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Förord  
 
Denna rapport utgör dokumentationen av ett examensarbete utfört på företaget Faurecia 
Exhaust systems i Torsås år 2009. Projektet utfördes av högskoleingenjörsstudenterna Johan 
Ekwall och Fredrik Helmenius vid Linköpings Tekniska Högskola. Handledare var Marie 
Jonsson och Lars Wennström på avdelningen Monteringsteknik vid Institutionen för 
Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) med examinator Kerstin Johansen (IEI).  
Vi vill tacka våra handledare Marie Jonsson och Lars Wennström för många tips och mycket 
hjälp i programvaran DELMIA. Vi vill tacka Jörgen Orsbäck och Joakim Sandberg på 
Faurecia för deras hjälp, engagemang och kunskap samt IKEA för de kartonger som användes 
i detta examensarbete. Ett särkilt tack vill vi rikta till vår examinator Kerstin Johansen som 
har bistått med såväl kunskap som uppbackning.  
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Sammanfattning 
 
Vanligtvis när Faurecia i Torsås planerar en ny produktionslina är ett av stegen att bygga en 
fullskalig modell av linan i pappkartong, en form av mock-up planering (planering med hjälp 
av prototyper). På Faurecia visades intresse att finna en alternativ arbetsmetodik. Syftet med 
rapporten är att undersöka möjligheterna att ersätta dagens kartongbaserade mock-up 
planering med modeller i digitala simuleringsverktyg.    
Målet med projektet har varit att svara på nedanstående frågor.   
Vad ska vi använda simuleringen till? Hur ska vi använda den? Hur påverkas vår arbetsgång? 
Vad finns det för för/nackdelar? Vad finns det för ekonomiska och sociala aspekter?  
 
Vårt resultat gav oss en insikt om att digital simulering inte kan ersätta kartongmodeller helt 
och hållet. Däremot är simulering ett utmärkt komplement. Att arbeta med kartonger och 
simuleringar spelar två olika roller vid framtagandet av en produktionslina. Byggandet med 
kartonger är ett utmärkt verktyg för att skapa många kreativa lösningar under ett tidigt stadie 
av koncept- genereringsprocessen, vilket ger möjligheter att under kort tid utvärdera flera 
olika koncept samt att på ett enkelt sett modifiera och utveckla konceptet.  
 
Simuleringsverktyget kommer in i ett senare skede av linans utveckling när en konceptuell 
lösning har valts. Simuleringsverktygets uppgift blir att verifiera lösningen och identifiera var 
problem eventuellt kan uppstå. De simuleringar som skapas kan även användas som ett 
kommunikationsverktyg mot samarbetspartners men även inom företaget för att skapa en 
gemensam kommunikations- plattform och visualisera konceptet. 
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Abstract 
 
Typically, when Faurecia in Torsås are planning a new assembly line, one of the steps is to 
build a full-scale model of the line in card board, a form of mock-up planning. Faurecia has 
shown interest in finding an alternative methodology. The purpose was to explore the 
possibility of replacing today's cardboard based mock-up planning with models in a digital 
simulation environment.    
The purpose of the thesis has been to answer some of these complex questions;  
What are the benefits of using a simulation tool? In what way can we use it? If we choose to 
use a simulation tool, in what way does it affect our way of planning an assembly line? What 
are the advantages and disadvantages? Are there any economical and social aspects?  
 
Our results made us realize that a digital simulation tool does not replace the card board. On 
the other hand simulation could be used as a complement. Card board exercises and 
simulations play two different roles in the development of an assembly line. The use of card 
board is an excellent example of how you can generate a wide range of creative solutions at 
an early stage of the design process. This offers the possibility to create and evaluate several 
different concepts during a short period of time. 
 
We believe that the benefits of a simulation tool come in handy at a later stage of the design 
process, when a conceptual solution is selected. The simulation tool will be able to evaluate 
the solution and identify where problems may occur. The output of the simulation tool may 
also be used as a communication tool, internally as well as externally. 
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Begrepp 
Nedan följer en lista vilken förklarar tekniska begrepp som används i denna rapport.  

   
Off-lineprogrammering – generering av robotprogram sker utan att ha fysisk tillgång till 
robotarna. Fördelen är att programmen till robotarna kan skapas utan att produktionen står 
still.   
 
