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Sammanfattning 

Automatisering av manuella arbetsuppgifter är något som blir allt vanligare och vanligare för 

företag inom den industriella världen. Slimmade produktionsflöden är uppbyggda av 

monotona arbetsuppgifter som lätt kan slita på människans hälsa. Automatisering är därför en 

bra ersättare till sådana arbetsuppgifter. Det som driver företag till automatisering kan vara 

flera orsaker. Kostnadsreduktion, mer effektiv produktion och slitsamma arbetsuppgifter kan 

alla vara drivare.  

Denna rapport visar på arbetsgången när ett företag står inför beslut om automatisering och 

vad som avgör svaret. Syftet till automatiseringen sätter en prägel på arbetsgången och avgör 

också vad som måste undersökas. I detta fall handlar det om att automatisera två stycken 

åtdragningsmoment för att minska personalkostnader. Arbetet har utförts på Meritor i 

Lindesberg som är en globalt ledande leverantör av drivlinor till tung fordonsindustri. Läsaren 

får en inblick i Meritors produktion och sätts in i aktiviteten som är tänkt att automatiseras. 

Därefter redogörs det för om en automatisering är genomförbar på ett teoretiskt plan och även 

i praktiken. Konsekvenser av en automatisering presenteras och sedan diskuteras det vilka 

åtgärder som måste tas.  

Resultatet visar sig inte vara ett enkelt ja- eller nej angående frågan att automatisera dessa 

utvalda moment. Det handlar om att skapa rätta förutsättningar för att en automatisering inte 

ska få några oönskade negativa effekter. I och med att syftet var att minska personalkostnader 

är en utförlig konsekvensanalys nödvändig för att inte osynliga kostnader ska uppstå på andra 

områden i produktionen.  

 

Nyckelord: Automatisering, kostnadsreduktion, beslutsparametrar, konsekvensanalys  
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Abstract 

Automation of manual tasks is becoming more frequently used by manufacturing 

corporations. Slimmed flows of production are made up of monotonous tasks which have 

negative impact on the health of the workers. Automation is therefore a suitable substitute for 

such tasks. The reasons why some companies consider automation can vary. Cost reduction, 

more efficient production and tiresome tasks are a few examples.   

This paper shows the approach to take when a company faces the descision whether to 

automate and what determines the answer. The purpose of the automation sets a mark on the 

approach and determines what needs to be investigated. In this case it is about automating two 

tightening torques in order to reduce staff costs. This project has been carried out at Meritor in 

Lindesberg, they are a globally leading supplier of drivelines for the heavy automotive 

industry. The reader gets an insight into Meritor’s production and is presented to the activity 

that is investigated whether to automate or not. Thereafter it is explained whether an 

automation is feasible on a theoretical level and also in practice. The consequences of an 

automation are presented and thereafter a discussion regarding what actions that must be 

taken.  

The result does not turn out the be a simple yes- or no regarding the issue at hand. It is about 

creating the right conditions for automation in order to avoid undesirable effects. With the aim 

of reducing staff costs, a comprehensive impact analysis is necessary in order to avoid 

invisible costs in other areas in the production. 
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1 Inledning 

1.1 Företaget 

Meritor är en amerikansk koncern och en globalt ledande leverantör av drivlinor till tung 

fordonsindustri, vars rötter går att spåra till tidigt 1900-tal. Koncernen har ungefär 10 000 

anställda över hela världen och innehar närmre 30 stycken produktionsanläggningar, där 

fabriken i Lindesberg är den största.   

1.1.1 Historia 

År 1909 grundades Timken Detroit Axle i motorstaden Detroit, Michigan där företag som 

Ford, General Motors och Chrysler har sitt ursrpung. 1929 förvärvas företaget Wisconsin 

Parts Company och bildar Timken-Detroit Ale och Wisconsin Axle, Wisconsins ägare Williard 

F. Rockwell blir president över företagen efter en tid. År 1951 är tillverkningsfabriker 

lokaliserade i fem olika stater i USA och två år senare slår Rockwell ihop Timken Detroit Axle 

och Wisconsin Parts, Standard Steel and Spring och bildar därmed Rockwell Spring and Axle 

Company. Tre år senare flyttas verksamheten till Pittsburgh och byter återigen namn till 

Rockwell Standard Corporation.  

År 1967 lägger Rockwell Standard Corporation ett bud på North American Aviation som 

hotas av konkurs. Förvärvandet lyckas och det leder till grundandet av North American 

Rockwell. Efter sex år förvärvas även Collins Radio som var det företag som utformade radios 

som användes i samband med Apollo-månlandningen. Detta leder till grundandet av Rockwell 

Collins. Samtidigt slås även North American Rockwell ihop med Rockwell Manufacturing 

Company och bildar Rockwell International. 1975 flyttas fordonsrörelsen till Troy, Michigan. 

Denna är kvar där än idag. Det är inte förrän år 1997 Rockwell International utvecklar den 

befintliga fordonsrörelsen och grundar Meritor Automotive. [1] 

1.1.2 Meritor idag 

Meritor har verksamheter runt om i hela världen, med undantag för världsdelen Afrika och 

Antarktis. Meritor har 28 produktionsanläggningar i länderna Australien, Belgien, Brasilien, 

Kina, Frankrike, Indien, Italien, Mexiko, Sverige, Singapore, Turkiet, Storbritannien och 

USA. Ungefär 36 % av produktionsanläggningarna befinner sig i USA och där säljs också 

mest produkter. För att få en översiktlig bild av Meritors globala spridning se Figur 1.  

 

Figur 1: De gula prickarna illustrerar ett antal av Meritors fabriker och anläggningar över världen. 
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Tillverkningen i Europa utgörs av tre fabriker utöver den i Lindesberg. I Cwmbran, Wales 

består den huvudsakliga produktionen av bromsar. I Venissieux, Frankrike innehar Meritor ett 

gjuteri där man tillverkar bakaxelkåpor. Slutligen har Meritor en till axelfabrik som är 

lokaliserad i Cameri, Italien. Till skillnad från verksamheten i Lindesberg har fabriken i 

Cameri en konstruktions- och utvecklingsavdelning.  

1.1.3 Verksamheten i Lindesberg 

Lindesbergsfabriken var ursprungligen en expansion av Volvos fabrik i Köping och byggdes 

under en period av två år (1970-1972). Så småningom säljer Volvo fabriken till Meritor år 

1999, med anledning av att axeltillverkning inte är Volvos huvudsakliga verksamhet. Idag 

arbetar ungefär 900 personer på anläggningen i Lindesberg och 10 % utgörs av tjänstemän. 

Omsättningen är väldigt hög och har legat kring 4,2 miljarder i flera år, med undantag för 

2009 och 2010. Omsättningens utveckling kan ses i Figur 2. [2] Trots hög omsättning har 

budgeten för investeringar varit begränsad då materialkostnaderna är väldigt höga.  

 

Figur 2: Visar omsättningens utveckling för perioden 2006-2015. 

 

I Lindesberg tillverkas fram- och bakaxlar till lastbilar och bussar, men även komponenter 

som drevsatser, växlar, planetväxeldetaljer och differentialhjul. Största kunden är Volvo 

Trucks och 90 % av allt som tillverkas i Lindesberg går till Volvos fabriker i Göteborg och 

Belgien. Produktionen består av bearbetning, värmebehandling, ytbehandling och slutligen 

montering.  

1.2 Projektet 

Det givna uppdraget rör sig om att undersöka en del i monteringen av differentialväxlar. En 

differentialväxel är en kugghjulsväxel som har som funktion att dela upp moment på två axlar 

så att dessa kan rotera med olika varvantal [3]. Detta är för att kompensera för att ena hjulet 

måste färdas en längre sträcka än det andra under samma tid när ett fordon svänger. 

Monteringen går på treskift och ett moment i denna monteringslina består av att en operatör 

styr en dragare som drar åt skruvförband för att sammanfoga två differentialhalvor. Sedan 

sammanfogar operatören ett kronhjul med differentialen på liknande sätt med en annan 

dragare längre fram i monteringen. Meritor vill utforska möjligheterna att frigöra operatören 

från dessa moment genom att automatisera själva åtdragningen. Detta arbete är av en 
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undersökande karaktär då det handlar om att avgöra om det är lämpligt eller inte att 

automatisera detta.  

Åtdragningarna binder operatören under en lång tid. Meritors förhoppningar är att en 

automatiserad åtdragning ska leda till en rationalisering av personal och på så vis minska 

bemanningstiden för dennna monteringslina. Det i sin tur leder till minskade 

personalkostnader. En analys av flödet ska ge underlag för ett beslutsfattande huruvida det är 

lämpligt att automatisera åtdragningen av de berörda stationerna. Om det visar sig lämpligt 

med en automatisering så ska ett förslag på lösning tas fram och om den är lönsam eller inte. 

1.2.1 Avgränsningar 

Det här projektet handlar inte om att på något vis konstruera en ny typ av lösning, utan 

undersöka befintliga lösningar på marknaden och vilken som passar Meritor. Inga 

förbättringsförslag till flödet för monteringslinan kommer att ges, däremot ska den eventuella 

automatiseringen ta hänsyn till det befintliga monteringsflödet.  

