sig att en del justeringar måste göras för att lyften skall kunna 

fungera. Det här kapitlet beskriver dessa justeringar och hur de gjordes. 

8.1 Hjul och fästen 
För att lösa problemet med de dolda muttrarna beslutades det att fästa en mutter på insidan av 

Hungerlyftens underrede, genom svetsning. Detta är något som Hunger eventuellt borde uppmanas 

att göra vid tillverkning, eftersom lyften i många lägen är för hög även för bromsbyten. Ett alternativ 

som kan vara lättare för befintliga lyftar ute på verkstäderna är att lägga en gängad platta inne i 

underredet. I denna platta skruvas sedan skruven och beslagen fast. Geometrin gör att plattan inte 

kan vrida sig när skruven skruvas i. 

8.2 Lyftok 
Vid testlyft med lyftoket visade det sig att batterihandtagen töjer sig så mycket att Hungerlyften slår i 

den last som kan ligga ovanför. Detta löste projektgruppen genom att kombinera den oklösning som 

modellerats för prototypen med den vantskruvslösning som testades i kapitel 6.2.5. Handtagen dras 

runt rundstänger för att sedan spännas in mot mitten med hjälp av en vantskruv. Konceptet är 

illustrerat genom en prototyp i figur 46. 

  

Figur 46. Koncept till ny okkonstruktion med modifierad lyftögla och vantskruv 

Den kritik som tidigare riktas mot att handtagen spänns in mot mitten kan nu enligt Stefan 

Granström, testingenjör på Scania, bortses från eftersom kraftfördelningen blir betydligt bättre när 

handtagen först spänns runt rundstängerna21, se bild 47.  

 

 

                                                           
21

 Stefan Granström Test Engineer Scania, mailkonversation den 10 juni 2014 
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Figur 47. Bilden illustrerar hur handtaget spänns över rundstången med hjälp av vantskruven 

Ett ytterligare testlyft genomfördes med det nya oket, för att säkerställa att konstruktionen inte 

innebar några ytterligare svårigheter, figur 48. Lyftet gick mycket bra, men problemet med den 

svårinpassade kroken kvarstod. 

 

Figur 48. Bilden visar ett testlyft med det nya oket samt den första versionen av U-balken  

8.3 U-balk 
För att lösa problemet med öglan och kroken ändras U-balken till att vara något längre och ha ett hål 

på ovansidan. Genom detta hål träs den nya lyftöglan på oket och fästs med hjälp av en sprint. 
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8.4 Pumpstång till domkraft 
Pumpstången till domkraften på Hungerlyften behöver kortas något och eventuellt förses med ett 

bättre grepp. Ett annat alternativ är att rekommendera Hunger att vrida på domkraften så att 

handtaget placeras på andra sidan och sticker ut bakom lyften istället för framför. 
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9. Presentation av slutresultat 
I detta stycke sammanfattas det slutkoncept som tagits fram. Vissa delar är oförändrade från 

tillverkningen av den första prototypen, eller från förbättringsomgången, medan andra är 

omarbetade ytterligare en omgång. 

9.1 Övergripande presentation 
Bilden nedan, figur 49, visar den övergripande konstruktionen. Lösningen består av ett ok med 

inbyggd vantskruv, en U-balk med rör för fastsättning av plattjärnet, samt en snäpplösning som 

förbinder Hungerlyften med U-balken. Alla delar förutom rundstängerna är tillverkade i stål S355 J2. 

Rundstängerna är gjorda i acetalplast. Fler och mer utförliga bilder finns i bilaga 13, ritningar finns i 

bilaga 14. 

 

Figur 49. CAD-modell av hela slutkonceptet 
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9.1.1 Oket 

Det slutgiltiga ok-konceptet består av två plattjärn med utskurna spår för två rundstänger i 

acetalplast. Dessa plattjärn förbinds med tre stag som svetsas fast med hjälp av TIG eller MIG/MAG. I 

mitten på oket finns en lyftögla som tillverkas av två bockade plattjärn och svetsas fast på utsidan av 

de plattjärn som utgör okets huvudkonstruktion. För att vantskruven skall hållas på plats och 

samtidigt gå att skruva på kommer två stöd med hål i fästas på oket som skruven kommer att löpa i. 

Även lyftöglan ändras för att vantskruven ska kunna löpa längsmed oket, se figur 50. I figur 51 syns 

oket placerat på batteriet. 

Längsmed oket löper en vantskruv som specialtillverkas för att passa användningsområdet. Denna 

vantskruv har krokar i bägge ändar och tillverkas genom att en höger-, respektive vänstergängad 

mutter svetsas fast i ändarna på ett rör. Krokarna kan tillverkas från rundstänger, alternativt beställs 

de färdiga från exempelvis Nuero22. För att vantskruven skall vara lätt att få grepp om när man 

skruvar har den ena påsvetsade muttern något större radie och räfflad yta. 

 

Figur 50. CAD-modell av oket 

 

 
Figur 51. CAD-modell av oket och batteriet 

                                                           
22 http://www.neuero.se/product.php?productID=74 
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9.1.2 U-balken 

U-balken tillverkas genom vattenskärning och bockning. I U-balkens framkant finns ett hål som öglan 

på oket sticks genom. På ovansidan av oket finns en sprint som låser öglan. Sprinten är ett så kallad 

”skjutlås”, se figur 52, som kan beställas färdigt från exempelvis Bauhaus23 och svetsas fast på U-

balkens ovansida.  

