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Förord 
Det här examensarbetet genomfördes på uppdrag av Prodtex AB. Projektet 
innefattar 15 högskolepoäng och resulterar i en högskoleingenjörsexamen i 
maskinteknik på Högskolan i Halmstad. Uppdraget har varit mycket lärorikt och 
gett oss värdefulla insikter inom bilindustrin. 

Vi vill tacka Prodtex AB och deras hjälpsamma medarbetare, samt ett stort tack 
till Michael Westergren som gav oss möjligheten att få ta del av det här 
intressanta arbetsområdet. Vi vill dessutom tillägna ett speciellt tack till Pontus 
Söderman för utbildningstillfällena och det stora stödet under projektets gång. 

Håkan Petersson som har varit vår handledare under examensarbetet, vi 
uppskattar all kunskap och stöd som du gett oss under dessa veckor.  
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Sammanfattning 
Examensarbetet gjordes i samarbete med Prodtex AB som arbetar med att 
utveckla digitala verktyg för att underlätta konstruktörens arbete i virtuella 
miljöer, exempelvis inom CAFD i CATIA V5. Det som uppdragsgivaren ville att 
projektdeltagarna skulle utföra, var en jämförelse mellan deras egna 
semiautomatiska programvara och det manuella arbetet med CATIA:s 
standardfunktioner vid konstruktion av fixturer. Anledningen till 
metodjämförelsen beror på att Prodtex AB är i behov av data som de kan 
presentera för eventuella kunder. 

Projektdeltagarna framställde en metod för att möjliggöra projektets nödvändiga 
beståndsdelar, metoden bestod utav utbildning inom fixturdesign, konstruktion av 
fixturer och arbete med konsultföretagets applikation. Dessa moment har varit 
väsentliga för att jämförelsen skulle kunna utföras på ett tillförlitligt sätt. Den 
största delen av arbetet bestod utav konstruktion av enheter till fixturen. Det här 
beror på att en viss nivå av erfarenhet krävdes för att uppbyggnaden av fixturer 
skulle ske på ett korrekt och effektivt sätt. 

Metodjämförelsen genererade data i form av tid inom mätområdena input, design 
och export som projektdeltagarna analyserade och sammanställde i resultatdelen. 
Utifrån statistiken kunde deltagarna finna svar på vilka moment som 
programvaran gjorde störst tidsbesparingar på, samt hur stora dessa var i 
förhållande till den traditionella konstruktionsmetodiken. En slutsats om när det 
var fördelaktigt för ett företag att investera i mjukvaran baserades på resonemang 
som deducerades från resultatdiskussionen. 

Nyckelord: Fixturdesign, Fixtur process, Kunskapsbaserade system, CAFD, 
Prototyptillverkning, Metodjämförelse, CATIA V5. 
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Abstract 
The thesis work is done in collaboration with Prodtex AB, which works to 
develop digital tools to facilitate the constructor´s work in virtual environments, 
for instance CAFD within CATIA V5. What the client wanted the project 
participants to perform was a comparison of the company's semi-automatic 
software for fixture design, and the traditional construction method with CATIA. 
The reason for the method comparison is because Prodtex AB requires data, 
which they can present to potential customers. 

The participants produced a method to enable the necessary components of the 
project, the method consisted of training in fixture design, fixture construction and 
work with the consulting company´s application. These elements have been 
essential for the comparison to be reliable. The main part of the assignment 
consisted of constructing units for the given fixture. The reason behind this is due 
to the necessity of a certain level of experience in fixture design, which is required 
to be able to assemble units with an accurate and efficient procedure.  

The method comparison generated data in terms of time in the measurement areas, 
input, design and export that the project participants analyzed and compiled in the 
result section. Based on the statistics, participants were able to find answers about 
which features the software made the most time savings of, and how abundant 
these were in relation to the traditional design method. A conclusion about when it 
was beneficial for a company to invest in the software was based on reasoning 
deduced from the outcome discussion. 

Keywords: Fixture design, Fixture process, Knowledge-based system, CAFD, 
Prototype production, Method comparison, CATIA V5. 
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Nomenklatur 
Här förklaras beteckningar som använts i matematisk kontext samt förkortningar 
som används genom arbetets gång. 
 

Beteckningar 
Symbol  Beskrivning 
𝑡𝑡  Tid [min] 

𝑡𝑡̅  Medelvärde av tid [min] 

𝑛𝑛  Antal 

𝑡𝑡�̅�𝑀  Genomsnittstid av manuellt [min] 

𝑡𝑡�̅�𝑉𝑉𝑉  Genomsnittstid av VP-applikation [min] 

𝐴𝐴%  Procentuell förbättring med VP-applikationen [%] 
 

Förkortningar 
AFD  Automated Fixture Design 

CAD  Computer-Aided Design 

CAFD  Computer-Aided Fixture Design 

CAM  Computer-Aided Manufacturing 

CAPP  Computer-Aided Process Planning 

CBR  Case-based Reasoning 

DRM  Design Review Meeting 

FD  Fixture Design 

KBE  Knowledge-based Engineering 

SE  Simultaneous Engineering 

VP  Verification of Production 
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1. Introduktion 
I det här kapitlet kommer bakgrunden till projektet att vara i fokus, målsättningen 
samt syftet med arbetet kommer även att beskrivas i det här stycket. 

1.1. Bakgrund 
Att automatisera konfigurationsprocessen av fixturer är något som har varit av 
stort intresse under en lång tidsperiod för tillverkningsindustrin. Vilket beror på 
att det manuella arbetet kräver god kompetens samt mångårig erfarenhet. 

I dagens samhälle förekommer det en stor mängd massproduktion. För att lyckas 
driva en snabb produktion är det viktigt att produkterna produceras med hög 
precision på ett effektivt sätt. Faktorer som utbytbarhet och återanvändning av 
exempelvis fixturer är något som blivit allt vanligare inom industrin. Att använda 
sig utav fixturer har visat sig minska produktionstiderna genom att personalen 
besparas från att kontrollera arbetsstyckets positionering. Fixturer bidrar dessutom 
till hög noggrannhet samt att liknande delar kan placeras på samma fixtur, vilket 
medför mindre ställtider (Paragon u.å). Arbetskostnaderna inom produktionen blir 
betydligt mindre då en högt utbildad person inte längre är nödvändig eftersom 
arbetsstycket endast går att placera på ett sätt. Fixturer är både ekonomiskt- och 
tillverkningstekniskt fördelaktiga. 

En av de främsta anledningarna till varför en fixtur skapas är när det finns ett 
flertal enhetliga detaljer som är i behov utav att maskinbearbetas identiskt. 
Eftersom då fördelas kostnaden för uppbyggnaden av fixturen, på antalet detaljer 
som ska tillverkas. Definitionen av en fixtur är ett verktyg som ska lokalisera 
arbetsstycket och hålla fast den i rätt position (Gustafsson, 1994). Generellt består 
en fixtur utav klämmor, pelare, positionerare, stödenheter och en verktygskropp. 
Klämmorna kan antingen vara manuella eller automatiska, där de automatiska 
endera är hydrauliska eller pneumatiska. De automatiska klämmorna är både 
dyrare och tar mer utrymme men konstruktören besparas på de frekventa 
problemen, som kan uppstå i samband med användningen av de manuella 
klämmorna. Exempelvis den varierande klämkraften eller den långa tiden det tar 
att spänna fast arbetsstycket manuellt (Karnataka, 2015).  