1.2.2 Frågeställning  

Frågeställningen lyder:  

 Vilka parametrar måste undersökas för att avgöra om en automatisering är lämplig? 

Om det visar sig lämpligt ska sedan ett konkret förslag på automatiserad lösning vara 

framtaget och understödd med hjälp av en investeringskalkyl för att avgöra lönsamheten. 
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2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

Som det tidigare nämnts vill Meritor undersöka möjligheten att automatisera åtdragningen av 

skruvförband i differentialväxel-monteringen. Meritor anser att tiden som operatören är 

bunden till åtdragningen är alldeles för lång och vill nu undersöka möjligheten att 

automatisera det här momentet. Förhoppningarna är att en automatisering ska leda till 

minskad bemanningstid på monteringslinan och på så vis rationalisera bort personal.  

Det handlar inte om att minska cykeltider eftersom ingen av stationerna överstiger takttiden så 

finns det inget behov av att minska cykeltiden (cykeltid avser den tid det tar för en produkt att 

ta sig genom en process, takttid är den tid som produkter ska tillverkas för att tillfredsställa 

kundbehovet [4]). En annan anledning är att stationerna där åtdragningarna utförs inte 

begränsar flödet, vilket betyder att en minskning av cykeltiden för åtdragningen endast 

medför en suboptimering av flödet
i
. Syftet med en automatisering är därför endast att minska 

personalkostnader. Det som måste klargöras är om respektive åtdragningsmoment är lämpliga 

att automatisera. Vilka parametrar måste tas i beaktande vid en potentiell automatisering och 

hur ska en automatiserad lösning integreras i flödet?    

2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

Meritor har investerat i automatiserade anläggningar på bearbetningsavdelningen. På 

monteringen är det väldigt lite helautomatiserade processer. Det har snarare varit tvärtom att 

automatiserade processer har gjorts om till manuella eller tagits bort. Detta är för att de 

automatiserade lösningarna var för variantspecifika och motverkade en flexibel produktion. 

En monteringslina har vissa helautomatiska anläggningar som svetscell, monteringsrobotar 

och automatisk uppvärmning. Begreppet automatisering är inte obekant för Meritor och steg 

mot automatisering som är anpassad till produktionen tas undan för undan. Alltså 

automatisering som inte är variantspecifik och innebär långa ställtider.  

2.3 Beskrivning av teknikområdet 

Examensarbetet berör området produktionsteknik då det handlar om att undersöka en 

monteringslina. Produktionsteknik är ett brett ämne och de områden som det krävs specifik 

kunskap inom för det här uppdraget är produktionsflöden, automation och Lean production. 

Viss kunskap om kvalitetsteknik är nödvändig då det i vissa fall går hand i hand med Lean. 

För att avgöra lönsamheten på lång sikt behövs kunskap inom ekonomistyrning, särskilt inom 

utförandet av en investeringskalkyl. 

2.4 Teori 

Nedan listas alla relevanta teoriområden. Alla områden täcks inte fullständigt, utan endast de 

delar av teorin som är applicerbara på det här specifika uppdraget. Därför kan det till synes 

verka ofullständigt, men dessa delar anses vara relevanta och övrig information är överflödig. 

                                                 

i
 Takttid och cykeltid kommer att förklaras mer utförligt i teoriavsnittet 
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2.4.1 Lean production 

Lean production, eller kortformen Lean, är en långsiktig strategi för att bedriva en 

verksamhet. Till skillnad från vad många tror så är inte Lean en metod som man använder sig 

av godtyckligt vid behov. Begreppet Lean omfattar företagskultur, värderingar, 

ledarskapsprinciper, förbättringsmetoder, medarbetarskap etc. En central del i Lean är att 

eliminera slöserier och på så vis skapa värde för kunderna. Allt som inte skapar värde för 

kunderna betraktas som potentiella slöserier. En annan grundsten i Lean är att fokus ligger på 

flödet. Det är därför nödvändigt att skilja på process och flöde. En process kan uttryckas som 

ett förädlingssteg där något görs med produkten, en så kallad förädling. Flödet avser helheten 

som knyter samman alla processer från början till slut, se Figur 3. [4]  

 

 

 

 

 
 

Figur 3: Visar skillnaden mellan flöde och processer. Blocken med texten "Förädling"  illustrerar 
processer medan den streckade linjen som omger blocken illustrerar flödet. 

 

Vid arbete med flöden och flödeseffektivisering måste det göras skillnad mellan ett 

funktionellt flöde och flödesorientering. I ett funktionellt flöde är målet att få ut maximal 

kapacitet ur varje enskild process. Ingen hänsyn tas till hur andra processer påverkas eller hur 

relationen ser ut mellan respektive processer. En konsekvens av ett funktionellt flöde blir då 

att kunden inte hamnar i centrum. Slutsatsen är att enskild processoptimering blir 

kontraproduktivt och gynnar inte flödet. [4] 

Flödesorientering å andra sidan betonar vikten av att förbättra produktens väg genom flödet. 

Det uppnås genom att sätta kunden i centrum. Här är det viktigt att inte sätta likhetstecken 

mellan kund och slutkund. Varje process i flödet har en kund, med andra ord är kunden till 

processen den som tar emot det processen levererar. Ett exempel får illustrera. Ett flöde är 

uppbyggt av fem olika stationer som utför olika förädlingar. Det existerar alltså fem olika 

typer av processer i detta flöde. Station 1 utför den inledande förädlingen av produkten, när 

denna förädling är utförd levererar station 1 produkten till sin kund, station 2. Station 2 i sin 

tur förädlar produkten på ett annat sätt och sedan levereras den till kund, station 3. Detta 

upprepas tills den sista stationen, station 5, har genomfört sin förädling. Därefter levereras den 

slutgiltiga produkten till kunden. Flödesorientering innebär alltså att flöden är utformade 

utifrån vad de ska leverera och inte utifrån att utnyttja varje process till dess maximum. [4, 5] 

Självklart är alla delar inom Lean viktiga och bör kännas till, men här nedan följer Lean-

Förädling Förädling Förädling Förädling Förädling 

Process 

Flöde 
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begrepp och principer som är särskilt viktiga att ha kännedom om för det här uppdraget. 

Balansering. I det här sammanhanget kan balansering innebära två olika saker. Det första är 

att flytta arbetsinnehåll mellan resurser för att minska variation i kapaciteter mellan olika 

processer i ett flöde. Det här används i flödesorientering för att förbättra produktens väg 

genom flödet. Den andra betydelsen är flytt av arbetsinnehåll mellan resurser för att 

säkerställa att kapaciteten inte underskrider kundbehovet i någon av processerna i flödet. [4] 

Ställtid definieras som tiden det tar för att byta från en produktvariant tll en annan, d.v.s. 

omställningstiden. Cykeltid avser den tid det tar för en produkt att ta sig genom en process. 

Ett flöde kan vara uppbyggd av processer som alla har olika cykeltider. Genomloppstiden är 

den totala tiden det tar för en produkt att ta sig igenom ett flöde. Ledtid avser tiden från 

kundorder till leverans. [4] 

Flaskhalsar är den process med lägst kapacitet i ett flöde, samt att kapaciteten understiger 

kundbehovet. Exempelvis om en station är uppbyggd av fem stationer och alla har cykeltiden 

10 sekunder utom en, vars cykeltid är 15 sekunder. Denna station kommer då styra hela flödet 

vilket medför att hela systemet underpresterar. Flaskhalsen sätter flödets tempo, ungefär som 

en trumma. Det är därför viktigt att flaskhalsen aldrig få stå still utan hela tiden vara igång för 

att inte stanna upp flödet. [4, 6] 

Just-In-Time (JIT). I en strävan mot Lean så krävs det en strävan mot att utföra arbete och 

leverera i rätt tid, varken tidigare eller i ett senare skede. Om allt kan produceras och levereras 

i exakt rätt tid så undviks onödig väntetid. När alla aktiviteter utförs när de behövs så blir 

flödet förutsägbart, vilket i sin tur ger möjligheter att effektivisera flödet genom reducering av 

buffertlager. Förutsägbarhet i ett flöde har andra fördelar. Det leder till ett minskat behov av 

överkapacitet eftersom behovet att hantera oförutsägbara förändringar av kapacitet minskar. 

Allt detta samverkar till en ökad flödes- och resurseffektivitet. [4, 6] 

Just-In-Time består av tre principer, takt, kontinuerligt flöde och dragande system. 

Takt/Takttid. Takt innebär att alla aktiviteter och processer som tillverkningen består av ska 

utföras i ett tempo som uppfyller kundbehovet. En taktad produktion förebygger stress och 

skapar trygghet i produktionen. Takttid definieras som följande: 

Planerad verksamhetstid 

Kundbehov [antal]
         (1) 

där planerad verksamhet avser den tid som finns tillgänglig för arbete med produkterna under 

en arbetsdag, och kundbehov hur många produkter kunderna kräver inom den planerade 

verksamhetstiden. [4] 

En strävan mot kontinuerligt flöde innebär att produkter, material och information ska vara i 

ständig rörelse. Det handlar alltså om att ha en hög flödeseffektivitet genom att minska stopp 

och stopptider. Ju mer stopp i flödet desto längre väntetid för produkten och längre 

genomloppstid, vilket leder till en låg flexibilitet gentemot kunden, interna såväl externa. 