 

Figur 52. CAD-modell av skjutlås 

U-balken har även modifierats för att minska dess vikt och hanterbarhet. Till att börja med har alla 

skarpa kanter rundats av.  I ett nästa steg skars konstruktionen ur för att minska vikten. Dessa 

utskärningar är placerade på sidorna så att de inte påverkar konstruktionens stabilitet eller funktion 

märkbart, se figur 53. 

Figur 53. CAD-modell av U-balken 

                                                           
23 http://www.bauhaus.se/skjutregel-m-las.html?nosto=nosto-searchpage-1#full-description 
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9.1.3 Inställningslösningen 

Snäpplösningen är oförändrad från den lösning som presenterades i prototypen. Den består av två 

klamrar som fästs och spänns runt lyftens arm. I klamrarna fästs ett perforerat plattjärn som med 

hjälp av en sprint kan fästas i U-balkens rör och därmed styra dess vinkel, i figur 54 syns 

konstruktionen. 

 

 

Figur 54. CAD-modell av inställningslösningen 

9.1.4 Övriga ändringar 

Förutom de modifieringar som gjorts för själva lyftet, har bland annat hjulen ändrats för att 

möjliggöra för Hungerlyften att komma in under lastbilarna i lufttomt läge. Lösningen består av en 

skena som fästs på lyftens underrede och innebär att hjulen monteras i höjd med underredets 

överkant, istället för dess underkant. Se figur 55. Lösningen kräver att en mutter svetsas fast inne i 

lyftens underrede, men har inte förändrats sedan den presenterades i stycke 7.3. 

 

Figur 55. CAD-modell av hjulen på bockade plattjärn, fram och baktill på lyften 

Vidare rekommenderar projektmedlemmarna att Hunger förändrar både handtaget för att styra 

själva lyften då den rullas, samt handtaget till domkraften eftersom denna slår i lastbilen (se stycke 

7.4).  
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9.2 Hållfasthetsanalys 
För att kontrollera hållfastheten i konstruktionen, genomfördes analyser i programmet Ansys (Ansys 

2011). De delar som utsätts för stora krafter - och därför undersöktes - var följande; 

 Den främre delen av U-balken, det vill säga där balken fästs i oket 

 Det perforerade plattjärnet som håller balken i rätt position 

 De bockade plattjärnen för hjulens infästning (dessa måste dimensioneras för 200 kg x 1,5 

eftersom de ska klara att bära de bromsok som Hungerlyften från början är tillverkad för att 

lyfta) 

 Oket som fästs på batteriet 

Sammanfattningsvis klarade det perforerade plattjärnet och oket de krafter som de påfrestas med, 

plus en säkerhetsfaktor på 1,5. U-balken och de bockade plattjärnen till hjulen var något för klena 

och skulle utsättas för plastisk deformation om de belastades med de aktuella krafterna. Med andra 

ord behöver U-balkens främre del stabiliseras på något sätt, förslagsvis genom att ett plattjärn 

svetsas fast på undersidan av balken. Hjulinfästningarna måste bockas från något tjockare plattjärn. 

Beskrivningar av hur beräkningar och ramvillkor fastställs finns i bilaga 15. 

9.3 Marknadsföring och säljkanaler 
När Hungerlyften och dess modifierade delar konstruerats klart kvarstod frågan om på vilket sätt 

lyften skall släppas ut på marknaden. Det finns två alternativ. Antingen ger Scania idéen om 

ändringarna till Hunger som producerar och säljer delarna till Scanias serviceverkstäder. Fördelen 

med detta upplägg är att Hunger står för kostader för CE-märkning och produktion. Däremot tjänar 

Scania inte några pengar på den idé som tagits fram.  

Alternativ två är att Scania själva CE märker påbyggnadsdelarna och säljer som ett kompletterande 

kit till Hungerlyften. Scanias serviceverkstäder är beordrade att ha Hungerlyften bland sina verktyg 

för att få vara en certifierad Scaniaverkstad. Därmed skulle Scania troligen tjäna på att själva CE 

märka och producera påbyggnadsdelarna.  

Projektgruppen föreslår att vissa ändringar, som exempelvis att sänka lyftens hjul och ändra 

domkraftens handtag, bör genomföras permanent av Hunger. De övriga påbyggnadsdelarna föreslår 

projektgruppen att Scania själva tillverkar och säljer till verkstäderna. 

9.4 Utvärdering av slutkoncept utifrån checklista 
För att utvärdera slutkonceptet med avseende på ergonomi användes den checklista som 

presenterades i kapitel 4. Listan har hela tiden funnits med i utvecklingen för att på så vis undvika att 

utveckla koncept som sedan måste förkastas, på grund av att de skapar ergonomiskt ogynnsamma 

arbetsställningar och situationer. Utvärderingsresultaten syns i figur 56 nedan. 
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Figur 56. Checklista använd för att utvärdera slutkonceptet 

 

Utvärderingen visade på att de flesta punkterna uppfylldes medan några punkter dock inte kunde 

anses vara uppfyllda. Till dessa hörde; 

1. Lyfta med böjd eller vriden rygg 

2. Lyfta något alls mer än 60 cm från ländryggen 

3. Böja ryggen framåt mer än 20 grader i mer än 5 sekunder 

Samtliga punkter kan härledas till den miljö verktyget används i. Det inre batteriet sitter placerat så 

att operatören helt enkelt måste böja sig in över det för att komma åt att montera oket. Detta 

faktum leder alltså direkt till att ovanstående tre punkter inte uppfylls.  
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Oavsett hur lösningen utformas så kommer operatören med andra ord behöva lyfta in oket (långt 

ifrån kroppen) och sedan arbeta framåtböjd när det monteras. Därför får de ergonomiska aspekterna 

av kravställningen ändå anses vara uppfyllda. 