Simuleringsverktyg - innebär det datorprogram som simuleringen utförs i.  
 
Produktionscell - kan generellt sägas vara en arbetsstation i ett produktionsflöde. Cellen 
kan betjänas av en eller flera människor, en robot eller en specialmaskin. Cellen kan 
betraktas som en modul i en produktionslina.   
 
CAD - står för Computer Aided Design. CAD-tekniken går ut på att i datorprogram skapa 
(två- eller tre- dimensionella) modeller av detaljer. Modellerna kan bland annat användas 
till att generera ritningar, som indata i simuleringsprogramvara med mera.  
 
CCW-cell - står för Compact Welding Cell. Förkortningen beror på att man på Faurecia 
initialt förkortade namnet till CCW och denna förkortning har levt vidare inom företags- 
kulturen. CCW-cellen kan sägas vara en komplett produktionsenhet i ett transportabelt 
format. CCW-cellens funktion beskrivs ytterligare i kapitel 1.4. 
 
TCP - står för Tool Center Point. Det är en tänkt punkt som ligger i eller en bit framför 
robotens verktyg. Hos en svetsrobot kan TCP ligga någonstans längs svetslågan. När 
roboten programmeras kan robotens TCP beordras till olika punkter i arbetsrymden.  
 
Inverskinematik - är ett begrepp som används inom robotteknik. Inverskinematik är en 
matematisk beräkningsmetod som innebär att man räknar ut ledernas rörelser för att få 
robotens TCP att nå en önskad punkt i arbetsrymden. För att få TCP att röra sig längs en 
rät linje i rymden krävs att robotarmen bakom följer med. Inverskinematiken räknar ut 
varje leds vinkel och vinkelhastighet så att TCP kan följa given bana.   
 
Singulär punkt –När ett styrsystem till en robot löser matematiska ekvationer kan det 
ibland uppstå situationer där ekvationen har två eller fler lösningar. I dessa situationer kan 
styrsystemet välja flera lösningar vilket gör att programmeraren ej har kontroll över 
robotens rörelser.  
 
Manikiner – kan sägas vara en representation av människokroppen i ett digital 
simuleringsverktyg. Manikiner används för att simulera människokroppens beteende. 
 
Factory in a box - är, enligt www.factoryinabox.se (2009) flexibla, snabba och mobila 
produktionsmoduler. Modulerna innehåller olika grad av flexibel automation och flexibel 
produktionsutrustning som ska kunna installeras i till exempel en container och kunna 
flyttas inom ett företag eller mellan företag på lastbil/tåg. 
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1 Inledning  
Faurecia i Torsås utvecklar och tillverkar grenrör till ett flertal bilmodeller. Man ansvarar för 
grenrören från design till produktion och leverans. I dagsläget använder sig Torsåsenheten av 
en metod där ett av stegen, när en ny produktionslina planeras, är att bygga en fullskalig 
modell i pappkartong. Att bygga linan i papp fungerar som en kreativ process där 
produktionstekniker, såsom svetstekniker och robotprogrammerare tar fram olika koncept till 
lösningar. Den färdiga pappmodellen används sedan som ett hjälpmedel vid 
kommunikationen mellan fabriken i Torsås och fabriken i Tjeckien.  
 
Att hantera linan av papp och transportera den mellan fabrikerna kan innebära en del 
logistiska komplikationer, särskilt då den byggs i fullskala. Faurecia är intresserade av att 
hitta en alternativ lösning till kartongbyggandet och transporterna av modellerna.  
 

1.1 Syfte och mål    

Rapporten är tänkt att fungerar som ett underlag för att svara på några av de komplexa frågor 
som kan uppstå vid införande av ett produktionssimuleringsverktyg. Syftet är att ge ett förslag 
på en möjlig arbetsmetodik samt diskutera för- och nackdelar med simulering jämfört med 
dagens metod att bygga modeller i kartong. Ytterligare avses att göra en enklare uppskattning 
av den problematik som kan uppstå då en klassisk investeringskalkyl används för att bedöma 
om ett företag ska investera i ett produktionssimuleringsverktyg.  
 