Klämmorna är den enda enheten på fixturen som direkt kommer att påverka 
arbetsstycket med en kraft. Anledningen är för att hindra arbetsstycket från att 
förflyttas om yttre krafter skulle påträffas. Det är därmed angeläget att räkna ut 
hur stora krafter som kommer att påverka och anpassa klämkraften utifrån 
resultatet, detta för att undvika skador på arbetsstycket. Positionerarens uppgift är 
att se till att objektet förblir stilla på fixturen. Den här delen på fixturen kan 
exempelvis vara en solid vägg för att stoppa objektet från att flytta sig i en viss 
riktning, alternativt ett stift som genom ett hål i arbetsstycket ser till att låsa 
rörelser i x- och y led. Stödenheter placeras på områden där det finns risk för 
deformation vid bearbetning. Stödenheterna positioneras i samband med 
klämmorna, så klämkraften tas ut på stödenheten som befinner sig på motsatt sida 
av klämman (Karnataka, 2015).  
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I industrin används antingen flexibla eller stela fixturer, användandet av flexibla 
fixturer är kostnadseffektivt i längden då fixturen kan återanvändas till senare 
projekt med olikartade arbetsstycken. Vilket innebär mindre ställtider och design 
av fixturen går fortare att konstruera (Prodtex, 2018). Däremot är det mer lukrativt 
på ett ekonomiskt plan att använda dedikerade fixturer till massproduktioner, där 
den särskilda bearbetande operationen repetitivt ska utföras på identiska detaljer. 
Eftersom bytet av parter går i en signifikant högre hastighet (Rong och Zhu, 
1999). 

Att använda sig utav CAD för uppbyggnad av fixturer är något som blev mer 
aktuellt i slutet av 1970-talet då man började forska inom fixturdesign. Man 
betraktade främst uppbyggnaden av själva fixturen men också alla verktyg som 
var involverade, samt ifall någon geometri krockade under processen (Karnataka, 
2015). De här processerna tar lång tid att utföra och är väldigt kostsamma, man 
brukar säga att ungefär 10–20% av tillverkningskostnaden går till uppbyggnaden 
av fixturerna (Petersson et al. 2016). För att vara ett konkurrenskraftigt företag 
inom fixturdesign vill man kunna framställa produkter som kräver komplexa 
bearbetande processer, på ett effektivt sätt, vilket per automatik innebär mer 
avancerade fixtur-anordningar. För att underlätta uppbyggnaden har man börjat 
implementera CAFD i industrin. Vilket har lett till stora framsteg i utvecklingen 
av de datorstödda fixtursystemen. Dessa framsteg har resulterat i ett flertal 
mjukvaror som underlättar arbetet med CAFD. Användningen av en CAFD-
applikation reducerar konstruktionstiden för uppbyggnad av en fixtur signifikant, 
eftersom en sådan modul automatiserar tidskrävande moment som man på ett 
traditionellt sätt gör manuellt (Rong, 2010). Den traditionella CAFD-processen 
involverar fyra steg, där vardera fas innehåller ett flertal underavdelningar som 
måste bearbetas innan det kommande steget kan påbörjas. De befintliga 
mjukvarorna som skapats för att optimera arbetet med CAFD har främst fokuserat 
på de olika stegen var för sig, och inte integrationen mellan etapperna (Boyle et al. 
2011). 

1.2. Företagspresentation 
Prodtex är verksamma inom Engineering Management och arbetar med att ta fram 
smarta lösningar för att effektivisera produktionen till företag som är operativa 
inom fordon-, flyg- och offshore-industrin. De är specialiserade i framtagning av 
verktyg och produktionsutrustning som ger konkurrenskraftiga fördelar. Prodtex 
utvecklar även digitala verktyg, i form av programvaror som underlättar 
konstruktörens arbete i virtuella miljöer. De huvudsakliga områden de fokuserar 
på är robotprogrammering, uppbyggnad av virtuella produktionslinjer till framtida 
fabriker, flexibla fixturer, samt designmetodik gällande fixturer. Bolaget 
grundades i Göteborg 2013 och har sedan dess expanderat och har numera kontor 
i Mölndal, Skövde, Karlskrona och Bristol. 
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1.3. Syfte och mål 
Syftet är att utvärdera konstruktionsmetodikerna vid uppbyggnaden av manuella 
svetsfixturer. Målet är att ta fram nyckeltal utifrån den manuella 
konstruktionsmetodiken och VP-utility applikationen, dessa kommer därefter att 
jämföras. 

1.4. Frågeställning 
1. Vid uppbyggnaden av en dedikerad fixtur i CATIA V5 på ett 

traditionellt sätt, vilka moment av det manuella arbetet som 
konstruktören utför är avsevärt mer tidskrävande än andra? 
 

2. Vilka tidsbesparingar kan man förvänta sig vid användning av VP-utility 
application? 
 

3. När är det fördelaktigt för ett företag att investera i VP-applikationen 
som automatiserar delar av fixturdesignen? 

1.5. Problemdefinition 
Att använda sig av datorstödda mjukvaror för att konstruera fixturer förekommer 
alltmer frekvent inom tillverkningsindustrin. Men det resulterar fortfarande i en 
stor mängd manuellt arbete i den digitala miljön, när objektet ska bli fixerat och 
därmed bli berövad på alla dess frihetsgrader. Det praktiska arbetet för den här 
uppgiften är i hög grad tidskrävande. Användningen av applikationer som är 
integrerade med CAD-mjukvaror, exempelvis CATIA V5 underlättar den här 
processen. Uppdraget från Prodtex är att identifiera de faktorer som gör den 
manuella konstruktionen så tidsödande, och jämföra de framtagna nyckeltalen 
med deras egna automatiserade applikation. Den här jämförelseanalysen är av 
intresse för Prodtex eftersom företaget är i behov av data som de kan uppvisa för 
eventuella kunder.  

1.6. Avgränsning 
I det här projektet kommer jämförelseanalysen enbart inrikta sig på manuella 
dedikerade fixturer, förutom en avslutande diskussion som kommer ske med 
parallellgruppen som arbetar med automatiska fixturer. Metoderna som skall 
jämföras är Prodtex egna applikation för fixturdesign och det traditionella 
arbetssättet att konstruera dessa fixturer i CATIA V5. Dessa två metodiker ska 
tillämpas på en vänster sidokarosspanel med A- och B-pelare. Då det här är en 
jämförelseanalys kommer ingen vikt att läggas på varken beräkningar av fixturen 
eller FP av arbetsstycket.  

1.7. Insatser i examensarbetet 
Genom det här projektet har arbetet det till största mån fördelats jämt mellan 
författarna. All text som är skriver har granskats och diskuterats av bäggedera för 
att försäkra sig om att den är korrekt skriven och innehåller relevant information. 
En uppskattning på hur arbetet har fördelats åskådliggörs i bilaga 6.  
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2. Teoretisk referensram 
Kapitlet redogör den litteratur och teori som författarna har utgått ifrån i den 
tekniska rapporten. Texten ger grundläggande förståelse för fixturdesign och dess 
processer. 

2.1. Datorstödd fixturdesign (CAFD) 
Forskning gällande automatisering av fixturdesign har länge varit ett område av 
stort intresse. Att automatiskt kunna generera positionerade fixturer är något som 
är eftertraktat inom industrin. Eftersom man strävar efter en mer verkningsfull 
integration mellan tillämpningarna CAD och CAM. Fixturdesign är något som 
binder de två världarna samman, vilket i sin tur gör det ännu mer invecklat. Att 
konstruera en fixtur som positionerar en detalj med hög precision, vilken sedan 
ska bearbetas med hjälp av en robot är en avancerad uppgift (Cecil, 2001). De tre 
huvudsakliga beståndsdelar som utgör CAFD är referensgeometrin, den 
geometriska samt den analyserbara fixtur modellen (Petersson et. al 2016). De 
senaste framstegen med arbetet att framställa metoder som på ett semi-automatiskt 
sätt ger ett tillfredställande resultat, är det som vi idag benämner som CAFD-
applikationer (Cecil, 2001). 