  



52 
 

10. Slutsatser 
 

För att dra slutsatser kring huruvida projektet varit lyckat, används kravspecifikationen som 

utvärderingsmall. Kravspecifikationen är uppdelad i 3 avsnitt och för överskådlighetens skull 

utvärderas projektet på analogt vis. 

10.1 Uppnådda funktionella krav 
 Verktyget klarar, förutsatt att U-balken och hjulinfästningarna justeras, en last på 60,8 kg x 

1,5 säkerhetsfaktor (=91,2 kg). 

 Verktyget kan lyfta batterier som har en längd på ca 497 mm, vilket innefattar de allra flesta 

batterier. Om så önskas kan verktyget levereras med flera olika ok för att möjliggöra lyft av 

mindre batterier. Dessa batterier väger dock avsevärt mindre och innebär alltså inte lika 

påfrestande lyft. 

 Verktyget klarar av att lyfta ut batterier även fast lasten ovan sitter så nära som ca 60 mm 

från batteripolernas ovankant, beroende på hur hårt vantskruven spänns. 

 Hungerlyften har med hjälp av en speciallösning sänkts så att den går in under fordon med 

140 mm frigång. 

 Verktyget innebär att batteribytet kan genomföras av en person. 

 Verktyget kan användas för batteribyte trots begränsat utrymme på sidorna av batterierna. 

10.2 Uppnådda ergonomiska krav 
 Verktyget har förbättrat batteribytesprocessen avsevärt och eliminerar de lyft och/eller de 

skjutmoment som tidigare krävts för att få ut och in batteriet ur lastbilen. 

 Verktyget uppfyller i stort alla de ergonomikrav som ställs utifrån ergonomichecklistan. De 

krav som inte uppnås härrör till lastbilens konstruktion och problemen är med andra ord inte 

något som orsakats av verktyget. 

10.3 Uppnådda övriga önskemål 
 Verktyget har relativt få delar och framför allt kan flera av dessa sitta permanent monterade 

på Hungerlyften även när den används för annat. Hungerlyften är i sig fortfarande enkel att 

manövrera trots bytet av hjul.  

 De mekaniker som provat produkten har förstått hur den fungerar, utan instruktioner. Därför 

anses önskemålet om ”intuitivitet” ha uppnåtts. 

 Hungerlyften har använts som grundkonstruktion och några nya skrymmande verktyg har 

inte introducerats. Både oket och U-balken är relativt små och därmed lätta att förvara. 

 Hungerlyften kan lyftas in i servicebilar, som Scania tidigare gjort. Eftersom de 

nykonstruerade påbyggnadsdelarna är så små får lyften fortfarande plats i servicebilen och 

produkten kan därmed användas för haverier ut med väg. 

 Samtliga delar har utformats så att de ska vara robusta och hålla länge. Det finns ingen 

anledning till att någon av komponenterna skulle slitas i hög takt. 
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10.4 Krav och önskemål som inte uppnåtts  
Ett önskemål var att lyften skulle kunna lyfta på ”worst case” höjd, det vill säga, med ett spelrum på 

56 mm. Detta var dock redan från början något som ansågs näst intill orimligt att uppnå. De 60 mm 

som det utvecklade verktyget kräver ses därför inte som ett misslyckande. 

Vidare var ett önskemål att lyften skulle kunna eliminera alla manuella lyft, det vill säga även lyften 

mellan pallen och lyftverktyget. Då Hungerlyften inte går att vinkla tillräckligt långt för att nå ner till 

pallens nivå är inte detta något som har kunnat uppfyllas.  
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11. Diskussion 
 

Projektet har resulterat i en fungerande lösning som verifierats genom en CAD-modell och delvis 

genom en fysisk prototyp. Lösningen uppfyller i stort de krav som ställts och underlättar avsevärt 

batteribytesprocessen. 

Lösningen utnyttjar en lyft som redan finns hos verkstäderna (Hungerlyften) och innebär med andra 

ord att verkstäderna inte behöver köpa in ytterligare hjälpmedel till sina redan trånga verkstäder. 

Lyften eliminerar helt manuella lyft eller drag som tidigare skedde och som är mycket ogynnsamma 

ur ergonomisk synpunkt. 

Vidare kan lyften manövreras av en person, vilket är en stor fördel. Den klarar även situationer där 

lasten sitter mycket nära inpå batterierna och kräver endast ett spelrum på ungefär 60 mm. 

Däremot är det inte troligt att lyftlösningen kommer bidra till ett snabbare batteribyte. Tidigare har 

batterierna lyfts ut manuellt vilket av naturliga skäl är svårt att konkurrera med tidsmässigt. Att lyfta 

ut batterierna manuellt är dock extremt farligt ur ergonomisk synpunkt och bör absolut inte räknas 

som en godtagbar lösning. Därför får den framtagna lösningen ändå anses som lyckad ur tidsmässig 

synpunkt – den är lätt att montera och kräver få relativt monteringsmoment.  