1.2 Metod 

Eftersom litteraturen kring produktionssimulering var ganska begränsad beslutade vi oss för 
att använda en metod som var mer "hands on". I stora drag bestod arbetet av tre moment.  
   
• En DELMIA-simulering av två CCW-celler (Compact Welding Cell, se kapitlet 

”Begrepp”). I cellerna ska robotar utföra bågsvetsning på delar till ett grenrör. Med detta 
ville vi visa upp hur en del av Faurecias egen produktion skulle kunna representeras i en 
digital simulering samt bygga erfarenheter om användande av simulering.  

 
• Ett experiment där vi tänkte oss att vi planerade produktionen av ett enkelt grenrör med 

hjälp av pappmodeller. Eftersom företaget i dagsläget använder denna metod ville vi 
själva prova på och få en erfarenhet av vad metoden innebar.  

 
• Utveckling av en arbetsmetod där vi skulle undersöka möjligheterna att införa 

simuleringen. Vi ville undersöka om det var lämpligt att helt ersätta kartongmodellerna 
med digitala modeller eller om de båda metoderna skulle samverka och komplettera 
varandra. Från litteraturstudier, vilka nämns i kapitel 4.2, visste vi att ett projekt genomgår 
vissa faser och vi ville själva prova att gå igenom dessa faser och testa när i processen det 
kändes motiverat att koppla in hjälpmedel såsom kartonger och digital simulering.   
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1.3 Faurecia, en världsomspännande koncern   

Faurecia är en hopslagning av de franska företagen Bertrand Faure och Ecia där Ecia var en 
sammanslagning av företagen Cycle Peugeot och Aciers & Outillage Peugeot. Faurecia har 
även tagit över bolagen Sommer Allibert och AP Automotive Systems. Via de olika företagen 
går historien tillbaka till 1810 då bröderna Jean-Pierre och Fredric Peugeot tillsammans med 
Jacques Maillar Saines startade ett gjuteri som tillverkade sågblad. Under årens lopp har 
tillverkningen förändrats, bland annat har företagen tillverkat kaffekvarnar och cyklar. 1929 
började Bertrand Faure tillverka sitsar till Paris Metro. Här började verksamheten som vi ser 
den idag att ta fart. 1987 slogs företagen Aciers & Outillage Peugeot och Cycles Peugeot 
samman för att bilda företaget Ecia. Under 1997 slogs Ecia samman med Bertrand Faure och 
Faurecia-gruppen var bildad.   
 
Faurecia är världens åttonde största leverantör av bilkomponenter. Faurecia är ett stort 
världsomspännande företag med 190 produktionsanläggningar i 29 länder. Företaget tillverkar 
lösningar till bilar inom sex områden, se bild nedan. Dessa områden är instrumentpaneler, 
säten, dörrar, frontpaneler, lastutrymmen, samt avgassystem. [www.Faruceria.com 2009]  
 
 

 
 

Figur 1 - Faurecia tillverkar 6 olika typer av bildelar.   
[www.faurecia.com, 2009]   

 
 
Några av ledorden för Faurecia är flexibilitet och förmåga till anpassning [www.faurecia.com 
2009]. Faurecia har globalt ca 60 000 anställda varav 448 var anställda i Torsås år 2007 
[www.allabolag.se 2009]. Ca 75% av all försäljningen sker till Europa. [www.faurecia.com 
2009]   
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1.4 Faurecia i Torsås  

Fabriken i Torsås tillverkar och designar avgaskomponenter till bilar. Förutom Torsåsenheten 
finns en systerfabrik i Tjeckien samt ytterligare 22 liknande fabriker i världen. Fabriken i 
Torsås jobbar med ett helhetskoncept där fabriken ansvarar för produkten, 
avgaskomponenten, från design till produktion. Detta ställer stora krav på både personal och 
produktion. Grenrören som tillverkas måste bland annat vara helt täta och tåla 
temperaturvariationer. De har höga toleranskrav och ofta avancerad geometri, se bild nedan. 
Sammanlagt motsvarar försäljningen av avgaskomponenter 23,6% av Faurecias globala 
försäljning. [www.faurecia.com 27/8 2009]   
 

 
Figur 2 - Exempel på hur ett grenrör kan se ut.  