De semi-automatiska metoderna kräver fortfarande att personer som arbetar med 
det här har erfarenhet inom FD då det är manuellt arbete som krävs. Att 
konstruera ett helautomatiskt system (AFD) är något man inte har lyckats med 
hittills, processen är kolossalt komplext och skulle kräva stor kunskap inom 
programmering och en djup förståelse för hur den här vetenskapen ska integreras i 
CAD (Gmeiner, 2015). Det här styrks även av en forskningsstudie som beskriver 
bristen på automatiska processer, som utför alla de fyra momenten inom 
fixturdesign. I den vetenskapliga rapporten nämns även att den fortsatta 
forskningen, bör fokusera på att konstruera en effektiv metod som utför det här 
arbetet. Men även vikten av att utveckla de befintliga fixtursystemen så att de 
obehindrat kan integreras med andra tillverkande system (Hashemi et al. 2014).  

2.2. Intelligenta kunskapsbaserade system för fixturdesign 
Konstruktionen av en fixtur som ska användas i tillverkningen bygger främst på 
konstruktörens erfarenhet och kunskap inom området. Processen för att framställa 
en fixtur är dessutom både besvärlig och tidskrävande (Zhang et al. 2018). Studier 
visar även att 40 % av alla detaljer som maskinbearbetats, och inte håller 
överenskomna toleransnivåer beror på en undermålig fixturdesign (Hashemi et al. 
2014). Vilket har resulterat i ett flertal årtiondes forskning för att skapa mer 
lätthanterliga och funktionella metodiker, för att producera dessa verktyg för 
fastspänning som automatiskt genereras på korrekt position. Metoderna som finns 
idag bygger till merparten av knowledge-based engineering (KBE). Exempel på 
litteratur som nämner olika modeller för kunskapsbaserade metoder för 
fixturdesign är: (Zhang et al. 2018; Chen och Sun, 2006; Hashemi et al. 2014). 

Håkan Petersson nämner i sitt arbete att tillämpningen av KBE system vid CAFD 
är nödvändig, eftersom hanteringen av fixturkonfigurationer med hjälp av 
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referensgeometri är av komplex natur (Petersson et al. 2016). Användandet av 
metoden CBR inom CAFD har visat sig vara det mest framgångsrika 
tillvägagångssättet, vilket är något som stödjer vikten av att implementera KBE 
inom datorstödd fixturdesign. Metodiken utgår ifrån fyra principer. 
Återupprättande, återanvändning, revidering samt bevara. Vilket innebär att 
systemet granskar liknande konstruktioner i en omfattande databas och använder 
ett lösningsförslag som referens till den nya genererade fixturdesignen (Kang och 
Peng, 2008).  Intelligenta lösningar som CBR erbjuder är högt eftertraktade inom 
tillverkningsindustrin (Hashemi et al. 2014).  

En studie visar ett annat angreppsätt för problematiken med uppbyggnaden och 
planering av fixturen, är genom att kombinera Rule-based Reasoning med Fuzzy 
evaluation method. Det här är en metodik som bygger på en algoritm som med 
hjälp av igenkänningsverktyg finner ett lösningsförslag som placerar 
fixturmodellen. Att tillämpa en applikation likt "Fixture feature recognition 
algorithm"-insticksprogrammet genom en CAD-mjukvara är effektivt, eftersom 
mellan CAPP och CAD-modellen finns det annars en stor mängd data som 
manuellt måste införas. Vilket är en kostsam och tidskrävande process. Den här 
tillämpningen eliminerar en avsevärd andel av det handarbetet (Chen och Sun, 
2006). 

2.3. 3-2-1 metoden och frihetsgraderna hos en stel kropp 
3-2-1 metoden tillämpas vid installeringen av en detalj i ett system av fixturer. De 
sex punkterna symboliserar de sex frihetsgraderna en rörlig kropp har i ett fritt 
tillstånd, tre rotations- och tre translationsfrihetsgrader (Enerpac, 2002). 3-2-1 
metoden används frekvent inom fixturbranschen och ett flertal datorstödda 
metoder bygger på just den grundprincipen (Gmeiner, 2015). Det råder dock 
betänkligheter gällande kvantiteten av frihetsgrader. Forskare hävdar nämligen att 
antalet frihetsgrader är tolv, eftersom det finns positiva och negativa riktningar i 
varje led (Xu, 2013). Men inom industrin tillhör det sedvanligheten att utgå ifrån 
att arbetsstycket har sex grader av frihet (Karnataka, 2015). 

2.4. Uppbyggnaden av en fixtur 
Vid uppbyggnaden en fixtur måste en handfull restriktioner vara uppfyllda för att 
arbetsstycket ska befinna sig i konstant statisk jämvikt under hela den bearbetande 
processen. De fyra kriterierna är följande: Deterministisk position, fullständig 
restriktion, kontrollerad avvikning samt geometrisk begränsning. 

Deterministisk position: Det innebär att detaljens position är förutsatt och inte 
kan förändras. Den bevarar sin placering med hjälp av positionerare som är 
strategiskt utplacerade. 

Fullständig restriktion: Vilket medför att arbetsstycket blivit fullkomligt fastlåst 
och därmed förlorat alla dess frihetsgrader. 

Kontrollerad avvikning: Att detaljen utsätts för plastisk-och eller elastisk 
deformation när klämmorna har applicerat är ofrånkomligt. Även när detaljen 
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behandlas av en maskin så utsätts den för deformationer i viss mån. Förteckningar 
för godtagbara, avvikande nivåer måste fastställas på förhand för ett önskat 
resultat.  

Geometrisk begränsning: Den geometriska restriktionen betyder att fixturens 
olika beståndsdelar inte kommer i kontakt med den aktiva robotens verktyg under 
processen. Det är endast komponenten som har en fysisk förbindelse med fixturen 
(Karnataka, 2015). 

2.5. Designprocesser för fixturer 
Vid konstruktion av fixturer är det gynnsamt om man följer någon typ av 
systematik för att undvika problem och komplikationer med fixturen. Enligt 
Petersson et al. (2016) finns det ett antal varianter av designprocesser, men att det 
tydligt framgår fyra grundpelare som är följande: 

• Strukturplanering 
• Fixtur uppbyggnad 
• Design av enhet 
• Verifikation 

I strukturplaneringen tas det reda på vilka typer av maskiner som kommer arbeta 
på arbetsstycket och vilka områden den tänkta roboten behöver komma åt. Det går 
på så sätt att planera hur fixturen ska byggas upp för att undvika att behöva justera 
den (Petersson et al. 2016). Vidare kontrolleras att robotar eller maskinernas 
rörelser vid arbetet inte kolliderar med någon utav klämmorna eller arbetsstycket 
själv (Gmeiner, 2015). 

Fixturuppbyggnad innebär att ta fram de punkterna där klämmor och andra 
stödenheter ska placeras, detta planeras in så att arbetsstycket får jämnvikt 
(Petersson et al. 2016). Den här delen i processen är viktig eftersom att ett ojämnt 
arbetsstycke får en sämre noggrannhet vilket ofta leder till kassering av produkt 
(Karnataka, 2015). 

I "Design av enhet" färdigställs tidigare fixturuppbyggnad och därefter utförs 
olika typer av analyser på fixturen som krockanalys, deformation och dylikt. I den 
här delen placeras de enheter som ska befinna sig på fixturen ut. I slutskedet 
utförs slutliga bestyrkande analyser för att fastställa att fixturen är funktionell som 
stabilitets- och strukturanalys. (Petersson et al. 2016; Hashemi et al. 2014). En 
mer ingående beskrivning av punkterna nämns även i (Gmeiner, 2015). 