Utformningen av ett flöde kan också avgöra möjligheten att närma sig ett kontinuerligt flöde. 
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Exempelvis kan en U-formad lina ha flera fördelar. I en U-formad lina kan en operatör göra 

flera olika aktiviteter då det är lättare att lämna tillbaka en felaktigt monterad produkt till en 

tidigare station. Det innebär också kortare transportvägar vilket motverkar slöseri. [4, 5] 

Korta avstånd mellan processerna bidrar till mindre väntetid och på så vis minskas 

genomloppstiden. Något annat som bidrar till ett kontinuerligt flöde är minskning av 

buffertlager. I det här sammanhanget definieras buffert som en mellanlagringsplats för 

produkter som är delvis förädlade men inte färdiga. De produkter som befinner sig i ett flöde, 

antingen i en process eller buffert, kallas för Produkter I Arbete (PIA). Eftersom en buffert är 

en mellanlagring mellan två processer så medför det avbrott i flödet. Ju mer buffertlager desto 

mindre kontinuerligt blir flödet och det leder även till en ökad genomloppstid.  Att eliminera 

buffertlager är det optimala i strävan mot kontinuerligt flöde men är tyvärr ogenomförbart i 

praktiken p.g.a. diverse förluster i flöden och processer. Således bör buffertarna vara så små 

som möjligt för att inte produktflödet ska bli lidande. Även om det existerar ett buffertbehov 

bör rotorsaken till detta behov angripas. En typisk orsak till buffertbehov är långa ställtider 

som i sin tur bidrar till stora partistorlekar. Ett kontinuerligt flöde kräver små partistorlekar 

och korta ställtider. [4] 

Dragande system handlar om hur respektive process i ett flöde ska styras. Den här principen 

kännetecknas av att en aktivitet utförs när en intern eller extern kund signalerar ett behov. 

Med andra ord så tillverkas ingenting som inte har beställts. Syftet med en dragande 

produktion är att flödets processer inte ska agera obreoende av varandra, utan samverka för att 

uppnå ett jämnt flöde. Det här harmoniserar med flödesorientering och gynnar produktens väg 

från start till slut. [4]  

Nästa relevant del i Lean production är begreppet standardisering. En standard avser det 

nuvarande bäst kända arbetssättet för ett visst moment som alla berörda arbetar efter. En 

standard är aldrig satt för all framtid utan gäller endast tills ett bättre arbetssätt hittats, vilket 

betyder att en standard kan vara undermålig. Den centrala delen är överenskommelsen om att 

arbeta efter ett bestämt sätt, d.v.s. att ha en naturlig utgångspunkt i allt arbete. Varför är ett 

standardiserat arbetssätt nödvändigt vid strävan mot Lean? När det finns en överenskommelse 

om hur arbetet ska utföras är det lättare att upptäcka fel och slöserier. Standardisering utgör 

alltså en grund till avvikelsekontroll. Om det inte finns något att förhålla sig till finns det 

ingen möjlighet att avgöra vad som är fel eller rätt för den delen heller. Standardisering 

medför även en förutsägbarhet, vilket ökar chansen till slöserieliminering. När 

oförutsägbarheten försvinner så minskas behoven av försäkring, t.ex. i form av buffertlager. 

[4, 5] 

2.4.2 Kvalitetsteknik 

Ett företag ska ha en verksamhetsidé – vision, mål, strategi – och en policy. Det ska finnas en 

röd tråd mellan dessa och alla beslut som tas ska vara i linje med dessa. Ett beslut som strider 

mot någon av dessa områden ska inte genomföras. [5] 

Företag ägnar sig mer och mer åt offensiv kvalitetsutveckling. Det innebär en strävan mot att 

uppfylla och även överträffa kundernas förväntningar till minsta möjliga kostnad genom ett 

ständigt pågående förbättringsarbete. Det är alltså kunderna som ska vara i centrum och att det 
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är deras syn på kvalitet som ska tas hänsyn till. Att ha kunden i centrum innebär att tänka sig 

in i deras situation och förstå vad de söker. Företaget bör därefter utforma sin tillverkning på 

ett sådant sätt att produkterna faktiskt uppfyller och förhoppningsvis överträffar kundernas 

behov och förväntningar. Detta gäller framförallt de extrerna kunderna men även de interna 

kunderna. Även dessas behov bör uppfyllas för att de ska kunna göra ett bra arbete. [5] 

Alla beslut ska baseras på fakta. Faktan ska ligga till grund för beslut och inte företagets egna 

önskemål. När det handlar om investeringar är detta viktigt med den här inställningen. 

Företaget måste vara berett på att ändra sin uppfattning om fakta och undersökningar visar att 

deras önskningar inte är realiserbara. [5] 

2.4.3 Automation 

Det har inte undgått någon att maskiner är bra till mycket. Historien igenom har maskiner 

hjälpt människan att trotsa sina begränsningar. Flyg, bil och tåg är idag vardagsmat och har 

underlättat människors liv på ett otroligt sätt. Allt eftersom tekniken utvecklas så drivs 

utveckling och produktion framåt i rask takt. Automatisering av arbetsmoment är en vanlig 

åtgärd för att kompensera för de brister männsikan för med sig. Det betyder dock inte att 

människan är totalt ersättningsbar i alla situationer. Människan kan upptäcka små förändringar 

och snabbt ta in ny information och utifrån den göra en bedömning för att sedan gå över till 

handling, se tabell 1 för en jämförelse mellan maskin och människa [7]. 

Tabell 1: Visar människors och maskiners respektive styrkor [7]. 

MÄNNISKOR ÖVERTRÄFFAR 

MASKINER I FRÅGA OM: 

MASKINER ÖVERTRÄFFAR 

MÄNNISKOR I FRÅGA OM: 

 Förmåga att upptäcka små 

mängder av visuell eller akustisk 

energi 

 Förmåga att uppfatta ljus- eller 

ljudmönster 

 Förmåga att improvisera och 

arbeta efter flexibla procedurer 

 Förmåga att lagra stora mängder 

information under en längre 

period och att plocka fram 

relevant fakta i rätt tid 

 Förmåga att resonera induktivt 

 Förmåga att utöva bedömningar 

 Förmåga att snabbt reagera på 

kontrollsignaler och applicera 

stora krafter smidigt och precist 

 Förmåga att utföra repetetiva, 

monotona uppgifter 

 Förmåga att lagra information 

kort och sedan radera den 

 Förmåga att resonera deduktivt 

 Förmåga att handskas med 

komplexa aktiviteter, i fråga om 

simultanförmåga 

 

Maskiner förlorar alltid mot människan när det kommer till flexibilitet i problemlösning, men 

i standardiserade processer är inte det behovet det viktigaste. I slimmade produktionsflöden 

återkommer ofta enformiga arbetsuppgifter med monotona rörelser. Sådana arbetsuppgifter 

kan under rätt förutsättningar vara lämpliga att automatisera.  



 

     dsds 

Rev 01, 2017-05-17  Daniel Solheim, Industriell ekonomi  9 

Automatiska system kan användas inom industrin på olika sätt beroende på sammanhanget. 

Vissa automatiska lösningar är bättre än andra. Utmaningen för alla som står inför beslutet om 

automatisering är att hitta den optimala lösningen, både på kort och lång sikt. Vanligtvis 

grundas beslutet om automatisering på beräkningsbara faktorer, t.ex. minskade 

arbetskostnader i form av direkt lön. Men automatisering kan påverka fler områden som är 

viktiga att ha i beaktande. T.ex. ergonomi, flexibilitet, ledtid och kvalitet påverkas av en 

automatisering men syns inte alltid i beräkningarna. Nedan följer exempel på drivkrafter som 

kan ligga bakom en automatisering: 

 Kostnadsreduktion 

 Minskade kvalitetsfluktuationer 

 Teknisk nödvändighet, det går inte att utföra aktiviteten manuellt  

 Kapacitetsbrist 

 Ej ergonomiskt arbete         [8] 

Tyvärr kan många lägga alldeles för mycket vikt på den första punkten och förbise de andra 

drivarna. Om det läggs för hög vikt på återbetalningstiden så kan en mindre lönsam 

investering slopas trots att den automatiserade anläggningen ger många andra fördelar. 

Kvalitativa effekters bedtydelse kan därför hamna i skymundan för att det läggs för hög vikt 

på de kvantitativa effekterna. Automatiseringsbeslut kräver en helhetssyn för att kunna göra 

en rättvis bedömning och sedan fatta ett bra beslut. Det finns flera parametrar som spelar in 

men tre frågor bör besvaras vid undersökning av automatiseringsmöjligheter. Dessa tre frågor 

måste sedan utvecklas och konkretiseras, se följande [8]:  

1. Vad är syftet med att automatisera och vad är det värt att nå detta syfte? 

a. Vad är kapabilitet, tillgänglighet och tillförlitlighet hos systemet? 

b. Vilka andra systemprinciper kan användas: manuell eller hybridlösning? 

c. Hur påverkar respektive lösning kostnad, kvalitet, leveransförmåga/ledtid och 

flexibilitet?  