Som tidigare nämnt krävs ca 60 mm fritt utrymme ovanför polerna för att använda lyften. Det är med 

andra ord något mer än de 56 mm som i värsta fall finns fritt ovanför batteriet. Att lasten sitter så 

lågt är i nuläget ovanligt, men det är något som blir vanligare och vanligare24. Därför är det ett 

område som skulle kunna arbetas vidare med i framtida versioner av verktyget. Det bör inte vara 

omöjligt att skära ned på materialtjocklek och därmed tjäna in de millimetrar som saknas. Detta 

skulle dock kräva ytterligare prototypframställning vilket på grund av projektarbetes tidsram inte 

hunnits med. 

Ett annat önskemål som inte uppfylldes var att lösningen skulle eliminera även lyften från ”pallen” 

där batterierna normalt står. Detta är, som nämnt i slutsatsen, inte möjligt eftersom Hungerlyften 

inte kan vinklas så långt ned. Faktum är dock att en lösning som istället involverar hydraulbordet, inte 

heller hade kunnat tillgodose detta önskemål. Med andra ord fanns det inget sätt att lösa detta utan 

att introducera en helt ny lyftanordning – vilket inte fick plats. 

Det hade varit intressant att se om U-balken och oket hade kunnat göras ännu lättare och därmed 

mer användarvänliga genom att istället för stål tillverka dem i aluminium. Projektgruppens 

handledare ansåg inte att detta var något som var värt att räkna på, eftersom Scania utformar 

verktygen för att vara så billiga som möjligt. Lena Nord-Nilsson (bilaga 1), ergonom, tillfrågades om 

samma sak och ansåg däremot att det är väl värt ett högre pris om det kan leda till att verktyget 

känns smidigt och faktiskt används. Detta håller projektmedlemmarna med om och anser därför att 

det kan vara ett lämpligt nästa steg i framtida utvecklingsarbete. 

                                                           
24

 Anna Carlsson Method Engineer Scania, möte den 11 mars 2014 
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Något som även borde göras är att kontakta Hunger för att diskutera eventuella permanenta 

ändringar. Exempelvis borde hjulen sänkas, handtaget baktill bör omarbetas så att det blir bekvämt 

att styra lyften, domkraften bör bytas eftersom den är för svag25 och handtaget till domkraften bör 

vridas så att det inte slår i fordonet man lyfter från. 

Slutresultatet underlättar sammanfattningsvis batteribytet avsevärt och undviker så många 

ergonomiskt ogynnsamma ställningar som möjligt. Projektmedlemmarna har förutom de mål som 

presenterades i uppdragsbeskrivningen dessutom hunnit skapa en fysisk prototyp samt testa den, 

skapa renderade bilder av CAD-modellen och även levererat ritningar till Scania. Med andra ord har 

inte bara en konceptuell CAD-modell levererats, produkten är med mindre justeringar redo att 

serietillverkas. 

  

                                                           
25

 Pär Fridolfsson Mekaniker Scania, samtal den 22 maj 2014 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Möten med Lena Nord-Nilsson, Ergonom 
 

Flera möten hölls med Lena Nord-Nilsson, Ergonom på Scania. Nord-Nilsson har agerat handledare åt 

projektmedlemmarna gällande de frågor som rör delprojektet ”Ergonomichecklista för 

specialverktyg” och därför har möten och annan kontakt skett löpande. Denna bilaga sammanfattar 

den information som antecknats efter respektive möte.  

Inledande projektbrief 

Lena Nord-Nilsson (Ergonom), Conny Löfholm (Konstruktör) och Andreas Rosén (Gruppchef) hade 

den 20 februari ett inledande möte där projektet och dess bakgrund, syfte och mål gicks igenom. Här 

berättade Nord-Nilsson att Scania gradvis har anpassat sina verkstäder, verktyg och 

arbetsföreskrifter för att förbättra arbetsmiljön med avseende på säkerhet och ergonomi. 

Hon beskrev även att arbetet med dessa åtgärder anses som mycket viktiga eftersom de på sikt leder 

till minskade sjukskrivningskostnader. Dessutom ser man att mer attraktiva arbetsmiljöer kan leda till 

att fler unga lockas till servicearbetet i verkstäderna. 

Nord-Nilsson berättade att Scania som ett led i ergonomiarbetet har undersökt vilka arbetsmoment i 

verkstäderna som är både frekvent förekommande och slitsamma. Åtgärder kring dessa 

arbetsmoment har sedan inletts. Batteribyten är ett av de arbetsmoment som hamnat högst upp på 

denna lista. 

Möte gällande ergonomistandarder 

Den 7 mars hölls ett mer djupgående möte med projektmedlemmarna och Lena Nord-Nilsson. Under 

detta möte introducerades projektmedlemmarna för en rad interna ergonomistandarder samt de 

statligt utfärdade standarder som legat till grund för de interna. Dessutom presenterade Nord-

Nilsson ett flertal alternativa metoder för ergonomiutvärdering, i form av exempelvis KIM. 

Projektmedlemmarna blev även informerade om att Scania lanserat en internetbaserad 

läroplattform där utbildningsfilmer, gällande bland annat tunga lyft finns. Nord-Nilsson upplever 

dock att informationen inte når fram alla gånger och att det finns en kultur på verkstäderna som inte 

uppmanar till användandet av hjälpmedel och säkra lyft. Nord-Nilsson berättade även att arbetet 

med att lösa bromsbyteslyften varit omfattande och att de efter gedigen research valt att köpa in 

Hungerlyften, då den ansågs vara mycket smidig och lätthanterlig.  