I en novell skriven av Levandowski et al. (2017) har författarna ur ett 
tillverkningsperspektiv av flexibla fixturer identifierat viktiga parametrar som: 

• Kostnad 
• Tid 
• Kvalité 
• Flexibilitet 
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Vid uppbyggnad av fixturer försöker konstruktören ha de nämnda parametrarna i 
åtanke. Kostnaden antas vara totala kostnaderna för fixturens uppbyggnad och 
även återkommande kostnader vid exempelvis modifikationer eller förbättringar. 
Tidsfaktorn innefattar hela uppbyggnaden av fixturen från grunden och kvalité 
syftar på hur robust fixturen är. Flexibiliteten definierar fixturens förmåga att 
anpassa sig till olika konfigurationer. 

Utifrån dessa parametrar har en designprocess föreslagits som vi ser i fig. 2.1. Likt 
föregående processförslag är det fyra steg med likartat innehåll. Det som 
författarna dessutom har haft i åtanke vid uppbyggnad av det här processförslaget 
är fixturens grundläggande begränsningar. Dessa är vikt på arbetsstycket, 
dimension, styvhet, noggrannhet och repeterbarhet (Levandowski et al. 2017).  

Figur 2.1 "Processförslag" (Levandowski et al. 2017). 

Genom användning av CAFD system automatiserar man tidskrävande moment 
inom uppbyggnaden av en fixtur och processen blir enklare. Exempelvis vid 
fixturuppbyggnaden av en dedikerad fixtur, här väljer och placerar man ut 
klämmor och andra stödenheter för att låsa arbetsstycket. Utan CAFD är det här 
en process som tar lång tid att utföra, eftersom det finns olika typer av punkter och 
klämmor som måste importeras och därefter verifieras. Med hjälp av CAFD får 
konstruktören tillgång till färdiga bibliotek, i vilka det finns olika typer av 
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standardkomponenter lagrade. Inom CAFD ska all sambandsinformation för 
uppbyggnad av klämmor och andra stödenheter finnas för att snabbt kunna 
skräddarsy delarna. Det här ger upphov till en fortare konstruktion av en fixtur. 
Exempel på hur en process kan se ut i samband med användning av CAFD kan vi 
se nedan i Fig.2.2 (Petersson et al. 2016). 

Figur 2.2 "Process vid stel fixtur med hjälp av CAFD" (Petersson et al. 2016). 

2.6. Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Vad som kännetecknar den kvalitativa metoden är tillvägagångssättet att anskaffa 
information genom en utvald mängd frågor, som besvaras utifrån olika 
genomtänkta infallsvinklar. Kvalitativa undersökningsmetoder är effektiva ifall 
där forskaren behöver en djupare uppfattning om försöksobjektets beteende under 
kontrollerade förutsättningar (Milton et al. 2003). Det som karakteriserar den 
kvantitativa forskningen är det konsekventa tillvägagångssättet att lagra empiriska 
data. Proceduren samt de olika verktygen för att erhålla informationen är alltid 
förbestämda innan datainsamlingen ska inträffa. För att resultatet ska förbli så 
genuint som möjligt är det av intresse att forskaren inte personligen deltar i 
undersökningen (Nationalencyklopedin, u.å). 
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3. Metod
I det här kapitlet kommer metoden redogöras och förklaras. Metoden ska stå till 
grund för arbetets tillvägagångssätt samt hur resultatet ska genereras. 

3.1. Val av metod 
För det här projektet jämfördes två tillvägagångssätt vid uppbyggnad av FD. Att 
anträffa en jämförelsemetod som passar vårt specifika ärende är invecklat, därför 
har flera metoder anknutits för en bättre anpassad metod till projektet. För att 
uppnå syftet och målet framställdes en skräddarsydd metod som baserats på en 
traditionell vetenskaplig metod som (Lundgren, 2018) utförligt beskriver i sin 
text, samt inslag av element som författarna anser är essentiella för projektet. 
Experiment-delen av den traditionella metodiken substituerades med ett 
workshop-moment, det här genomfördes för att få in ett utbildningsmoment som 
var nödvändigt för att kunna generera ett resultat (Se figur 3.1). Författarna valde 
ett kvalitativt tillvägagångssätt eftersom vid en kvantitativ undersökning iakttar 
man bredden och inte djupet, samt att analysen utgår från studieobjektets 
perspektiv. Vilket i det här fallet blev författarna själva eftersom testerna baseras 
på författarnas förmåga att konstruera fixturer. 

Figur 3.1 Flödesschema för projektprocess. 
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3.2. Litteraturstudie 
En litteraturstudie gjordes för att medlemmarna i gruppen behövde fördjupa sig i 
området innan konstruktionsfasen av examensarbetet utfördes. Sökord såsom 
"CAFD", "computer-aided design", "knowledge-based system", "fixture-process" 
och fixture design" användes vid undersökningen. Vetenskapliga artiklar och 
antologier gällande fixturer var det som främst genomlästes. Litteraturstudien gav 
upphov till bakgrunden samt den teoretiska referensramen som arbetet utgått 
ifrån.  

3.3. Utformning av frågeställning 
Vid utformning av frågeställning var det viktigt att fundera på vad projektet skulle 
leda till och vilket resultat man vill generera. Att avgränsa frågorna så att 
omfånget av arbetet varken blev för omfattande eller för simpelt togs hänsyn till. 
För att korrekt kunna formulera frågeställningen användes riktlinjer (Malmö 
Högskola, 2008). 

3.4. Workshop 
Under workshopens fem arbetsdagar fördelat på fem veckor befann sig 
projektdeltagarna på Prodtex kontor i utbildningssyfte. De första tre dagar bestod 
utav en genomgång av Prodtex standardbibliotek av fixtur komponenter, samt 
vägledning vid uppbyggnaden av fixturer med den manuella 
konstruktionsmetodiken. Resterande delen av undervisningen behandlades deras 
egen VP-applikation som de framtagit för att underlätta det manuella arbetet med 
fixturdesign. Mellan varje utbildningstillfälle på Prodtex arbetade 
projektdeltagarna intensivt med sammansättningen av enheterna självständigt, för 
att vara i stånd att generera data som senare ska användas under 
jämförelseanalysen.  

3.4.1. Manuell konstruktionsmetodik 
1) I CATIA V5-6R2016 skapades en produkt som namngavs till

”Work_Model”. Därefter infördes tre komponenter i trädstrukturen med
namnet ”Clamping points”, ”Weld” och ”Car_part”. En ytterligare
produkt med namnet ”Fixture” adderades till arbetsmodellen.

2) Under ”Car_part” nivån infogades en CGR-fil med en sidokarosspanel. I
”Fixture” noden applicerades en verktygskropp från standardbiblioteket
som placerades med jämna XYZ-koordinater efter arbetsmodellens
origo.

3) Svetspunkterna hämtades från Excel arket och applicerades med hjälp av
ett inbyggt makro. Detsamma gällde för klämpunkterna som placerades
på ett identiskt tillvägagångsätt. Elva svetspistoler fördes in och
lokaliserades sedan med hjälp av CATIA V5’s inbyggda kompass.
Koordinater för de elva pistolerna finns i det tidigare nämnda
dokumentet gällande svetspunkter.

4) Den första enheten skapades som en produkt med arbetsnamnet
”Unit_01” och sattes under ”Fixture”-noden. Sammanlagt blev det tre
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enheter på det utvalda området på arbetsstycket. Varje enhet har en 
pelare som grund och importeras från standardbiblioteket. 

5) För varje enhet så skapades unika svetskonsoler från en grundmall.
Svetskonsolerna utformades efter referensgeometrin och är uppbyggd
enligt kravdokumentet (se bilaga 1).

6) Stödenheterna infördes på varje klämpunkt förutom vid hålen, där
placerades positionerare med tillhörande stift i lämplig storlek. Under
varje shim bearbetades ytan för att garantera att den var ortogonal. Hål
skapades dessutom under dessa shims som är lokaliserade vid varje
stödenhet och positionerare.