2. Vad får det kosta att nå syftet? 

a. Produktens livscykel? 

b. Systemets livscykel? 

c. Vilka kostnader/besparingar/intäkter är direkta/indirekta och synliga/osynliga? 

3. Vad är tillförlitligheten i svaren på de två första frågorna? 

a. Denna fråga beror på utförligheten i de första två frågorna 

Dessa frågor ger en bra uppfattning om huruvida det bör undersökas att automatisera ett 

moment, men är inte tillräckligt precisa för att avgöra lämpligheten för automatisering. En 

mer noggrann beslutsguide som avgör hur starkt kravet på automatisering av en process eller 

aktivitet är därför nödvändig. En generell beslutsguide ser ut på följande sätt [8]: 

Steg 1: Lista alla processer 

Lista alla processer och aktiviteter som planeras utifrån de komponenter och produkter som 

behövs. 
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Steg 2: Identifiera kandidater för automatisering 

Ifrågasätt varje aktivitet i processen genom följande checklista: 

 Är processen smutsig, farlig eller krävande? 

 Krävs konstant hög kvalitet? 

 Finns tillräckligt kvalificerad arbetskraft för att utföra processen manuellt? 

 Går uppgiften inte att utföra manuellt p.g.a. t.ex. miljöfaktorer 

 Finns det en besparings- eller intäktspotential i automatisering? 

 Kan drifttiden ökas?  

Sedan värderas svaren i respektive fråga 

 Svar ”nej” = 1 

 Svar ”kanske” = 3 

 Svar ”ja” = 9 

Processer med genomsnitt över 3 ska analyseras vidare för att eventuellt automatiseras. 

Steg 3: Gör en konsekvensanalys 

Därefter ritas processerna upp i sekvens och sedan ska tre frågor besvaras: 

 Är produkterna utformade så att processen enkelt kan automatiseras? 

 Blir omgivande processer (uppströms, nerströms) påverkade på ett 

ofördelaktigt sätt? 

 Finns fortfarande den viktiga mänskliga kvalitetsövervakande aspekten kvar i 

processen? 

Steg 4: Dokumentera 

Markera i produktionsstrategins layout-del de processer som ska övervägas att automatiseras.  

Givetvis måste denna modell skräddarsys beroende på hur situationen ser ut och de 

förutsättningar som existerar. Även om drivkrafterna kan vara många så måste barriärna 

gentemot automatisering tas i beaktande. Det kan handla om: 

 Felaktig inställning och strategi för tillverkning och automatisering 

 Otillräckliga produktionsvolymer 

 Produkten är  olämpligt utformad med hänsyn till automatisering    

Vid automatisering byggs begränsningar för vad som utrustningen kan utföra, den är tillägnad 

en särskild arbetsuppgift och har en begränsad arbetsarea. Det betyder att vid förändringar i 

produktionen t.ex. produktmix, tillverkningssätt, konstruktion etc, krävs kostsamma och 

komplicerade förändringar av den automatiska utrustningen. Därför bör den automatiserade 

lösningen vara väl genomtänkt och ta hänsyn till nuvarande och framtida krav. Den bör också 

ta hänsyn till framtida förutsättningar även om dessa kan vara svåra att förutse. Det blir då 
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möjligt att välja exakt vilka moment som ska automatiseras och sättet de ska automatiseras 

på. [8]  

Innan det är bestämt huruvida automatiseringen ska genomföras eller ej måste graden av 

automatisering bestämmas. Graden av automatisering definieras enligt Frohm [6] på följande 

sätt: 

“The allocation of physical and cognitive tasks between humans and  

technology, described as a continuum ranging between totally manual 

and totally automatic” 

 

Översatt till svenska betyder det fördelningen av fysiska och kognitiva arbetsuppgifter mellan 

människa och maskin, i en skala från helt manuellt till helt automatiskt. Det måste alltså 

klargöras vilka uppgifter en automatiserad anläggning ska ha. Handlar det om att ersätta 

människans muskelkraft eller ska den öka informationshastigheten och ge en operatör snabba 

direktiv? Ska aktiviteten utföras manuellt eller totalt automatiskt eller med en kombination 

mellan dessa? För att ta reda på detta måste den nuvarande processen analyseras och sedan 

lista alla aktiviteter som utgör processen. Därefter ska aktiviteten undersökas för eventuell 

automatisering, varefter det avgörs vilken grad av automatisering som är lämplig. Det här 

tillvägagångsättet beskrivs i den mer utförliga DYNAMO – metoden, se figur 4 [7]. 

 

1. Plan ahead before the measurement  
2. On site, start with a pre-study to indentify the process 
3. Visualize and document the production flow 

4. Identify the main task for each section/cell 
5. Identify sub-tasks for each section/cell 

6. Measure LoA (Level of Automation) 

7. Asses LoA, set relevant max. and min. levels 

8. Analysis of results 

Figur 4: Visar de åtta stegen i DYNAMO-metoden. 

DYNAMO – metoden används redan från början i ett planeringsstadium när det inte är exakt 

bestämt vad som ska automatiseras. Det medför att alla steg i den här metoden inte kommer 

användas för det uppdrag som beskrivs i den här rapporten. En kombination mellan 

beslutsguiden och DYNAMO – metoden är nödvändig för det här uppdraget och de delar som 

är relevanta kommer handplockas och tillämpas.   

2.4.4 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning är ett begrepp som används när företag använder ekonomisystem för att 

styra företaget mot ekonomiska mål. Ett ekonomisystem kan inbegripa många olika områden 

och kommer inte att behandlas i det här avsnittet. Den delen av ekonomistyrning som är 

relevant är hur företag hanterar investeringar. Ordet investering kan användas i ett flertal 

sammanhang. En definition på investering är en uppoffring som görs idag med syfte att 

generera nytta i framtiden. För att avgöra lönsamheten av en investering använder företag sig 

av investeringskalkyler. I det här projektet är det fråga om en rationaliseringsinvestering, den 

metod som lämpar sig är en payback-kalkyl. Det är en kalkyl som visar återbetalningstiden 

för en investering. Om det kommer till det stadium, då en lösning ska tas, fram kommer en 
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payback-kalkyl användas. [9] 
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3 Metod 

3.1 Övergripande tillvägagångssätt 

När den nödvändiga teorin har inhämtats är nästa steg att tillämpa den. I avsnitt 2.5.3 beskrivs 

två stycken olika guider för beslut och integration av automatisering. Vissa delar är liknande, 

båda metoderna börjar till exempel med kartläggning av nuläget. Det är väsentligt att få en 

klar bild över den befintliga situationen och alla processer som projektet berör. Sedan ska de 

processer eller aktiviteter som ska automatiseras identifieras. Det är inte tillämpbart för det 

här projektet då Meritor redan har bestämt vilken process som ska automatiseras. Däremot är 

kontrollfrågorna intressanta och kommer att användas för att utföra en konsekvensanalys. 

Anledningen till det är för att se hur den automatiska anläggningen påverkar omgivningen. 

Har den allt för negativa konsekvenser är det inte värt att gå vidare med automatiseringen. 

Produkterna måste också tas i beaktande, huruvida de är utformade för att processen enkelt 

ska kunna automatiseras. Sedan måste de funktionella kraven identifieras, det vill säga de 

aktiviteter som dragningen består av och vilka som ska automatiseras. Slutligen sammanställs 

all information och analyseras för att sedan fatta ett beslut i frågan om att gå vidare med 

atuomatiseringen.  

Visar det sig lämpligt med en automatisering blir nästa steg att ta kontakt med återförsäljare 

av automatiserade anläggningar. Tillsammans med dessa ska ett lösningsförslag tas fram. 

Förutsättningarna kommer att diskuteras och resultatet av undersökningen ska visas för 

återförsäljaren för att den ska kunna ta fram en så komplett offert som möjligt. Offerten 

kommer sedan att användas som beräkningsunderlag i en investeringskalkyl. När denna är 

utförd kommer resultatet att presenteras för Meritor. Detta resultat kommer då att ligga till 

grund för beslutsfattande i frågan om automatisering av dessa två dragare.  

3.2 Metodkritik 

De metoder som behandlades i teoriavsnittet är generella metoder och skiljer sig från den 

situation som var aktuell i detta uppdrag. Därför kan det finnas risk för att alla områden inte 

täcktes och att vissa viktiga aspekter bortsågs ifrån. Det ställde  högre krav på uppmärksamhet 

och på helhetssynen under utförandet. Arbetssättet var inte heller klart definierat och mycket 

var öppet för tolkning och egen justering. Detta är en risk i sig då en felaktig bedömning leder 

in på villovägar och ödslar tid.  