Möte gällande utkast på ergonomichecklista 

Projektgruppen gjorde ett utkast på ”ergonomichecklista för specialverktyg” och presenterade den 

för Nord-Nilsson den 16 Maj. Utkasten byggde på en intern checklista för reparation och underhåll. 

Den checklistan riktar sig alltså till konstruktörer av lastbilar för att säkerställa att de konstruerar 



 

lösningar som går att serva och reparera utan att servicemekanikern utsätts för risk eller ergonomiskt 

ogynnsamma situationer. 

Nord-Nilsson ansåg att flera av de punkter som tagits med endast avsåg själva lastbilskonstruktionen 

och därmed inte var relevanta vid konstruktion av ett specialverktyg. Efter diskussioner beslutades 

det dock att vissa av dessa punkter ändå var tillämpbara och viktiga, medan andra slogs ihop med 

liknande punkter eller helt togs bort. 

  



 

Bilaga 2. Ergonomi - Bedömningsprioritering 
 

Scanias har undersökt slitsamma och frekventa lyft och kommit fram till följande statistik. 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 3. Besök i en av Scanias serviceverkstäder 
 

I projektets inledande fas gjordes ett studiebesök på en av Scanias serviceverkstäder i Kungens kurva, 

Stockholm. Under besöket fick projektdeltagarna följa med två ergonomer när de utvärderade en lyft 

som används vid byte av växellåda. Växellådslyften är utvecklad av Scania men enligt ergonomerna 

och de som använder lyften i verkstaden finns det saker som kan förbättras. Projektgruppen kan av 

denna utvärdering dra lärdom inför utvecklingen av Hungerlyften. Vid verkstadsbesöket fick 

projektgruppen också insikt i hur det ser ut på verkstäderna och hur lyftarna, samt batterierna 

förvaras. Se figur 1. 

 

Figur 1. Scanias serviceverkstad i Kungens kurva 

Det är viktigt att tänka på var reglage placeras. Servicepersonalen förklarar att när de arbetar vill de 

gärna styra lyften på plats med hjälp av handtaget och när de sedan skall höja lyften måste de stäcka 

sig fram för att pumpa upp lyften. Detta är enligt ergonomerna en mycket ogynnsam arbetsställning 

för både rygg, nacke och axlar. Att lyften dessutom ofta är under fordonet när växelådan byts gör att 

det är stor risk att man slår i huvudet när man skall använda lyftens reglage, se figur 2. 

 

Figur 2. Växellådslyften och dess reglage 

En annan sak som servicepersonalen påpekade är att utrymmet mellan lyften och golvet är för litet. 

De vill gärna kunna få in fötterna under lyften när de arbetar. Detta är dock en funktionskompromiss 



 

från Scanias sida eftersom de flesta lyftar behöver vara låga för att kunna komma in under lufttomma 

fordon. Rekommenderat utrymme mellan golv och maskin är enligt ergonomerna samt standard: SS-

EN 349+A1:2008 12 cm. Växelådslyften har ett utrymme på 8,5 från marken, se figur 3. 

 

Figur 3. Växelådslyften har en höjd på 8,5 cm från marken. 

Under besöket fick projektgruppen även titta på omgivningen i verkstaden och det kunde 

konstateras att det är mycket trångt, att Scania vill försöka använda en redan befintlig lyft till 

batteribyten är därför förståeligt. Batterierna kommer vanligen in till serviceverkstäderna på pall och 

placeras på lagret. Därifrån lyfter servicepersonalen batterierna till ett lyftbord och kör ut till 

verkstaden. En fördel vore därför om Hungerlyften kunde lyfta batterierna direkt från pallen. 

Förvaringen av batterier ser dock olika ut på olika verkstäder, se figur 4. 

 

Figur 4. Förvaring av batterier 

Flera av mekanikerna tillfrågades hur batteribyten sker idag och vad de tycker om det. Enligt de 

tillfrågade sker oftast bytena genom att batterierna dras och ”hasas” ut till ett bord. Något som 

försvårar detta är gummimattan som ligger under batterierna för att stabilisera dem. Ibland lyfts 

batterierna helt manuellt, vissa tar hjälp av en kollega medan andra lyfter helt själva. En äldre 

medarbetare förklarade att han tidigare lyft allt manuellt, men att han numera knappt kan lyfta 

något alls utan hjälpmedel på grund av smärtor i rygg och knän. 



 

Bilaga 4. Uppdragsbeskrivning från Scania 

 



 

Bilaga 5. Översiktlig ritning batteri 

 

 

  



 

Bilaga 6. Möte med Claudia Nilsson, Arbetsmiljöingenjör 
 

Claudia Nilsson arbetar som arbetsmiljöingenjör på Scania och träffade projektgruppen den 19/3-14. 

Mötet hölls för att diskutera hur projektgruppen borde tänka kring eventuella risker vid användandet 

av det lyftverktyg som utvecklas. Dessutom diskuterades det huruvida ”Ergonomichecklistan för 

specialverktyg” borde ta upp alla de riskområden som skulle kunna finnas vid användning av 

specialverktyg på verkstäder. 

Hon fastslog att det redan finns ett flertal standarder för att upptäcka och förebygga olycksrisker vid 

konstruktion. I de fall verktyget drivs av drivkraft som inte kommer från en människa (eller djur) ska 

verktyget betraktas som en maskin och då finns särskilda föreskrifter (Maskindirektiv) som måste 

följas. 