[www.faurecia.com, 2009] 

1.5 CCW-cellen  

I cellerna som berörs i rapporten svetsar en robot samman delar som i slutändan ska bilda ett 
grenrör. På den del av produktionslinan som simulerats i detta projekt används så kallade 
CCW-celler. En CCW-cell är en komplett produktionsenhet där tanken är att det endast ska 
var att koppla in tryckluft och el via snabbkontakter och därefter ska cellen fungera. En CCW-
cell kan sägas vara en ”Factory in a box”, se ordlistan, samt figur 3 nedan. 
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Figur 3 Exempel på ”Factory in a box”- koncept [www.nyteknik.se, 2009]. 

1.5.1 CCW-cellens uppbyggnad 

CCW-cellen består av ett skyddande plåtskal. I skalet finns den utrustning som behövs för att 
cellen ska fungera bland annat finns fördragna rör för tryckluft, elledningar och el-centraler. I 
mitten av cellen står ett fundament där en robot kan monteras. Bakom roboten står de skåp 
som innehåller styrutrustningen för roboten. Framför roboten finns två separata fack i vilka 
produktionsutrustning såsom fixturer kan monteras. Tanken är att operatören skall ladda 
komponenterna till grenröret i det ena facket medan roboten betjänar det andra facket, på detta 
sätt minskar stilleståndstiden och effektiviteten ökar. Då svetsningen som robotarna i cellen 
utför genererar ljusbågar som är skadliga för människans ögon, har cellen skyddande paneler 
på sidorna. På framsidan är ett jalusi monterat i varje fack som åker ner och döljer ljusbågen 
då svetsning pågår. I de två facken sitter varsin fixtur monterad. Fixturerna är olika och har 
till syfte att fixera delarna som ska svetsas samman. I tre av de fyra facken (vi har två CCW-
celler där varje cell innehåller två fack vardera) sitter det roterande axlar vilka möjliggör 
vridning av produkten och därmed ökar robotens åtkomlighet.  
 

1.5.2 CCW-cellens flexibilitet 

CCW-cellens ledord är flexibilitet, både vad gäller transport och produktion. Yttermåtten på 
CCW-cellen har anpassats för att underlätta transport på lastbil. Under cellen sitter stålbalkar, 
i vilka det går att köra in gafflar från en gaffeltruck vilket möjliggör en enkel förflyttning av 
cellen inom fabriken. Cellen är mångsidig och dess arbetsuppgifter bestäms av robotens 
programmering samt vilken fixtur som monteras i cellen. Infästningarna till fixturerna är 
standardiserade. Detta möjliggör att fixturer kan flyttas mellan olika CCW-celler. 
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I förlängningen innebär detta att cellernas uppgifter enkelt kan ändras. Finns det flera celler i 
en produktionslina kan deras roller ändras efterhand som linan expanderas. I praktiken 
innebär detta att den initiala produktionstakten kan hållas låg för att därefter öka genom 
utbyggnad av linan för att möta ökad orderingång.  
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2 Problemställningar  
Faurecias önskan var att belysa möjligheterna som simuleringsprogramvaran levererade, 
snarare än att beskriva hur programmet fungerar. För att skapa en mer konkret grund att stå på 
kom vi fram till dessa frågor. 
 

• Går det att ersätta dagens mock-up planering av fixturer byggda i wellpapp med 
modeller i digitala simuleringsverktyg?  

• Vad finns det för fördelar och nackdelar med simulering gentemot dagens 
arbetsmetodik? Finns det praktiska, social och pedagogiska aspekter på ett byte av 
system?  

• Vilken roll kan simulering spela på Faurecia?  
• Vad innebär en investering sett ur en enkel ekonomisk analys?  

 

2.1 Begränsningar  

Vi har valt att begränsa oss till en simulering som ska efterlikna en skarp produkt. Vi har 
begränsat oss till att göra en simulering baserad på kunskap inhämtad under tidigare studier 
samt information från företaget. Ingen större vikt har lagts vid att skapa en millimeterkorrekt 
simulering utan vi har använt oss av en kvantitativ metod där syftet har varit att visa 
möjligheter snarare än korrekthet.  
 