3.3 Kartläggning av nuläget 

Det första steget är att få en klar bild av nuläget. Se flödet, processen och aktiviteterna. Som 

det tidigare nämnts i avsnitt 2.1 där problemet beskrivs befinner sig dragarna i en 

monteringslina för differentialväxlar. Meritor tillverkar fem olika växlar, DT100, DS70, EV-

91, MS15 och MD15. Meritor har en sekvensierad tillverkning, vilket betyder att alla växlar 

monteras i en specifik ordning och registreras i en aktiv order. Operatören är med växeln från 

början till slut. Monteringslinan är uppbyggd av sex stycken stationer enligt figur 5.  
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Figur 5: Processflödet för monteringslinan med respektive stationer. 

 

Det börjar med att operatören startar ordern i station 010. När alla aktiviteter är utförda 

stänger operatören ordern för den stationen och flyttar växeln till nästa. I nästa station startar 

operatören ordern och upprepar samma procedur tills den lämnar station 060. Detta görs för 

att varje aktivitet ska registreras och kunna spåras. De stationer som undersöks är station 030 

och 050 där åtdragningarna sker. 

Operatören flyttar växeln som ligger på en palett till station 030 från 020. Operatören startar 

ordern på stationen och börjar med att ta en spinndragare och sedan spinna skruvarna som 

förbinder diff-halvorna. Sedan återlämnar operatören spinndragaren och flyttar växeln till 

dragaren. MS15 och MD15 dras åt med en typ av skruv och DT100 och DS70 en annan, EV-

91 dras inte i den här stationen. Därför måste operatören byta hylsa beroende på vilken växel 

som monteras. När hylsan är bytt placerar operatören växeln under dragaren som anpassar 

inställningarna beroende på vilken växel som ska dras. Figur 6 ger en bild av hur dragningen 

går till, en ungefärlig bild av en växel och vilka skruvar som dras. 

 

Figur 6: Illustrerar dragarens utgångsläge och hur dragningen utförs och växelns utseende. 

 

Dragaren är tvåspindlig, vilket innebär att det är två skruvar som dras per dragning. 

Operatören styr sedan dragaren så att hylsorna går in över skruvhuvudena och väntar på att 

dragaren drar åt skruvarna med rätt moment. När dragningen är godkänd stiger dragaren och 

operatören vrider den för att dra nästa skruvpar. Detta upprepas till alla skruvar är dragna och 

godkända. Därefter stänger operatören den aktiva ordern och flyttar växeln till nästa station.  

Det fungerar nästan identiskt i station 050, men där dras även EV-91. Alla aktiviteter utförs på 

exakt samma sätt. Det enda som skiljer är antalet dragningar beroende på vilken växel som 

dras, vilket medför att vissa dragningar binder operatören längre än andra. Meritor har en 

STN 010  
Inkrom 

STN 020  
Kronhjul 

STN 030  
Dragning 
diff-halva 

STN 040  
Montering 

kronhjul 

STN 050  
Dragning 
kronhjul 

STN 060 
Lagerpress

ning 
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takttid på 100 sekunder och station 030 och 050 har båda cykeltider på dryga 90 sekunder. 

Dragningarna kan variera mellan 33 – 44 sekunder, det betyder att om dragningarna 

automatiseras så står operatören utan arbete i uppåt 60 sekunder sammanlagt. Idag är linan 

bemannad av sex personer, en automatisering ersätter minst en person. Eftersom Meritor har 

treskift så betyder det att man kan rationalisera bort tre personer. Till synes ser det här ut som 

en given investering, men innan det beslutet kan tas måste frågan om automatisering 

undersökas djupare. 

3.4 Beslut om automatisering 

Som det nämndes i avsnitt 2.5.3 måste de generella metoderna skräddarsys för att passa in på 

det här arbetet. Följande beslutsguide togs fram och besvarades:  

3.4.1 Syfte till automatisering 

Vad är syftet? Syftet med automatiseringen är att reducera mantiden på monteringslinan och 

på så vis rationalisera bort personal för att minska direkta kostnader.  

Vad är det värt för resurser för att uppnå detta syfte? Meritor är villiga att investera i en 

automatiserad anläggning såvida återbetalningstiden inte är för lång (ca 2 år är önskemålet).  

Hur stämmer detta syfte överens med verksamhetens mål och policy? Meritor strävar 

efter hög kvalitet och att överträffa kundernas förväntningar. I det här fallet handlar det mer 

om att inte att automatiseringsbeslut ska hamna i konflikt med Meritors policy, snarare än att 

det överensstämmer.  

3.4.2 Konsekvenser av automatisering 

Först listas de berörda processerna och aktiviteterna 

STN 030 – Dragning diff-halva: 

Det är fyra produkter som dras åt i det här momentet och tabell 2 nedan visar respektive 

operationsbeskrivning.  

Tabell 2: Visar operationsbeskrivningarna för MS15, MD15, DT100 och DS70. 

DT100/DS70 MS15/MD15 

Flytta palett på monteringsbana  Flytta palett på monteringsbana  

2 steg   2 steg   

Läs MAST-skärm   Läs MAST-skärm   

Ta spinndragare   Ta spinndragare   

Spinn skruv med dragare  Spinn skruv med dragare  

Återlämna spinndragare  Återlämna spinndragare  
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Flytta palett på monteringsbana  Flytta palett på monteringsbana  

Hylsbyte   Hylsbyte   

Dra 12st skruv diffhalva   Dra 12st skruv diffhalva   

Flytta palett på monteringsbana  Flytta palett på monteringsbana  

2 steg 2 steg 

 

Station 050 – Dragning Kronhjul: 

I den här stationen dras alla fem produkter åt och tabell 3 nedan visar 

operationsbeskrivningarna för respektive produkt. 

Tabell 3: Visar operationsbeskrivningarna i station 050 för DT100, DS70, EV-91, MS15 och MD15. 

DT100/DS70 EV-91 MS15/MD15 

Flytta palett på 

monteringsbana 

Flytta palett på monteringsbana Flytta palett på 

monteringsbana 

Läs MAST-skärm Läs MAST-skärm Läs MAST-skärm 

Ta och äntra cylindriska 

pinnar i fixturringen 

  

Hylsbyte Hylsbyte 

Pressa cylindriska pinnar i 

diff och kronhjul 

Hylsbyte 

 

Hylsbyte 

Återlämna fixturring 

cylindriska pinnar 

Dra 16st skruv kronhjul 

 

Dra 16st skruv kronhjul 

Hylsbyte  
Ta låsplåt kronhjulsskruvar Flytta palett på 

monteringsbana 

Hylsbyte Montera låsplåt på kronhjulsskruvar  

Dra moment på 10st 

kronhjulsskruv  

Flytta palett på monteringsbana 

 

 

Ta låsplåt kronhjulsskruvar    
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Montera låsplåt på 

kronhjulsskruvar 

   

Flytta palett på 

monteringsbana 

  

 

Hur påverkar en automatisering: 

Processen? Processen i sig kommer att utföras på exakt samma sätt som tidigare. 

Aktiviteterna kommer att ske i samma ordning som tidigare. Däremot kommer 

arbetsmomenten att ändras och omjusteras. Istället för att vara bunden vid dragaren kommer 

operatören frigöras.  

Flexibiliteten (produktmix)? På monteringslinan (U-Line) så monteras fem olika produkter. 

DT100, DS70, EV-91, MS15 och MD15. DT100/DS70 har samma mått men är konstruerade 

på lite olika sätt, samma gäller för MS15/MD15. Den automatiserade anläggningen måste 

alltså ta hänsyn till fem olika produkter, men bara tre olika inställningar. I dagsläget scannar 

operatören in produkten och dragaren ställer då in rätt inställningar för respektive produkt. I 

och med att antalet skruvar varierar mellan 10/12/16 kommer rotationen också att variera 

mellan varje skruvpar. Den automatiserade anläggningen måste alltså kunna skifta mellan 

36°/30°/22,5° i rotation.  

Tillvägagångssättet borde inte ändras vid införande av en automatiserad anläggning, vilket 

medför att flexibiliteten till synes blir näst intill oförändrad. Enligt Erik Björklund, som är 

produktionstekniker på Meritor, borde inte det vara några svårigheter att ställa in ett nytt C-C 

– mått vid införande av nya produkter. Utmaningen är att ställa in den  automatiska rotationen 

vid dragningen. Det kan ta lång tid att programmera in nya inställningar vid införande av nya 

produkter och är något som måste tas i beaktande. 

Kvaliteten? Automatiserade anläggningar utför alla aktiviteter identiskt och har inga 

variationer i arbetssätt. Jämför det med en operatör som kan bli trött, ofokuserad och fumla.  

Däremot är en operatör överlägsen när det kommer till att upptäcka fel och irregulariteter. En 

parantes i den nuvarande processen är att operatören kan fumla med åtdragaren vilket leder 

till att åtdragningen blir underkänd. Då måste operatören börja om med åtdragningen för att 

systemet ska kunna godkänna respektive åtdragning – oavsett om de tidigare skruvarna har 

dragits åt med rätt moment. En automatiserad lösning kan leda till minskade 

kvalitetsfluktuationer men kräver frekventa kvalitetssäkringar. 