7) Varje komponent som rekonstruerades för att passa geometrin,
kategoriserades som en unik del och behövde därefter ett unikt namn.
Dessa namn kartlades i ett Excel ark med namnet ”Numbers”.
Klämmorna infördes på svetskonsolerna och dess spindlar
positionerades vinkelrätt mot arbetsstycket i vald klämpunkt.

8) Stödenheterna skars mot arbetsstyckets yta.
9) Enheten verifierades med ett DRM-dokument för att bli godkänd att

skickas till produktion.

3.4.2. VP-utility application 
VP-applikationen utförde punkt ett, tre, sex och sju under föregående rubrik på ett 
semi-automatiskt sätt genom olika funktioner i programvaran. De resterande 
punkterna utförde projektdeltagarna enligt den manuella konstruktionsmetodiken, 
eftersom mjukvaran inte behandlar dessa krävande aktiviteter. 

3.5. Datainsamling 
Den kvalitativa datainsamling som gjordes ligger till grund för den 
jämförelseanalys som senare utfördes. Data som erhölls via tidtagningstesterna 
genererades vid arbetet med enheterna under konstruktionsfasen. För 
frågeställning ett krävdes tidtagning vid uppbyggnaden av en enhet där varje 
enhet för manuella fixturer kan bestå utav en pelare, stödenhet, positionerare, 
klämma och svetskonsol. För frågeställning två utnyttjades VP-applikationen vid 
konstruktionen av enheterna, en likartad process för uppbyggnadstiden gjordes 
likt förgående del. För att besvara den tredje frågeställningen utgick författarna 
från resultatet av de två tidigare frågeställningarna samt egna resonemang. 

3.5.1. Material 
Prodtex bistod med ett standardbibliotek med komponenter som används vid 
fixturdesign i CATIA V5, samt en laptop med deras egna tilläggsprogram VP-
applikationen. En sidokarosspanel med A- och B-pelare blev även tillgänglig för 
gruppen, detaljen är arbetsstycket som ska fixeras. All insamlad numerisk data 
samlades i ett Excel-ark.  

3.5.2.  Tidtagning 
Fixturuppbyggnaden är uppdelad i tre sektioner. Input-delen innefattar införandet 
av referensgeometrin samt geometriska modellen och verktygskroppen. Design-
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delen involverar import av komponenter från standardbiblioteket samt 
omkonstruktion. Export-delen är det moment där det färdiga enheterna på fixturen 
granskas och verifieras med hjälp av ett DRM-dokument där en oberoende part 
granskar arbetet, det vill säga att författarna granskade varandras arbete (se bilaga 
2). Tidtagningen för det manuella arbetet utfördes på hela uppbyggnaden för att 
kunna besvara första frågeställningen. För att besvara den andra frågeställningen 
utfördes tidtagning på de arbetsmoment som VP behandlar på ett semi-
automatiskt sätt, som därefter jämfördes med tiden de tog att bygga upp 
samstämmiga moment på ett traditionellt sätt. Allt annat arbete räknas som 
likgiltigt och skiljer sig inte mellan manuellt och VP utan beror på konstruktörens 
erfarenhet. Det som tidsattes för både metodikerna var följande:  

Input: 
• Arbetsmodell
• Klämpunkter
• Svetspunkter
• Svetspistoler (11st)

Design: 
• Namngivning
• Bearbetningsytor + hål
• Import av komponenter, Klämmor, stödenheter, positionerare och

standardkomponenter
Export: 

• Egenkontroll av stödenheter.
Alla tester som utfördes genomfördes två gånger av respektive författare, det vill 
säga varje delmoment framställde fyra mätpunkter. 

3.6. Jämförelseanalys 
En jämförelse mellan de två metodikerna utfördes baserat på den data som 
samlades in under konstruktionsfasen. För varje moment av tidtagningen 
beräknades ett medelvärde som ska representera den ungefärliga tiden det tog att 
genomföra varje steg. Genomsnittsvärdena för bägge metodikerna ställs sedan 
mot varandra för att få fram hur mycket tid man spar eller förlorar procentuellt 
genom att använda sig av VP-applikationen. De formler som använts är följande: 

𝑡𝑡̅ =
1
𝑛𝑛

 �𝑡𝑡𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

  (1) 

𝑡𝑡�̅�𝑀 − 𝑡𝑡�̅�𝑉𝑉𝑉
𝑡𝑡�̅�𝑀

 ×  100 = 𝐴𝐴%  (2) 

Ekvation (1) används för att räkna ut medelvärdet där 𝑡𝑡𝑖𝑖 är de insamlade tiderna 
och 𝑛𝑛 är antalet tider. Ekvation (2) använder medelvärdet av respektive metodik 
och får fram hur mycket tid man procentuellt tjänar på att använda sig av VP. 
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3.7. Gruppdiskussion 
En gruppdiskussion med parallellgruppen ”Metodjämförelse för 
fixturkonstruktion till automatiserad produktion” ägde rum i slutet av projektet där 
både grupperna jämförde sina arbeten och resonerade om vilka skillnader VP- och 
SE-applikationen hade, samt ett åsiktsutbyte gällande de båda gruppernas olika 
resultat. 



Resultat 

14 

4. Resultat
Kapitlet presenterar resultatet av tidstesterna på fixturen. Inledningsvis 
presenteras testerna som har genomförts samt allmänna problemområden och 
svårigheter. Slutligen redogörs skillnaden mellan metodikerna i 
jämförelseanalysen. 

4.1. Inlärningsprocess 
Anledningen till all utbildning ligger till grund för att erfarna konstruktörer 
bygger fixturer raskare än vad orutinerade gör. Desto mer erfarna 
projektdeltagarna är inom konstruktionen desto mer reliabla data får man ut vid 
jämförelsen med programvaran. Den empiriska data ger oss också möjligheten att 
identifiera de moment som VP-applikationen utför snabbare kontra den manuella 
konstruktionsmetodiken. 

4.2. Indelning 
Att jämföra hela fixturen eller endast en specifik sektion av fixturen skulle inte 
göra någon påtaglig skillnad på resultatet utifrån en procentuell jämförelse. 
Prodtex valde således ut ett område på sidokarossen där enheterna skulle byggas 
upp (se bilaga 3). Det här innebar att Design delen av tidtagningen utfördes på det 
utvalda området medan Input- och Export-delen skedde på hela fixturen. Figur 4.1 
representerar den utsedda delen på karossen med utplacerad referensgeometri. 

Figur 4.1 Utvalt område med referensgeometri. 

Indelningen av enheter avgjordes genom en överblick av situationen och 
erfarenhet. Området delades in tre enheter enligt följande: 

Tabell 4.1 Enhetsindelning 

Enhet 1 Enhet 2 Enhet 3
Klämpunkter 1,2 3,4 5

Stift 1 N/A 2
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4.3. Jämförelseanalys 
4.3.1. Input 

      Tabell 4.2 Input-tider. 

I tabell 4.2 redovisas resultatet från input delen. I ”Arbetsmodell” ingår 
uppbyggnad av trädstruktur i CATIA-V5 samt import av verktygskropp och 
arbetsstycke. Samtliga siffror har avrundats för en lättare överskådning och 
behåller endast en decimal. 