I detta projekt har vi valt att begränsa oss till simuleringsverktyget DELMIA, eftersom 
DELMIA bygger på CAD-programmet CATIA som redan används på företaget.  
Vi har valt att endast titta på robotsimulering då tiden för projektet varit begränsad.  
Vi har valt att inte ta upp offline-programmering, på grund av att det svetsarbete som 
robotarna utför kräver stor precision. Att uppnå denna precision med offline-programmering 
kräver stora investeringar vilket vi ej ansåg vara befogat.  
 
Efter företagets önskemål kommer vi i denna rapport ej visa grafik på nu existerande 
utrustning utan endast visa schematiska bilder.  
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3 Teori 
I detta kapitel beskrivs teori som kan underlätta för läsaren att tillgodogöra sig materialet. 
 

3.1 Vad är simulering?  

Enligt [Savén, 1995] kommer ordet simulering från det latinska ordet simulare som betyder 
att låtsas.   
Enligt [Keränen, 2005]:  
"Att simulera är att imitera vissa eller alla egenskaper hos ett system med hjälp av ett annat 
system (till exempel datorsystem)."  
"Datorsimulering är processen att konstruera och bygga en matematisk-logisk modell av ett 
verkligt system och experimentera med denna modell i en dator för att bestämma hur systemet 
uppför sig vid förändringar i dess struktur eller omgivning"  
 
Simulering kan kort beskrivas som en metod för att förutsäga ett systems beteende utan att ha 
tillgång till det faktiska systemet. Grunden i samtliga simuleringsproblem är en tolkning av en 
matematisk modell som representerar systemet. Modellen kan vara mer eller mindre komplex 
beroende på system och frågeställning.  
 

3.1.1 Grenar inom simulering    

Simulering finns i en mängd olika former, ett exempel är produktionssimulering vilket 
använts i detta projekt. Ett annat kan vara ett reglertekniskt problem som löses med hjälp av 
programvaran MATLAB. Möjligheterna och begränsningarna att använda simulering som 
metod begränsas endast av systemens komplexitet, indatans korrekthet samt användarens 
kreativitet. Detta gör att simuleringsområdet är mycket stort och brett med så pass skilda 
tillämpningsområden som ergonomi och hållfasthetsberäkning  
 

3.1.2 Produktionssimulering  

Den del av produktionssimulering som behandlas i denna rapport är geometrisk 
produktionssimulering. Någon entydig definition av digital produktionssimulering har vi ej 
kunnat fastställa men det kan sägas vara metoder att med datorstöd utveckla och effektivisera 
produktionssystem. 
 
Digital simulering handlar om att bygga en digital modell av ett verkligt system och analysera 
modellens beteende. Detta fungerar som ett hjälpverktyg att utvärdera produktionsrelaterade 
frågor. Viktiga aspekter inom digital produktionssimulering är till exempel att analysera 
produktionscellers layouter, robotars åtkomlighet, cykeltidsanalyser med mera. 
[Oscarsson, 2000]  
  
När det i denna rapport skrivs produktionssimulering syftas det till digital geometrisk 
produktionssimulering med hjälp av ett datorbaserat simuleringsverktyg med syfte att besvara 
produktionstekniska frågor. 
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3.1.3 Vad är syftet med simulering?  

Det finns flera anledningar att studera en simulerad modell i stället för ett verkligt system. Att 
studera och experimentera med en modell är ofta enklare, mindre tidskrävande, billigare och 
inte minst säkrare än att göra det på ett verkligt system. Simuleringen kan köras flera gånger 
med olika indata. Simuleringen ska hjälpa användaren att upptäcka svaga punkter i en modell 
och erbjuda möjligheter att prova alternativa lösningar, redan innan det verkliga systemet 
konstrueras. [Wulf, 2004]  
 
I modern litteratur påpekas ofta att ju tidigare i en utvecklingsprocess man befinner sig, desto 
större möjligheter finns att göra förändringar. Det är också betydligt billigare att göra 
ändringar i ett tidigt skede. En simulering kan sägas vara en kvalitativ förstudie av tänkta 
idéer. Genom att göra en simulering kan problem upptäckas som inte skulle upptäckas förens 
långt senare i processen. [Wennström, 2009].  
 