Genomloppstiden? Svårt att avgöra innan en lösning har tagits fram. Det finns risk för att 

dragningen tar längre tid om den automatiseras jämfört med nuläget. Ett krav är att cykeltiden 

inte överstiger takttiden, som är 100 sekunder, isåfall blir stationen där åtdragningen utförs en 

flaskhals. Målet är att cykeltiden ska vara samma för en automatiserad lösning så som den är 

nu. Det kommer med stor sannolikhet krävas en ombalansering av resurser för att uppnå 

kravet.  
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Det är låg ställtid på dragaren i nuläget. Operatören byter hylsa beroende på vilken växel som 

ska monteras och scannar in växeln i systemet. Då ställer dragaren in rätta inställningar 

automatiskt. Tanken är att den automatiserade anläggningen ska fungera på liknande sätt.  

Flödet (omgivande processer)? Inga omgivande processer behöver ändras vid en 

automatisering, utöver att operatören frigörs från dragningen. Detta kommer att leda till 

mindre bemanning då en automatisering ersätter två arbetsmoment. Eftersom operatören 

frigörs från dragningen betyder det att denne står sysslolös i x antal sekunder.  Det krävs 

därför en omplacering av resurser om operatören ska ha något att göra. Hur påverkar detta 

flödet? För att få ett svar på den frågan måste flödet studeras ytterligare. Figur 7 visar flödets 

riktning och arbetarnas rörelser hur dessa ser ut idag. 

 

Figur 7: Illustrerar det nuvarande flödet för differentialväxel-monteringen och visar operatörernas 
rörelser. 

 

För att förklara hur flödet fungerar kommer operatörerna A och B att användas. Sifforna avser 

att visa operatörens position vid en exakt tidpunkt och det inringade D:et visar dragarnas 

postion. Det är 100 sekunder mellan de olika tidpunkterna, alltså 100 sekunder mellan 1 och 

2, 100 sekunder mellan 2 och 3 osv.. Om takttiden hålls exakt så ska det vara 100 sekunder 

mellan varje operatör. Nu är inte cykeltiderna för varje station exakt 100 sekunder så bilden är 

inte en exakt spegling av verkligheten, men detta ger en tillräckligt bra uppfattning för fortsatt 

analysering. Operatör A inleder ordern i punkt 0 och efter 100 sekunder ska denne ha anlänt 

till station 020. I samma ögonblick, punkt 1, som operatör A stänger ordern för station 010 

och går vidare inleder operatör B nästa order i station 010. Detta fortgår i samma mönster tills 

operatör A stänger ordern helt i punkt 6 och går tillbaka till station 010. Medan operatör A går 

tillbaka inleder operatör B ordern i station 060. Tiden det tar att gå tillbaka till den första 

stationen representeras av x. Här är inte intervallet mellan arbetsmomenten 100 sekunder 
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längre, utan minskar något. Men det återgår till 100 sekunder när operatör B går tillbaka till 

station 010. I dagsläget är alltså flödet jämnt och ingen station verkar vara någon flaskhals. 

Om dragningen automatiseras kommer arbetsuppgifterna att behöva ändras som det 

konstaterats tidigare. Figur 8 visar hur en automatisering av dragningen förändrar 

operatörernas arbetssätt och flödets utformning. 

 

Figur 8: Visar flödets utformning vid automatisering av de två dragarna. 
 

Tidsintervallen mellan punkterna är fortfarande 100 sekunder, det antas ta 50 sekunder för en 

automatiserad anläggning att dra skruvarna. Den streckade linjen indikerar att operatören 

lämnar över växeln i dragaren och går vidare till nästa station. För att operatören inte ska stå 

sysslolös under tiden som skruvarna dras så är en buffert placerad i början på stationerna 030 

och 050. Detta betyder att operatörerna är i konstant rörelse och att omsättningshastigheten 

för operatörerna minskar med 100 sekunder. Det ska betonas att det inte går att bara placera in 

två automatiserade dragare utan att ombalansera flödet.  

Hur påverkar framtiden den här utformningen? Meritor går mer och mer mot svetsning som 

förband än skruvning. Inga exakta siffror gavs, men om ca 4-5 år kommer Meritor helt gå 

över till svetsning som förband. Om de skruvade produkterna fasas ut måste monteringslinan 

anpassas efter det.  

Vilka kostnader/besparingar är direkta/indirekta och synliga/osynliga? En direkt kostnad 

blir själva investeringen av en automatisk anläggning. Anläggningen, installationen osv.. 

Indirekta kostnader kan vara serviceavtal, reparation, maskinstopp, reservdelar. Besparingen 

kommer i form av arbetskraft. U-Line går på treskift idag och Meritor räknar med att en 

automatisering ersätter en person. Det krävs alltså tre färre anställda vilket medför mindre 

direkt lön och sociala avgifter. Indirekt besparing kan vara en reducering av 

kvalitetsfluktuationer. 
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Gynnar en automatisering företaget långsiktigt såväl som kortsiktigt? Kortsiktigt är det en 

kostnad, men långsiktigt medför det besparingar. Däremot måste det tas hänsyn till 

utfasningen av nuvarande produkter. Kommer dragarna användas om 4-5 år? Måste de 

omplaceras för framtiden? Vad får det här för konsekvenser?  

3.4.3 Funktionella krav 

För att avgöra graden av automatisering så besvaras följande frågor. 

Är produkterna utformade på ett sådant sätt att processen enkelt kan automatiseras? För att 

få ett svar på den här frågan används data om produkterna som grund. Följande produktdata är 

given av Meritor och hittas i tabell 4. 

 
Tabell 4: Visar respektive produkts relevanta data. 

 

Innan svaret på frågan ges är några förtydliganden på sin plats. Åtdragningsmoment avser 

kraften som skruvarna måste dras åt med för att konstruktionen ska hålla. Rotation/skruvpar 

är antalet grader som dragaren måste rotera från en dragning till nästa. Det som avgör 

rotationen är hur många dragningar som sker på varje växel. C-C – mått är avståndet från 

centrum av ena skruven till den motsatta skruvens centrum (se figur 5).  

Det är fem stycken produkter som sätts ihop i monteringslinan. DT100, DS70, EV-91, MS15 

och MD15. DT100 och DS70 är näst intill identiska, samma gäller för MS15 och MD15. I 

första åtdragningen dras inte EV-91 p.g.a den inte är konstruerad på samma sätt. Det är alltså 

fyra produkter som dras i första dragaren. DT100 och DS70 har samma C-C – mått och 

åtdragningsmoment. MS15 och MD15 har samma C-C – mått och åtdragningsmoment, vilket 

bedtyer att det bara krävs en omställning av inställningar vid byte mellan dessa produkter.  

Det är 12 skruvar som dras åt på dessa fyra produkter i första dragningen, skruvarna dras åt i 

par. I andra dragningen då växeln sätts samman med kronhjulet dras alla fem produkter. EV-

91, MS15 och MD15 har 16 skruvar (8 dragningar) som ska dras åt. DT100 och DS70 har 

endast 10 skruvar som ska dras åt (5 dragningar). Aktiviteten för respektive produkt skiljer sig 

ingenting i utförandet, alla dras åt på samma sätt. Sammanfattningsvis: Det enda som skiljer 

Data DT100 DS70 EV-91 MS15 MD15 

Åtdragningsmoment 180-220 

Nm 

180-220 

Nm 

252-308 

Nm 

498-696 

Nm  

498-696 Nm  

Dragningar 

STN030 

6 st 6 st - 6 st 6 st 

Rotation/skruvpar 30° 30° - 30° 30° 

C-C – mått  162 mm 162 mm - 186,5 mm 186,5 mm 

Dragningar 

STN050 

5 st 5 st 8 st 8 st 8 st 

Rotation/skruvpar 36° 36° 22,5° 22,5° 22,5° 

C-C – mått  210 mm 210 mm 285 mm 282,575 mm 282,575 mm 
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produkterna åt är hur hårt de ska dras åt och C-C – måtten mellan skruvarna.  

Vilka kognitiva samt fysiska aktiviteter finns? Med kognitiva aktiviteter menas lagring, 

bearbetning och förflyttning av information som leder till ett visst handlingssätt. Nedan listas 

alla moment som berör dragningen. 

Kognitiva: 

 Scanna in ordernumret, så dragaren kan ställa in rätt C-C – mått och 

åtdragningsmoment.  

 Godkänna respektive dragning tills alla skruvar är åtdragna 

 Stänga ordern och leverera till nästa station 

Fysiska: 

 Byta hylsa beroende på vilken växel som ska dras åt 

 Placera växeln under dragaren så den kan dras åt och se till att växelns position är 

fixerad 

 Sänka ner dragaren och styra in hylsorna över skruvhuvudena. En viktig notis är att 

hylsorna sitter lite ”löst” i dagsläget för att operatören ska kunna ”vicka” in hylsorna 

över skruvhuvudena.  

 Dra åt skruvarna med tillräckligt hårt åtdragningsmoment 

 Föra upp dragaren och sedan rotera för att vara i position att dra åt nästa skruvpar 

 Släppa växeln från dess fixerade läge för att operatören ska kunna ta den till nästa 

station 

Hur ska dessa fördelas mellan människa och maskin? Svaret på den här frågan togs fram 

genom samarbete med Erik Björklund och är en utgångspunkt vid framtagande av en 

automatiserad lösning.  