Som man tydligt kan uppfatta genom att studera tabellen är att alla delmoment 
förutom arbetsmodellen har en förbättring på 80 % eller mer. Det här beror på att 
inom ”Arbetsmodellen” ingår arbetsstycket samt verktygskroppen som båda är 
manuellt arbete och tar estimerat lika lång tid att utföra med de två metodikerna. 
Den skillnaden som framgår är den tid det tar att skapa trädstrukturen i CATIA 
V5 vilket applikationen genomför med ett enkelt knapptryck. Det resultat som 
utmärker sig i högsta grad är importeringen av svetspistoler vid det traditionella 
tillvägagångssättet. I genomsnitt tog det 7,1 minuter att genomföra och skiljer sig 
enormt från applikationens snittid. Det som inte framgår i tabellen är att ifall flera 
svetspistoler skulle införas, kommer den manuella arbetstiden öka drastiskt medan 
VP-applikationens tid förbli oförändrad. Det här grundar sig i att applikationen 
utgår från svetspunkternas XYZ-riktningar och placerar svetspistolen automatiskt 
därefter. 

Input: 1 2 1 2 1 2 1 2 Manuellt VP Procent
Arbetsmodell 3,2 2,5 2,4 2,1 1,5 1,8 1,2 1,0 2,6 1,4 46%
Klämpunkter 2,1 1,6 1 1,1 0,2 0,3 0,3 0,4 1,5 0,3 80%
Svetspunkter 1,7 1,5 1 0,7 0,2 0,3 0,2 0,3 1,2 0,2 82%
Svetspistoler 11st 8,8 8,8 5,6 5 0,4 0,4 0,7 0,4 7,1 0,5 94%
Total 15,8 14,4 10 8,9 2,2 2,8 2,4 2,0 12,3 2,4 81%
Tiden mäts i minuter [min]

Genomsnitt SkillnadManuellt VP
William Alexander William Alexander
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4.3.2. Design 

   Tabell 4.3 Design-tider. 

Resultatet för design-delen kan skådas i tabell 4.3. Eftersom att varje enhet är unik 
innehåller dem en varierande mängd tidskrävande moment. ”Enhet 1” och ”Enhet 
2” är de produkter som innehåller flest unika delar, konsekvensen blir exempelvis 
att namngivningen för de både tar längre tid att genomföra.  
Den tredje enheten krävde en mindre komplex utformning samt ett lägre antal 
unika delar, vilket är anledningen till den kortare konstruktionstiden. Vid 
iakttagande av tiden som konstruktören vinner på att bruka VP-applikationen, 
ligger de tre enheterna på en likartad nivå. Den mätpunkt som utmärker sig mest 
är bearbetning + hål. Med applikationen går det här arbetsmomentet, som 
därutom är det mest tidskrävande i jämförelsen, 91 % fortare. Den totala snittiden 
för det manuella arbetet ligger på 34 minuter medan med VP-applikationen endast 
på 7 minuter, det här utgör en tidsbesparning på 79 %. Vid uppbyggnaden av en 
fullständig fixtur skulle användandet av programvaran resultera i en reducerad 
tidsförbrukning på ett flertal timmar.  

4.3.3. Export 

   Tabell 4.4 Export-tider. 

Som resultatet indikerar utför programvaran i hög grad export-delen mer effektivt 
(se tabell 4.2). Det moment inom DRM-dokumentet som tidtagningen ägde rum 

Design:
Enhet 1: Manuellt VP Procent
Namngivning 1,5 2 1 1,1 0,6 0,5 0,6 0,6 1,4 0,6 59%
Bearbetning+hål 7 10,5 4,6 6,3 1 0,6 0,5 0,4 7,1 0,6 91%
Komponenter 4,5 5,2 4 5,2 3,3 1,8 0,7 1,4 4,7 1,8 62%
Summa 13 17,7 9,6 12,6 4,9 2,9 1,8 2,4 13,2 3,0 77%
Enhet 2:
Namngivning 1,5 1,5 1,5 1,5 0,7 0,4 0,8 0,6 1,5 0,6 58%
Bearbetning+hål 6 8 3,7 3,5 0,5 0,3 0,3 0,3 5,3 0,4 93%
Komponenter 5 5,3 2,8 3,8 1,7 1,1 0,8 0,8 4,2 1,1 74%
Summa 12,5 14,8 8 8,8 2,9 1,8 1,9 1,7 11,0 2,1 81%
Enhet 3:
Namngivning 1,4 1,5 0,9 0,8 0,3 0,2 0,5 0,4 1,2 0,4 70%
Bearbetning+hål 6 6,5 3,5 4 0,2 0,4 0,5 0,6 5,0 0,4 92%
Komponenter 4 4,6 3 3 2,2 1,2 0,6 0,6 3,7 1,2 68%
Summa 11,4 12,6 7,4 7,8 2,7 1,8 1,6 1,6 9,8 1,9 80%
Total 36,9 45,1 25 29,2 10,5 6,5 5,3 5,7 34,1 7,0 79%
Tiden mäts i minuter [min]

Genomsnitt Skillnad
William Alexander William Alexander

VPManuellt

Export: 1 2 1 2 1 2 1 2 Manuellt VP Procent
DRM 2 1,9 2 1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 1,9 0,1 95%
Tiden mäts i minuter [min]

Genomsnitt Skillnad
William

Manuellt VP
AlexanderWilliamAlexander
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mellan, var sammanstötningstestet med sidokarosspanelen i förhållande till 
stödenheterna. Värt att understryka är att ifall fler enheter skulle placeras i 
fixturen skulle inte tiden för applikationen öka något anmärkningsvärt, däremot 
skulle aktiviteten med det manuella arbetssättet ackumulera linjärt med varje 
enhet. 

4.3.4. Manuellt arbete 

Konstruktion av enheter är en tidskrävande process, vilket beror på att det krävs 
en avsevärd manuellt arbete för att utforma dessa. Varje enhet innehåller färdiga 
komponenter som hämtas från standardbiblioteket, samt unika delar som 
konstrueras efter arbetsstyckets utformning. Mängden unika delar på enheterna 
varierar beroende på hur många svets-och klämpunkter beräkningsingenjörerna 
valt att placera på det tänkta området av detaljen. Även geometriska 
begränsningar är en faktor som inverkar på antalet specialtillverkade delar. 
Eftersom restriktioner av sådant slag kräver komplexa lösningar. Det här är 
anledningen till varför genomsnittsvärdet på varje enhet varierar, vilket är något 
som åskådliggörs i resultatet av tidtagningen (se tabell 4.5).  

Att bearbeta området under varje shim för att verifiera vinkelrätheten, samt 
placeringen av tre infästningshål som ska borras i svetskonsolen i linje med 
tillhörande shim, är ett förlopp som är beaktansvärt tidsödande när det gäller den 
traditionella konstruktionsmetodiken i CATIA V5. Vilket framgår i 
konstruktionstiden som genererades av att genomföra aktiviteten (se tabell 4.2). 
Design-tiden för ”Enhet 1” och ”Enhet 2” varierar markant mellan de två försöken 

     Figur 4.4 Enhet 3         Figur 4.3 Enhet 2         Figur 4.2 Enhet 1 
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varje projektdeltagare utförde. Orsaken till variationen beror på att författarna 
blev alltmer erfarna i konstruktion-metodiken andra omgången enheterna 
skapades. Att tilläga till tabellen är att dessa tider inkluderar åtgärd av enheterna 
efter genomförd DRM. Åtgärden är nödvändig för att verifiera att enheterna är 
korrekt uppbyggda. 

 

 
                      Tabell 4.5 Tidtagning av enheter. 

  

Design: Snittid
Enhet 1 143 66 112 50 93
Enhet 2 102 73 100 63 84
Enhet 3 41 38 50 32 40
Total 285 177 262 144 217
Tiden mäts i minuter [min]

Design av unika delar
Willam Alexander
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5. Diskussion  
I det här avsnittet lyfts relevant resultat fram, som analyseras och diskuteras med 
stöd av teorin från litteraturstudien samt författarnas erhållna kunskap. 