3.2 Simuleringens för- och nackdelar  

Nedan beskrivs ett urval av för- och nackdelar med simulering som finns ur ett generellt 
perspektiv. 

3.2.1 Fördelar 

• En simulering kan utpeka svagheter på ett tidigt stadie av ett systems 
utvecklingsprocess.  

• Att konstruera modellen som simuleringen körs på kan hjälpa till att öka förståelsen 
för det verkliga systemet.  

• En simulering kan köras ett oändligt antal gånger med olika inparametrar och under 
olika situationer.  

• Att experimentera på en modell riskerar inte det verkliga systemet.  
• En simulering kan hjälpa användaren att effektivisera det verkliga systemet.  
• Resultatet av en simulering kan fungera som diskussions- och beslutsunderlag.  
• Är simuleringen av grafisk karaktär kan den hjälpa till att involvera människor, 

åskådliggöra idéer och fungera som kommunikationsverktyg.  
 
[Wulf, 2004]  
 

3.2.2 Nackdelar  

• Att konvertera ett verkligt system till den modell som simuleringen körs på kan vara 
svårt och kräver specialkunskap.    

• Att tolka resultatet och dess giltighet kan vara svårt. 
• Att skapa simuleringen kräver resurser i form av tid och pengar. 
• Att skapa simuleringarna kräver programvara som är komplexa.  

 
[Wulf, 2004]  
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3.2.3 Begränsningar vid simulering 

En simulering ger aldrig bättre resultat än den indata som simuleringsverktyget matas med. 
En simulering kommer alltid att vara en avbildning av verkligheten. Därför bör varje projekt 
där simulering ingår utvärderas för att se hur korrekt simuleringen var i jämförelse med 
verkligheten. Detta är ett viktigt steg för att utvärdera hur pass giltig simuleringen är och 
förbättra simuleringens korrekthet till nästa projekt. Simulering är ett verktyg och den 
kommer aldrig att bli smartare än operatören som använder det. [Wulf. 2004]  
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4 DELMIA, programvaran för simulering  
Dassault Systèmes är en tillverkare av programvaror som till största del är inriktad mot 
skapande industri. Exempel på Dassaults program:    
 

• SIMULIA, ett program som jobbar med Fenita-elementmetoden, livscykelanalys och 
fysik.  

• CATIA, ett tredimensionellt CAD-program  
• DELMIA, en simuleringsprogramvara  

 
DELMIA är en programvara som i grund och botten består av flera olika program som slagits 
samman för att bilda en helhet. I programmet finns bland annat möjlighet för off-line 
programmering, simulering av människor via manikiner, räckviddsanalyser och många fler 
möjligheter. DELMIA och CATIA är väl integrerade med varandra och det går att förflytta 
sig mellan programmen. Interfacen liknar varandra och användaren känner lätt igen sig. I 
figur 4 visas en bild ur programmet där man kan se de olika verktygsfälten i ramen runt 
bilden. Den översta vänstra rutan i bilden visar det så kallade PPR-trädet där alla objekt i 
modellen finns representerade. Fältet nere till vänster visar det så kallade pert-schemat. I pert-
schemat visas operationerna i simuleringen som grå klossar. Fältet till höger i bilden visar det 
så kallade gant-schemat, här visas hur lång tid varje händelse i programmet varar. 
 
 

 
 
Figur 4  Skärmdump ur programmet DELMIA, [TPPE30, 2008].  
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DELMIA kan sägas vara ett program för att animera CAD-ritningar. DELMIA skapar rörelser 
och med hjälp av denna dynamiska representation är det möjligt att dra slutsatser. För att 
DELMIA ska fungera krävs någon form av indata. Ett alternativ är att skapa indatan i 
programmet med hjälp av kopplingen till CATIA. Det andra alternativet är att importera 
färdig ritningar. Importen kan ske i modellspecifika format eller via något av 
standardformaten för kommunikation mellan olika program. Därefter skiljer sig arbetsgång åt 
beroende på vad som ska simuleras.  
 