Människa:  

 Scanna in ordernumret, så dragaren kan ställa in rätt C-C – mått och 

åtdragningsmoment. 

 Byta hylsa beroende på vilken växel som ska dras åt 

 Placera växeln under dragaren så den kan dras åt och se till att växelns position är 

fixerad 

 Sänka ner dragaren och styra in hylsorna över skruvhuvudena. En viktig notis är att 

hylsorna sitter lite ”löst” i dagsläget för att operatören ska kunna ”vicka” in hylsorna 

över skruvhuvudena. 

Maskin 

 Dra åt skruvarna med tillräckligt hårt åtdragningsmoment 

 Föra upp dragaren och sedan rotera för att vara i position att dra åt nästa skruvpar 
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 Drar och godkänner respektive dragning tills alla skruvar är åtdragna 

 Släppa växeln från dess fixerade läge för att operatören ska kunna ta den till nästa 

station 

 Stänga ordern och leverera till nästa station 

Denna fördelning anses vara den mest realistiska och praktiskt tillämpbara. Viktigt att ha i 

åtanke är att denna fördelning kan ändras utifrån vad leverantören av en automatiserad 

anläggning har att säga. Men den här fördelningen frigör operatören från själva dragningen 

och uppfyller därför det urpsrungliga kravet.  

3.4.4 Analys av resultat 

Det som talar för en automatisering är att utförandet av dragningen inte behöver ändras. 

Aktiviteterna kan utföras i exakt samma ordning som den gör i dagsläget, men några av 

aktiviteterna kan behöva omplaceras till andra stationer. Dragningen bör vara den sista 

aktiviteten i stationerna 030 och 050 för att flödet ska fortsätta vara jämnt. Tabell 3 visar att 

för DT100, DS70 och EV-91 så monteras en låsplåt innan de går vidare till station 060. Denna 

aktivitet bör lämpligen flyttas till station 060 så länge cykeltiden inte överstiger 100 sekunder.  

Något som är svårt att uppskatta är huruvida genomloppstiden förändras. Det kan egentligen 

inte svaras på förrän en komplett lösning tagits fram och testats. Eftersom det inte kan svaras 

på i nuläget medför det ett risktagande om Meritor går vidare med automatiseringen.  

Att kvaliteten på produkterna vare sig höjs eller sänks är något som Meritor måste ta ställning 

till. Räcker det med att beslutet inte motsäger företagets policy? Om kvaliteten på produkterna 

är hög och en automatisering inte försämrar den så bryts inte policyns riktlinjer. En policy är 

till för att ett företag ska nå sin vision och den ska vara fast förankrad i företagets strategi [4]. 

Det är därför viktigt att ta policyn på allvar och alla beslut ska stämma överens med den. En 

automatisering bryter inte mot policyn. Kvaliteten på produkterna blir oförändrad men 

kvalitetsfluktuationerna kan minska [7]. En automatiserad anläggning utför sitt arbete 

identiskt och precist. Här är det dock viktigt att tänka på maskiner och människors styrkor 

som återfinns i Tabell 1. En maskin är överlägsen i monotont arbete, vilket appliceras på 

dragningen, men en människa kan uppfatta minsta avvikelse i olika former. En människa kan 

höra om det är något fel på en maskin medan maskinen fortsätter obehindrat tills haveriet 

inträffat. Det ställs därför höga krav på regelbundna kvalitetssäkringar, detta är något Meritor 

måste implementera vid en automatisering. Maskintstopp är något som kan få förödande 

konsekvenser för flödet. Vad behövs för att kunna lösa ett haveri snabbt? Reservdelar, intern 

kompetens eller extern kompetens? Meritor behöver en handlingsplan och vara förberedda på 

haveri vid implementering av en automatiserad anläggning.   

I och med att Meritor går över till svetsade produkter i framtiden måste flödet anpassas efter 

en utfasning av skruvade produkter. Vid en undersökning av Figur 8 som visar flödets 

utformning efter implementering av en automatiserad dragning så dyker några problem upp. 

Hur ser en svetsad produkts väg genom flödet ut? Eftersom Meritor inte monterar dessa 

produkter i dagsläget finns inte heller några operationsbeskrivningar. Det förutsätts därför att 
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de svetsade produkterna monteras på liknande sätt i samma steg som de skruvade. Däremot så 

skruvas de inte utan svetsas, vilket måste göras i slutet av monteringslinan då det tar lång tid. 

Så vid stationerna där dragningen utförs sker inget värdeskapande för de svetsade 

produkterna. Till exempel om en operatör förbereder en DT100-växel för dragning så byter 

denne hylsa och scannar in växeln så dragaren ställer in rätt inställningar. Därefter dras 

skruvarna automatiskt och operatören går till nästa station där en ny växel väntar. Nästa 

operatör monterar en växel som ska svetsas. När denne anländer till dragaren så är DT100-

växeln färdigdragen och väntar i nästa station. Då måste operatören lämna den svetsade 

växeln vid dragaren utan att något arbete görs. Det medför att den svetsade växeln inte får 

något värde tillfört på 50 sekunder. Samma sak händer på nästa station där den andra 

dragningen utförs. För att undvika det här scenariot kan det vara lämpligt att överväga en 

andra layout än den som visas i Figur 8.  

3.5 Investering av en automatisering 

Även om alla parametrar angående automatisering inte kunde besvaras komplett så görs 

bedömningen att fördelarna väger tyngre än nackdelarna i det här fallet. En automatisering 

skulle alltså kunna vara lämplig i teorin, men hur är det med lönsamheten? En tumregel är att 

investeringar som inte återbetalar sig på max två år inte genomförs. Särskilt inte om syftet är 

att reducera kostnader i längden. För att avgöra lönsamheten så togs det kontakt med diverse 

återförsäljare och integrerare av automatiserade anläggningar. Robotdalen, Desoutter, ABB, 

Atlas Copco och ARHO fick alla del av informationen som framkommer i avsnitt 3.4.3 och 

blev insatta i situationen. Tyvärr hade tiden runnit iväg vid det här skedet och flera 

återförsäljare gav beskedet att en komplett offert tar lång tid att ta fram och att det kräver egna 

undersökningar. ARHO var det enda företaget som gav ett förslag med informationen i avsnitt 

3.4.3 som grund. De hade ett pris och deras lösning omfattade dragningen och säkerställandet 

av växelns position. Utan att avslöja priset så var det avsevärt lågt och om det innefattade 

båda dragarna skulle investeringen återbetala sig på lite mer än ett år.   
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4 Resultat 

Med den valda metoden så blir resultatet att en automatisering skulle vara genomförbar. 

Produkterna är utformade på ett sådant sätt att de inte skiljer sig överdrivet mycket i utseende. 

Men det viktigaste är att dragningen utförs på ett identiskt sätt för alla fem produkter. Det 

enda som skiljer är C-C – måttet mellan skruvparen och åtdragningsmomentet.  

En automatisering påverkar inte flödet på ett sådant sätt att det är ogenomförbart. Det kräver 

dock omplacering av resurser och en ändring av operatörernas arbetssätt. Det kräver också 

regelbundna och frekventa kvalitetssäkringar av den automatiserade anläggningen. Meritor 

måste även ha en handlingsplan vid haveri för att förebygga stillestånd i produktionen. Det 

kan handla om intern kompetens, reservdelar, alternativ dragning osv.. Svårigheten att 

uppskatta påverkningen på genomloppstiden är något som medför ett risktagande vid 

implementering av en automatiserad anläggning. Det kan inte göras förrän en fysisk lösning 

har tagits fram och testats. Så länge dessa aspekter tas i beaktande är en automatisering klart 

genomförbar. Placeringen som föreslås är den som illustreras i Figur 9.  

 

Figur 9: Visar flödets utformning med hänsyn tagen till de produkter som ska svetsas. 

 

Genom att flytta dragarna till de två sista stationerna kan de produkter som ska svetsas lastas 

av innan och föras till svetsningen. Den här layouten kräver bara en buffert jämfört med 

layouten i Figur 8. Detta förutsätter att dragningen är den absolut sista aktiviteten och att 

operatören inte behöver behandla den ytterligare efter dragningen. 

Med den här layouten så undviks icke-värdeskapande för de svetsade produkterna. Det har 

inte undersökts noggrant huruvida det är realiserbart att ändra konstruktionen på de skruvade 

växlarna så att dragningen kan utföras sist. Det har endast diskuterats hastigt med de anställda 

på Meritor och spontant så sågs inga hinder för detta. Givetvis medför den här layouten mer 

arbete, det kräver omplacering av resurser, konstruktionsändring och en total 

layoutförändring. Men med hänsyn till framtiden så är det här det mest lämpliga förslaget på 

layout.  

En automatisering visade sig även lönsam och uppfyllde kravet på återbetalningstiden. 