5.1. Resultatdiskussion 
Att framtagningen av unika delar var det mest tidskrävande momentet vid design 
av en enhet var ett tämligen väntat resultat. Det som däremot var mindre 
förutsägbart var att konstruktionen av de olika enheterna skulle variera i den höga 
grad som den faktiskt gjorde. Placeringen av verktygskroppen hade dessutom en 
signifikant påverkan på tiden andra gången "Enhet 1" framställdes av 
projektdeltagarna. Eftersom lokal kännedomen av området där enheten skulle 
konstrueras, innebar en strategisk fördel som medförde att en mindre komplex 
enhet behövdes, när verktygskroppen hade en genomtänkt position. Geometriska 
begränsningar som svetspistolerna och arbetstycket utgör, medför ytterligare 
komplexitet vid skapandet av enheterna. Vilket även resultatet från "Enhet 1" ger 
en indikation på (se figur 4.5). Det här understryks dessutom av Karnataka (2015) 
i ett stycke som benämns i den teoretiska referensramen gällande restriktioner av 
bearbetande verktyg. Appliceringen av svetspistoler var även en process som 
synnerligen stal tid, vilket även framgick i föregående kapitels resultat (se tabell 
4.2). 

Användandet av VP-applikationen underlättar arbetet i CATIA V5 avsevärt i de 
mätbara områdena tidtagningen utfördes inom. Varje mätpunkt som VP-
applikationen ställdes gentemot det manuella arbetssättet, presterade 
programvaran åtminstone 46 % snabbare än vad projektdeltagarna gjorde under 
testerna. I de flesta fall så utförde applikationen samma aktivitet även i högre 
hastighet än så (se tabell 4.2). Design-delen var den sektionen av 
konstruktionsmetodiken där programvarans effektivitet var mest påtaglig. 
"Bearbetningen + hål" var det moment som gav upphov till den procentuellt 
högsta skillnaden i den här delen av tidtagningen. Värt att notera är att testerna 
enbart utfördes på ett litet område av en större fixtur, hade undersökningen skett 
på hela fixturen istället hade antalet minuter applikationen sparat in, varit 
betydligt fler. Med applikationen elimineras dessutom den mänskliga faktorn vid 
namngivningen av de unika delarna. Det här beror på att serienumret för varje 
specialtillverkad komponent placeras i ett omfattande Excel-ark som vid ett senare 
skede överlämnas till produktionen. Förekommer det ett fel i arket kan projektet 
bli kostsamt föresenat på grund av en enstaka felaktig komponent.   
Utifrån all insamlade data är det mycket som tyder på att applikationen är en 
tidsbesparare av rang. De företag som överväger att investera i programvaran bör 
få tillgång till data likt projektdeltagarna genererade från deras undersökning. De 
företag som är verksamma inom prototypframtagning och frekvent använder sig 
av manuella dedikerade fixturer i sitt arbete, kan göra signifikanta 
kostnadsreduktioner vid arbetet med fixturdesign med hjälp av de semi-
automatiska funktionerna. En annan faktor att ta i beaktande är komplexiteten av 
fixturerna, är en potentiell klient enbart i behov utav avsevärt komplicerade 
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enheter till fixturen, kommer applikationen inte underlätta arbetet med 
designfasen procentuellt i samma utsträckning som i fallet med mindre 
avancerade fixturer. Eftersom det fortfarande kommer att krävas en stor mängd 
manuellt arbete. 

5.2. Metoddiskussion 
Att utgå från en vetenskaplig metod med egna inslag fungerande på ett 
tillfredställande sätt under projektets gång. Workshop momentet involverade 
möjligheten att få arbeta med experter inom FD samt de individerna som skapade 
programvaran, detta för att få den erfarenhet som behövdes. Författarna ansåg att 
nyckeln till projektet ligger i praktisk övning och kunskap inom området. Hade 
projektarbetarna åsidosatt inlärningselementen och gett sig direkt på testerna 
skulle de genererade resultatet inte vara tillförlitligt. Detta eftersom VP-
applikationen skulle framstå som bättre än vad den egentligen är då konstruktören 
är en novis. Författarna anser att utföra en litteraturstudie i början av projektet är 
en viktig del då det valda ämnet kan anses komplicerat ur en nybörjares synpunkt. 
Den framtagna metoden lämpar sig utmärkt vid jämförelse av två 
konstruktionsmetodiker och är upplagd för att passa det specifika projektet. Skulle 
man jämfört hela fixturen istället för endast ett område hade man fått ett högre 
totalvärde av tidsbesparingen, men hade också krävts ett mer omfattande arbete. 
Genom att mäta ett område gav de oss en regelrätt bild av hur mycket VP-
applikationen sparade på de olika momenten. 

5.3. Gruppdiskussion 
En gruppdiskussion genomfördes med parallellgruppen som arbetade med 
fixturkonstruktion till automatiserad produktion. Båda projekten innefattade en 
metodjämförelse mellan manuell konstruktion och en framtagen applikation till 
det specifika arbetsområdet. Andra gruppen använde sig utav SE-applikationen, 
som också är framtagen av mjukvaruutvecklarna på Prodtex. Programvaran är mer 
standardiserad och har ett bredare utbud av funktioner än vad VP har. 
Mjukvarorna har dessutom separata standardbibliotek. Det framgår tydligt att SE- 
applikationen är avsevärt mer effektiv inom ett flertal områden. Vid total 
konstruktion av valt fixturområde utförde SE uppgiften 85 % fortare än vad de tog 
att genomföra samma aktivitet för hand. Medan VP-applikationen utförde de 
jämförbara momenten i undersökningen 80 % kvickare (se bilaga 5). Värt att 
förtydliga är att SE-programmet utför hela konstruktionsarbetet av fixturen, 
medan VP endast utför en del av hela uppbyggnadsprocessen. Skulle hela 
konstruktionstiden tas i betraktelse, utför enbart VP endast 15 % av hela 
fixturkonstruktionen. Antalet enheter för att låsa arbetsstycket skiljer sig också 
mellan valet av programvara (se bilaga 4). Den här har gett upphov till två 
undersökningar som skiljer sig åt. Att använda SE-applikationen kräver en mindre 
erfaren konstruktör, eftersom det involverar betydligt mindre manuell 
konstruktion. Gränssnittet är tillika mer utvecklat och användarvänligt för en 
novis. Några tydliga fördelar med VP-applikationen är att man snabbt kan skapa 
en arbetsmodell med korrekt trädstruktur, det här sker inte per automatik vid 
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brukandet av SE. Input-delen för båda programvarorna skiljer sig nämnvärt, då 
VP utförde momentet med högre verkningsgrad. 

5.4. Kritisk granskning 
5.4.1. Möjligheter och begränsningar 
Inlärningsprocessen samt arbetet med applikationen som pågick under två veckor 
var i hög grad lärorikt. Fördelar med att använda programvaran vid CAFD blev 
tydliga redan vid första arbetstillfället och förmånerna av användandet har sedan 
fortsatt att uppenbaras. Projektarbetarna ser även möjligheter till förbättringar av 
applikationen i somliga områden. Konstruktionen av unika svetskonsoler är 
fortfarande den mest tidskrävande aktiviteten. Prodtex har implementerat KBE i 
form av parametrar i viss mån vid uppbyggnaden av dessa stålplåtar. Men vi ser 
potential för ett vidare arbete med utvecklingen av dessa parametrar. Utförbara 
alternativ med intelligenta kunskapsbaserade system är något som Zhang et al. 
(2018) belyser i sin text som omnämns i den teoretiska referensramen. 