Något som blir relevant i det givna fallet är att lyftverktyget ska kunna uppnå CE-märkning. Bland 

annat innefattar detta i det att det inte får tippa, trots belastning i de mest kritiska lägena. Vid lyft av 

batterier finns det även risker i form av hög spänning och farliga kemikalier. 

Sammanfattningsvis ansåg Claudia Nilsson att de flesta risker tas hänsyn till i andra standarder, men 

eftersom Ergonomichecklistan ska fungera som en lathund för specialverktygskonstruktörerna (något 

att alltid ha i bakhuvudet) så ansåg hon att det kunde vara bra med en övergripande punkt gällande 

risker. Denna punkt har till syfte att få konstruktören att snabbt tänka igenom olika typer av 

scenarion – utan att vara för betungande. 

  



 

Bilaga 7. Möte med Anna Carlsson, Metodingenjör  
 

Anna Carlsson är metodingenjör och arbetar med området kring batterierna i de nya lastbilsserierna. 

Projektmedlemmarna hade ett möte med henne den 11 mars för att få inblick i hur situationen 

rörande batterierna kommer se ut i framtiden.  

Det visade sig att de nya modellerna kommer ha ytterligare mindre avstånd mellan batteripolernas 

topp och överkanten på chassiramen, ca 9 mm mindre. I övrigt kommer förutsättningarna vara de 

samma. 

Projektgruppen passade på att fråga om det fanns möjligheter att anpassa batteriet eller batterilådan 

så att batteriet kunde lyftas underifrån. Exempelvis genom att sätta ”fötter” på batteriet, så att en 

lyft kan komma in under batteriet. Detta menade dock Carlsson var omöjligt eftersom batterierna då 

blir instabila, börjar vibrera och skakar sönder batterilådan.  

Anna Carlsson berättade även att det blir allt vanligare att lasten sitter tätt inpå chassiramen, 

eftersom man i allt större utsträckning försöker få plats med så mycket last som möjligt. Höjden 

uppåt är begränsad av viadukter och broar, därför ”sjunker” lastens position mer och mer. 

  



 

Bilaga 8. Ergonomichecklista 
 

Instruktion för användning av  

Ergonomichecklista – utveckling av specialverktyg 

 

 

 

 

Bakgrund och syfte 

Specialverktyg för verkstäderna utvecklas då en problematisk situation uppmärksammats med hjälp 

av Ergonomisk checklista – Reparation och underhåll”. Verktyget utformas alltså för att avhjälpa 

dessa problem i verkstadsarbetet och det är viktigt att verktyget i sig inte skapar nya ergonomiska 

problem. 

Denna checklista riktar sig till konstruktörer av specialverktyg och syftar med andra ord till att 

säkerställa att specialverktygen är ergonomiskt anpassade.  

 

Användning av listan 

Listan är uppdelad i övergripande kategorier för att det ska vara lätt att ha dem i åtanke under hela 

utvecklingsprocessen. När en konceptuell idé finns, bör respektive punkt utvärderas för att i ett tidigt 

stadie avstyra koncept som innebär ergonomiska problem. Ofta kan det dock räcka med små 

justeringar för att punkterna ska uppfyllas. 

Listan är till stor del baserad på ”Ergonomisk checklista – Reparation och underhåll” samt ”SES – 

Konstruktion”, vilka innehåller tydligare förklaringar av de begrepp som används. För den nya 

användaren kan Scanias internutbildning i SES – Konstruktion vara lämplig att gå. 

 

 

 

 

   



 

Ergonomisk checklista  
- utveckling av specialverktyg till verkstäder 

A. Hantering av verktyget 
- Lätt att sätta ihop/ta isär 
- Lätt att hantera 
- Lätt att förflytta 
- Det går att se/känna/höra att monteringen är korrekt 

  

Uppfylls samtliga punkter? Ja Nej 

B. Krafter, lyft och liknande 
1. Operatören behöver inte ta i med mer än 
- 90 N med handen 
- 45 N med fingret 
- 100 N med hela kroppen 

 
2. Operatören behöver inte lyfta  
- Med böjd eller vriden rygg 
- Mer än 15 kg inom 30 cm från ländryggen 
- Mer än 5 kg inom 60 cm från ländryggen 
- Något alls mer än 60 cm från ländryggen 

  

Uppfylls samtliga punkter? Ja Nej 

C. Arbetsställning 
Ingen av följande arbetsställningar behöver hållas mer än 5 sekunder när verktyget 
används; 
 
- Böja ryggen framåt eller åt sidan mer än 20 grader 
- Vrida ryggen mer än 20 grader 
- Böja nacken bakåt 
- Böja nacken åt sidan, eller vrida nacken mer än 20 grader 
- Arbeta över axelhöjd 

  

Uppfylls samtliga punkter? Ja Nej 

D. Handtag och reglage 
1. Verktygets handtag 
- Är minst 120 mm långa 
- Har en diameter på 20-40 mm 
- Har inga skarpa kanter och god friktion 
- Är lämpligt placerade i förhållande till hur verktyget används (skjuta, dra, svänga) 
- Tillåter rak handled 

 
2. Reglage 
- Verktyget eventuella reglage är placerade så att de inte orsakar ogynnsamma 

arbetsställningar, se ”Arbetsställning”. 
- Orsakar inga stora vrid- eller tryckkrafter enligt punkt B 1. 