Underlaget var den information som presenterades i avsnitt 3.4.3, produkternas data och 
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inställningar samt vilka aktiviteter som utgjorde dragningen. Dessa ansågs av ARHO vara 

tillräckliga för att ta fram ett förslag på lösning inklusive pris. Investeringen skulle återbetala 

sig på lite mer än ett år om den enda kostnaden var införskaffandet av den automatiserade 

anläggningen och besparingarna är löner och sociala avgifter för tre stycken operatörer.  
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5 Diskussion 

Under diskussionsavsnittet kommer det resultat som presenterats i avsnitt 4 att diskuteras. Inte 

de delresultat som frambringats med hjälp av de metoder som använts. Det kommer att 

redogöras för hur det presenterade resultatet uppfyller den lösning som förväntades innan 

arbetets början. Sedan följer förslag till fortsatt arbete och hur Meritor ska använda resultatet 

som presenterats i denna rapport.  

5.1 Värdering av resultat 

För att kunna värdera resultatet så måste uppdraget granskas. Det gick ut på att avgöra ifall 

det var lämpligt att automatisera de två dragarna som används i station 030 och 050. 

Resultatet i den frågan beredde vägen för nästa del i uppdraget, att undersöka lönsamheten i 

investeringen för de automatiserade anläggningarna.  

5.1.1 Diskussion angående lämpligheten att automatisera dragarna 

Det sammanfattade svaret som gavs i avsnitt 4 var följande: 

”Med den valda metoden så blir resultatet att en automatisering skulle vara genomförbar.” 

Trots detta svar är det några saker som måste klargöras och utvecklas innan Meritor kan gå 

vidare med att automatisera dragarna i fråga. Metoden som användes bestod av två delar, först 

ta reda på hur en automatisering är genomförbar i teorin och sedan hur under de praktiska 

förutsättningarna såg ut.  

När det undersöktes i teorin vad en automatisering skulle ha för inverkan på produktionen så 

framkom det att en del områden påverkas så pass avsevärt att det krävs relativt stora 

förändringar. Det är alltså inte så enkelt att det bara är att automatisera dragarna och sedan 

köra på som vanligt. Resultatet visar mer vilka förutsättningar som behövs skapas för att 

dragarna ska kunna automatiseras och vilken inställning som krävs av Meritor när 

automatisering kommer på tal. I enlighet med Lean så krävs en helhetssyn för att kunna ta 

beslut som gynnar företaget långsiktigt [4]. En barriär mot automatisering var en felaktig 

inställning och strategi för beslut om automatisering [8]. Besparingspotentialen är 

otvivelaktigt hög då en automatisering av dragarna teoretiskt ersätter tre operatörer. Det 

medför risken att implementering av automation kan få oönskade effekter vid undermålig 

konsekvensanalys. Syftet med automatiseringen var att minska personalkostnader, därför är 

det viktigt att se till att inga andra osynliga kostnader uppstår.  

Huruvida automatiseringen är genomförbar i praktiken är en mer komplicerad fråga. Det är 

sant att produkterna är snarlika i utseende och dras på samma sätt, men hur lösningen ska 

fungera rent praktiskt är fortfarande inte bestämt. Det är heller inte helt klart ifall dragningen 

kan ske på samma sätt som idag om den ska automatiseras. Vid samtal med representant för 

Robotdalen så framkom det att det är väldigt komplicerat att automatisera en två-spindlig 

dragare. Anledningen är den att det är svårt att få dragaren att passa in båda hylsorna över 

skruvhuvudena samtidigt om det ska ske automatiskt. Så resultatet på frågan om det går att 

automatisera dragarna i praktiken är inte helt besvarad än. Eftersom det avgränsades att ingen 

konstruktion av den automatiserade anläggningen skulle ingå i det här arbetet så är inte den 
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här frågan behandlad på ett djupgående sätt. Det kan anses att förundersökningen inte är 

tillräcklig för att avgöra ifall det är genomförbart att automatisera dragningen. Men det största 

arbetet är gjort och kanske också det viktigaste. Om inte konsekvenserna av en automatisering 

är identiferade och det har undersökts hur produktionen påverkas på ett teoretiskt plan så 

spelar det ingen roll hur bra en lösning fungerar praktiskt. Det finns då ingen stabil grund för 

beslutstagandet och en implementering av en automatiserad anläggning kan få oönskade 

konsekvenser för hela produktionen som det nämndes tidigare. Så även om denna fråga inte är 

helt besvarad så kan Meritor ta med sig den undersökning som gjorts för att identifiera vilka 

aktiviteter som utgör dragningen och hur de bäst fördelas mellan människa och maskin.  

Svaret om det är lämpligt att automatisera dragarna är inte en simpel ja- eller nej-fråga, det 

handlar alltså om att skapa rätt förutsättningar för att en automatisering ska få så lite negativ 

påverkan på produktionen som möjligt. I den aspekten är resultatet och konsekvensanalysen 

till stor nytta för Meritor.  

5.1.2 Diskussion angående lönsamheten i en investering av en automatisering 

Den andra delen som uppdraget bestod av var att se hur en investering skulle vara lönsam 

eller inte. Meritor hade som krav att investeringen skulle återbetala sig på maximalt två år. 

Lösningen som ARHO tillhandahöll skulle innebära att investeringen återbetalar sig på lite 

mer än ett år. Dessa prisuppgifter togs fram med det arbete som presenterats i den här 

rapporten som grund. ARHO har inte varit på plats på fabriken utan all kontakt har skett via 

mail och telefon.  

Att investeringen återbetalar sig på ett år är näst intill häpnadsväckande och låter nästan för 

bra för att vara sant. Det är också möjligt att det är fallet. Att ARHO tagit fram en lösning som 

omfattar allt det som Meritor kräver utan att ens ha inspekterat dragarna på plats är 

tvivelaktigt. Därför kan inte dessa prisuppgifter anses vara en rättvis utgångspunkt för 

beslutsfattande. Vad det beror på kan vara flera orsaker. Antingen kan det handla om att 

underlaget som presenterats här är ofullständigt för att leverantörerna ska få en komplett bild 

av vad som förväntas av den automatiserade anläggningen. Det kan också vara så att den 

fullständiga bilden av situationen inte går att förmedla över text eller telefonsamtal. Det 

optimala hade varit att en representant för ARHO kom till fabriken i Lindesberg och då 

diskuterat projektet på plats. Men på grund av tidsbrist så fanns inte den möjligheten, därför 

blir resultatet i den här frågan inte så pass fullständig att ett beslut kan fattas utifrån det.  

Även om priset förmodligen inte stämmer överens med den egentliga kostnaden så är det 

definitivt värt att gå vidare med ARHOs förslag. Det ger en bra indikation på att det finns 

besparingspotential med snabb återbetalning vid en automatisering. Det Meritor kan ta med 

sig är alltså kontakten på ARHO och underlaget i den här rapporten till andra återförsäljare för 

att kunna jämföra priser.  

5.2 Fortsatt arbete 

För att måla upp en bild av vad som har gjorts och vad som inte gjorts används följande figur, 

se figur 10.  
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Figur 10: Visar utfört arbete, delvis utfört arbete och ej påbörjat arbete. 

 

Nästa steg är alltså att skapa rätt förutsättningar för implementeringen av automationen. Det 

som behöver göras är de åtgärder som presenterades i avsnitt 3.3.4 för att på så vis skapa rätt 

förutsättningar för en automatisering av denna karaktär. Sammanfattningsvis lyder de 

följande: 

 Ombalansering av arbetsmoment 

 Annan utformning av layout vid hänsyn till framtida produkter 

 Se över möjligheter till omkonstruktion av befintliga produkter 

 Handlingsplan vid haveri som även inbegriper alternativt dragningssätt 

Dessa punkter kan åtgärdas parallellt med framtagningen av den automatiserade 

anläggningen, då det kan göras på ett teoretiskt plan. Däremot kan inte flödet ombalanseras 

helt innan maskintiden är känd för den automatiserade lösningen. Men utöver det så är detta 

grunden till det fortsatta arbetet om Meritor väljer att gå vidare med automatiseringen av 

dragarna. Hela detta arbete och särskilt metodiken kan även tillämpas i andra projekt som 

berör beslut om automatsering, även om syftet är annorlunda.  
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6 Slutsatser 

Här kommer slutsatserna för hela arbetet presenteras och redogöras. Både slutsatser som är 

specifika för just det här uppdraget och även försök till generella slutsatser för detta område. 

 Företag som står inför beslut om automatisering måste ha ett klart och tydligt syfte 

med automatiseringen, då detta syfte ligger till grunden för det resterande arbetet 

 När ett företag har som mål att automatisera en viss process eller aktivitet för att 

minska kostnader krävs en utförlig konsekvensanalys för att inte osynliga kostnader på 

andra områden ska uppstå 

 Fördelarna med en automatisering får inte skymma över de negativa konsekvenserna, 

dessa måste identifieras och åtgärdas i ett tidigt skede så inte produktionen blir lidande 

efter implementeringen av automationen 

 Beroende på vilken process som ska automatiseras är inte alltid svaret ja eller nej om 

det är lämpligt eller inte, det kan handla om att skapa rätt förutsättningar för en 

implementering   
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