5.4.2. Miljö- och arbetsmiljöaspekter 
I det här projektet har fokus varit på manuella dedikerade fixturer, det vill säga 
fixturer som inte går att konfigurera om, utan används enbart för en specifik 
produkt. Fördelen med dedikerade fixturer är dess styvhet, enhetliga toleransnivå 
och förmåga att motstå stora krafter. Utifrån dessa kriterier passar den här typen 
av fixtur vid större produktioner. Nackdelen med stela fixturer är att det inte finns 
någon flexibilitet, skulle det uppstå toleransavvikelser kommer de berörda delarna 
att behöva tillverkas på nytt (Bansal et al. 2007; Coope, u.å). Vanligtvis används 
dedikerade fixturer till prototyptillverkning där exempelvis småskaliga serier på 
tvåhundra bilar skapas, för att genomgå tester i diverse områden. Utifrån ett 
miljöperspektiv är användandet av flexibla fixturer ett bättre alternativ. Eftersom 
möjligheten att anpassa varje separat del som ska bearbetas, innebär att den 
framtagna fixturen inte behöver kasseras efter den fyllt sin funktion.  
Vid arbete med manuella fixturer är arbetsmiljön en viktig faktor eftersom 
majoriteten av arbetet sker av personal och inte av robotar. Vid import av 
referensgeometri ska placering av arbetsstycke ske, vid det här skeendet är det 
viktigt för konstruktören att ha verkstadsmedarbetarnas ergonomi i åtanke och 
tänker på arbetshöjden som arbetsstycket ska befinna sig i för att undvika 
eventuella personskador. Alla klämmor som ska hålla fast arbetsstycket ska kunna 
spännas och lossas för hand och det är viktigt att dessa placeras på ett åtkomligt 
sätt för personalen i produktionen. Undersökningar understryker faktumet att 
undermålig ergonomi för de produktionsanställda kommer missgynna företaget 
långsiktigt, med tanke på de repetitiva skadliga moment de utsätts för ifall 
arbetsvetenskap inte är implementerat (Monk och Kester, 2018).  

5.4.3. Sociala- och ekonomiska aspekter  
Det här arbetet baseras på en jämförelse mellan två metodiker där det i slutändan 
handlar om hur mycket tid man sparar. Som tidigare nämnt i det inledande kapitlet 
så utgör uppbyggnaden av fixturer 10 – 20 % av den totala 
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tillverkningskostnaden. Genom att använda sig av rationaliserade metoder 
förväntas man effektiviserar arbete och på så sätt spara tid och pengar. Tidigare 
utfördes hela fixturkonfigurationen och svetsningen helt manuellt. Men med 
dagens teknik är robotsvetsning vid serieproduktion något som förekommer 
regelbundet.  

Konsekvenserna av automatiseringen utifrån ett socialt perspektiv är att 
människor mister sina arbeten. Inom den tillverkande industrin kommer 
automatiseringen bli alltmer påtaglig inom de närmsta decennierna, vilket 
kommer resultera i stora förändringar i arbetsmarknaden (Makridakis, 2017). 

5.4.4. Prestationer och fortsatt arbete 
Under projektets gång har projektdeltagarnas blivit mer fördjupade i 
arbetsbänkarna "Part design" och "Assembly Design" i CATIA V5 genom de 
praktiska delarna av examensarbetet. Arbetet med framtagning av enheter i den 
virtuella miljön pågick under beloppet av fem veckor. Värt att poängtera är att de 
medverkande deltagarna har en tvåårig bakgrund med erfarenhet i CATIA V5, 
men inte specifikt med just CAFD som projektet behandlade. Hade två 
konstruktörer med mångårig erfarenhet och kompetens i fixturdesign-området 
utfört en identisk undersökning, skulle resultatet kunna stärkas ytterligare. 

  



Slutsatser 
 

23 
 

6. Slutsatser 
 
• Det mest tidskrävande momentet vid manuellt arbete är skapandet av unika 

svetskonsoler, import av svetspistoler samt bearbetning och hålborrning av 
svetskonsolerna. 
 

• VP-applikationen sparar mycket tid på de repetitiva momenten, som ingår i 
områdena Input, Design och Export. VP skapar och positionerar enbart 
standardkomponenter, de unika delarna måste konstruktörerna själva 
framställa.  
 

• Det är fördelaktigt för företag att investera i VP-applikationen om de är 
verksamma inom tillverkningsindustrin och arbetar med dedikerade 
manuella fixturer i större omfattning i CATIA V5. Om företaget arbetar 
frekvent med fixturer kommer brukandet av VP som hjälpmedel reducera 
konstruktionskostnaden i en viss grad per fixtur. Vid ett stort antal fixturer 
kommer den totala kostnaden som besparas bli mer signifikant. 
 

• De arbetsuppgifter som mjukvaran utför sker på ett skickligt och effektivt 
sätt. En utvecklingsmöjlighet skulle kunna vara att framställa en funktion 
som skapar de unika delarna på ett mer automatiserat sätt, eftersom 
framtagningen av de specialtillverkade komponenterna är den mest 
tidsödande aktiviteten. 
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 Bilaga 3: Områdesbild 
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Områden: Alexander William

Introduktion 60% 40%

Teoretisk referensram 40% 60%
Metod 50% 50%
Resultat 60% 40%
Diskussion 40% 60%
Slutsats 50% 50%

Input: 1 2 1 2 1 2 1 2 Manuellt VP ggr Procent
Arbetsmodell 3,2 2,5 2,4 2,1 1,5 1,8 1,2 1,0 2,55 1,38 1,85 46%
Klämpunkter 2,1 1,6 1 1,1 0,2 0,3 0,3 0,4 1,45 0,29 4,96 80%
Svetspunkter 1,7 1,5 1 0,7 0,2 0,3 0,2 0,3 1,225 0,23 5,44 82%
Svetspistoler 11st 8,8 8,8 5,6 5 0,4 0,4 0,7 0,4 7,05 0,46 15,41 94%
Total 15,8 14,4 10 8,9 2,2 2,8 2,4 2,0 12,275 2,35 5,22 81%

Design:
Enhet 1:
Namngivning 1,5 2 1 1,1 0,6 0,5 0,6 0,6 1,4 0,58 2,43 59%
Bearbetning+hål 7 10,5 4,6 6,3 1 0,6 0,5 0,4 7,1 0,63 11,36 91%
Komponenter 4,5 5,2 4 5,2 3,3 1,8 0,7 1,4 4,725 1,80 2,63 62%
Summa 13 17,7 9,6 12,6 4,9 2,9 1,8 2,4 13,225 3,00 4,41 77%

Enhet 2:
Namngivning 1,5 1,5 1,5 1,5 0,7 0,4 0,8 0,6 1,5 0,63 2,40 58%
Bearbetning+hål 6 8 3,7 3,5 0,5 0,3 0,3 0,3 5,3 0,35 15,14 93%
Komponenter 5 5,3 2,8 3,8 1,7 1,1 0,8 0,8 4,225 1,10 3,84 74%
Summa 12,5 14,8 8 8,8 2,9 1,8 1,9 1,7 11,025 2,08 5,31 81%

Enhet 3:
Namngivning 1,4 1,5 0,9 0,8 0,3 0,2 0,5 0,4 1,15 0,35 3,29 70%
Bearbetning+hål 6 6,5 3,5 4 0,2 0,4 0,5 0,6 5 0,43 11,76 92%
Komponenter 4 4,6 3 3 2,2 1,2 0,6 0,6 3,65 1,15 3,17 68%
Summa 11,4 12,6 7,4 7,8 2,7 1,8 1,6 1,6 9,8 1,93 5,09 80%

Total 36,9 45,1 25 29,2 10,5 6,5 5,3 5,7 34,05 7,00 4,86 79%
Export:

DRM 2 1,9 2 1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 1,85 0,10 18,50 95%
TOTAL 54,7 61,4 37 39,6 12,84 9,36 7,76 7,84 48,175 9,45 5,10 80%
Tiden mäts i minuter [min]
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