 

  

Uppfylls samtliga punkter? Ja Nej 



 

E. Risker 
Verktyget innebär inga risker så som exempelvis; 
- Klämskada 
- Elektrisk stöt 

 

  

Uppfylls samtliga punkter? Ja Nej 

F. Motordrivna verktyg 
Om verktyget är drivet av en motor, skall verktyget klassas som en maskin och 
Maskindirektivet 2006/42/EG måste därmed följas.    

  

 

  



 

Bilaga 9. Beräkningar vinkellösning 
 

För enkelhetens skull har stångens höjd beräknats som noll eftersom dess inverkan på 

vinkelmöjligheten kommer vara relativt liten. 

När lastbilen är lufttom befinner sig batterierna på höjden 795 mm ovan marken och när lastbilen är i 

körläge är batterierna 875mm ovanför marken. Det innebär att Hungerlyften i den här situationen 

har ett lyftspann på 75 mm. I läget då Hungerlyften lyfter från en lufttom lastbil måste lyftarmen vara 

90 grader mot vertikalplanet – vilket visas i bilden nedan. 

   

För att se hur mycket röret inne i Hungerlyften skulle behöva vara vinklat, för att nå det övre läget, 

beräknas den största vinkeln mot horisontalplanet som lyftarmen vinklas i. 

 

 

  

sin𝑣 =  
75

810
→ 𝑣 = 5,3° 

Alltså, för att kunna lyfta i det högsta läget behöver Hungerlyften vinklas 5,3 grader. Vilken i sin tur 

innebär att stången ska ha samma vinkel.   

 

 

Det faktum att när stången belastas i sin högra ände, lyfts den i sitt vänstra läge och tar stöd mot 

hungerlyftens insida, innebär att stången kan vinklas mindre än dessa 5,3 grader. 

180 − 5,3 = 174,7° 

 

 

75 

v 

810 
75 

5,3° 

810 mm 
µ 

 

28mm 



 

tan μ =
28

810
→ μ = 2,0° 

Det betyder att stångens vinkel behöver vara 3,3 grader. 

För att se om det funkar att ha en fast vinkel på röret och ändå komma in i det trånga utrymmet för 

att lyfta ut batteriet då lastbilen är lufttom, beräknas hur mycket det går att vinkla stången nedåt 

inne i Hungerlyften. 

 

 

 

tan ∝ =
25,5

810
→∝= 1,8° 

Det går alltså endast att vinkla stången 1,8 grader. Eftersom stångens egen vinkel är 3,3 grader 

innebär det att en vinkel nedåt på 1,5 grader kvarstår. Vad dessa 1,5 grader innebär i höjdled 

beräknas för att avgöra om det ändå kan vara godtagbart. 

Om rörets utstickande (vinklade) del antas vara 150 mm krävs det enligt beräkningen nedan ett 

utrymme i horisontalled på 3,9 mm. Avståndet upp till lasten ovanför batterierna är 56 mm, så röret 

får plats, även om det blir väldigt trångt. 

 

150 × tan 1,5° = 3,9 mm 

  

α 

 

25,5mm 

810 mm 



 

Bilaga 10. Konceptvalsmatris nr 2 

  



 

Bilaga 11. Feedback från Sandra Dabbagh och Stefan Granström 
 

Under projektets gång har en dialog gällande Scanias batterier hållits med Sandra Dabbagh 

(Development Engineer - Electric Power Supply) och Stefan Granström (Test Engineer). Den fakta 

som projektgruppen fått gällande batterierna innebär hur man får och ej får hantera batterierna. 

Med andra ord vad de är dimensionerade för. Sandra Dabbagh har också stått till tjänst med 

säkerhetsblad från batteritillverkaren.  

Efter att projektgruppen tagit fram ett antal koncept på lyftok för att lyfta batteriet diskuterades 

koncepten med Dabbagh och Granström. Många lyftokskoncept gick ut på att spänna handtagen in 

mot mitten av batteriet för att minska handtagens längd och därefter lyfta oket i en ögla i mitten, se 

figur 1 .  

 

Figur 1. Handtagen spända in mot mitten. 

Dabbagh och Granström konstaterade att detta ej är en möjlig lösning eftersom handtagen nöts när 

man spänner dem in mot mitten. ”Redan när man spänner handtagen i 45 graders vinkel inåt så blir 

belastningen på handtaget dubbelt så stor” förklarar Granström. Den vinkel som blir då man spänner 

handtagen in mot mitten som projektgruppen först tänkt gör att det blir en kraft som är cirka 10 

gånger större än vad batterihandtagen är konstruerade för. 

Efter modifikation av lyftoket konsulterades åter igen Dabbagh och Granström. Lyftoket var då 

annorlunda utformat. Istället för att spänna handtagen direkt in mot batteriets mitt så lindas de först 

runt en rundstång för att sedan spännas mot mitten. Detta gör att kraften i handtagen i princip 

fördelas likadant som när man lyfter i dem rakt upp. Detta föranledde Dabbagh och Granström att 

godkänna den nya lösningen. 

 

 

 

  



 

Bilaga 12. Förskjutning av tyngdpunkt  
 

Ett föremåls tyngdpunkt är den punkt där man tänker sig att alla massa är samlad. När ett föremåls 

tyngdpunkt hamnar utanför föremålets stödyta tippar föremålet. 

Det är ur säkerhetspunkt viktigt att hungerlyften inte välter vid användning, därför jämförde 

projektdeltagarna stödytan och tyngdpunkten på Hungerlyften innan några förändringar gjorts med 

hur det ser ut efter ändringarna. 

Eftersom den största tyngden på hungerlyften hamnar vid själva lyftkroken uppskattar 

projektgruppen att hungerlyften tillsammans med batteriet har sin tyngdpunkt strax bakom 

batteriets tyngdpunkt. På hungerlyften utan någon påbyggnad hamnar tyngdpunkten långt innanför 

stödytan, se figur 1.  

 

Figur 1. Hungerlyftens stödyta och estimerad tyngdpunkt i det gamla, respektive nya utförandet. 

Efter att projektgruppen förlängt Hungerlyftens lyftarm med den påbyggda U-balken flyttas 

tyngdpunkten fram något. För att undvika att lyften tippar förlängs därför även lyftens underrede för 

att på så vis öka stödytan. Genom att hjulen fästs på förlängda hjulfästen utökas stödytan. 

Tyngdpunkten ligger något längre fram i förhållande till stödytan jämfört med innan ändringarna, 

men fortfarande väl inom dess ramar.  

 

  



 

Bilaga 13. Ytterligare bilder på slutkoncept 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 14. Ritningar 

 



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

  



 

 

  



 

 
 

 

  



 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

  



 

 
 

  



 

Bilaga 15. Hållfasthetsanalys i Ansys 
Följande avsnitt beskriver hur ramvillkor och krafter bestämts och beräknas. Simuleringen har gjorts i 

programmet Ansys (Ansys 2011). Stålet som delarna tillverkas i antas ha en E-modul på ca 2,5 x 108 

Pa och det ”mesh” (rutnät) som använts är det som automatiskt genereras av Ansys. 

 

Bockat plattjärn till hjulinfästning 

Hjulens infästningar kommer att vara permanenta och måste med andra ord klara av att bära de 

bromsok som Hungerlyften från början är utformad för att lyfta. Detta innebär att de fyra bockade 

plattjärnen tillsammans ska klara en vikt på 200kg x 1,5. 

I simuleringen har kraften applicerats på det yttre hålet för att på så vis undersöka ”worst case”. 

Kraften verkar i positiv y-riktning och på hålets ”insida”.  

Resultatet ses i figur 1 nedan, där det går att se att spänningskoncentrationer uppstår vid det inre 

hålet på vänster sida i bilden. Det bör påpekas att spänningarna ska vara symmetriska, vilket inte 

stämmer överens med bilden. Detta kan eventuellt bero på att ”meshet” är för stort eller ligger på 

ett mindre lämpligt sätt. Oavsett tyder resultatet på att spänningarna är för stora och att plattjärnen 

måste vara mer rejäla. 

 

Figur 1. Spänningar i hjulinfästning 

 

U-balk 

U-balkens sköraste del är fronten, där sidorna på balken skurits bort för att balken ska ”nå in”. 

Analysen har genomförts genom att snittytan (till vänster i figur 2 nedan) har klassats som fast 

inspänd och kraften från batteriet (62kg x 1,5 x 9,8) har applicerats på insidan av hålet längst ut på 

balken. 

Bilden visar att för stora spänningar uppstår i rundningen av balken. Denna del av balken måste 

stabiliseras, exempelvis genom att ett plattjärn svetsas fast på undersidan av balken där 

spänningskoncentrationerna nu uppstår. 



 

 

Figur 2. Spänningar i U-balken 

Oket 

I bilden nedan har endast det yttre plattjärnet analyserats. Kraften från batteriet har alltså halverats. 

Längst ut i de utskurna halvcirklarna har batteriets vikt applicerats och kraften verkar i negativ z-led. I 

mitten på plattjärnet har en motverkande kraft i positiv z-led applicerats.  

Alla krafter är, som kan ses i figur 3, inom ett godkänt intervall och inga ändringar behöver göras. 

 

Figur 3. Spänningar i oket 

Perforerat plattjärn 

För att ta reda på vilken kraft som måste appliceras på det perforerade plattjärnet har ett par 

beräkningar genomförts. Dessa redovisas nedan. I figur 4 syns en friläggning av U-balken.   



 

 

Figur 4. Friläggning av U-balken 

 

 ↑: 𝑁 cos 𝛽 − 895 − 𝑅 cos 45 = 0 
 

(1) 

 →:𝑁 sin𝛽 − 𝑅 sin 45 = 0  
 

(2) 

 𝐴 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 : 895 ∙ 0,182 − 𝑅 sin 45 ∙ 0,044 − 𝑅 cos 45 ∙ 0,772 = 0 
 

(3) 

 Ekvation (3) ger: 
 

 

 
𝑅 =

162,89

 0,034 ∙ 0,546 
= 282,26 𝑁 

(4) 

 
𝑁 =

282,26 ∙ 0,7

sin 𝛽
=

199,6

sin 𝛽
 

(5) 

 Ekvation  (4) och (5) in I ekvation (1)  

 
=>  

199,6 ∙ cos𝛽

sin𝛽
− 895 − 199,6 = 0 

(6) 

 
=>   

199,6 ∙ cos 𝛽

sin𝛽
= 199,6 + 895 

(7) 

 sin 𝛽

cos 𝛽
=

199,6

199,6 + 895
= 0,1823 = tan 𝛽 

(8) 

 =>   𝛽 = 10,33° (9) 

 

 

 

 

 



 

Kraften är applicerad i infästningen närmast i bilden nedan och agerar i positiv z-riktning. Som går att 

se i figur 5 är de högsta krafterna under stålets E-modul och konstruktionen behöver med andra ord 

inte ändras. 

 

Figur 5. Spänningar i det perforerade plattjärnet 

 

 