4.1 Simulering ur en ekonomisk synvinkel  

Då den typ av simulering som berörs i denna rapport är ett relativt nytt område så är 
litteraturen om simuleringens konsekvenser relativt begränsad. Vi har därför valt att titta på 
hur CAD har bedömts i ekonomiska termer. Vi bedömer att samma premisser föreligger vid 
en investering av CAD-system som av ett simuleringssystem.  
 
Gramenius (1997) skriver i sin uppsats om svårigheterna att hitta en ekonomisk värdegrund, 
en metod att överföra CAD-systemens fördelar till monetära termer. En direkt svårighet som 
uppstår är att olika företag betraktar CAD-systemen på olika sätt. En del ser CAD som ett 
verktyg för att rita, andra för att designa och ett tredje som ett sätt att automatisera företaget. 
Generellt kan sägas att en gemensam faktor i Gramenius (1997) rapport är att CAD inte 
skapar monetära värden. Det går inte att kvantifiera och beräkna CAD-ens värdeskapande. 
Detta ter sig i att CAD i sig inte skapar något. Fördelarna är snarare av arten; ordning och 
reda, bättre lösningar och fler lösningar. Gramenius skriver till exempel att införandet av 
CAD sällan kortade ledtiderna men det gav konstruktören en möjlighet att testa fler lösningar 
under samma tidsperiod, vilket i slutändan gav en bättre produkt. Gramenius skriver även om 
företag som fått en större struktur i sitt arkiv. CAD-verksamheten medgav och krävde en 
större och tydligare struktur vilket ledde till att ordningen på företaget ökade. I ett företag 
inom byggindustrin använde man sig av så kallade layers för olika funktioner såsom VVS 
(vatten, värme, sanitet), el och tele. Detta innebar att konstruktören levererad ett bättre 
underlag till byggarbetsplatsen vilket i sin tur minskade den mängd problemlösningar och 
korrigeringar som behövdes på arbetsplatsen. Ingen av dessa funktioner är lätta att överföra i 
monetära termer. Detta gör det svårt eller näst intill omöjligt att använda en investerings- 
kalkyl. 
 
Samma typ av logik föreligger i bedömningen av ett simuleringsverktyg i monetära termer.  
 

• Hur värderas det värde som simuleringen skapar? Hur värderas möjligheterna i 
pengar?  

• Hur värderas till exempel användandet av manikiner för att minska belastningsskador?  
• Hur värderas möjligheten att verifiera och omdesigna en produkt på ett tidigt stadium?  
• Hur värderas den utökade förståelse för produkten som till exempel ledningsgruppen 

kan få om simuleringsverktyget används som kommunikationsverktyg?  
• Om simuleringen används som ett kommunikationsverktyg är det möjligt att minska 

antalet resor mellan fabriker?  
 
Så fortsätter frågeställningarna. Konkret kan simuleringen generera en del mätbara värden. 
Exempel kan vara att behovet att verifiera produkten med fysiska prototyper minskar. Om 
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mängden fysiska prototyper minskar så minskar även kostnaden. I det stora hela är det dock 
svårt att bedöma värdeskapandet i monetära termer. 
 
 

 
Figur 5 Virtuell planering mot traditionell planering. [TPPE 30, 2008] 
 
Figur 5 beskriver kostnaden att förändra en produkt jämfört med möjligheterna att förändra en 
produkt över förlupen tid. Virtuell planering kan utföras innan fysiska prototyper har byggts. 
Möjligheterna att ändra i dessa digitala modeller är stora och kostnaderna små. När man gör 
en traditionell planering (att bygga fysiska prototyper) är möjligheterna att göra förändringar 
mindre och kostnaden för förändringar är större. 
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4.2 Ett konstruktionsprojekts faser  

Enligt Norton, (2004) har ett projekt inom industrin ett antal faser.  
   

1. Behovsidentifiering  
2. Research  
3. Upprättande av mål  
4. Specifikationer gällande funktion  
5. Kreativitet  
6. Analys  
7. Val av idé  
8. Design  
9. Prototyp  
10. Produktion  

 
 

Fas 1 - Behovsidentifiering: 
Innebär att någon uttalar ett behov. Det kan till exempel vara:  
-Usch vad jobbigt det är att dra gräsklipparen, kan ingen uppfinna en som går av sig själv?  
   
Fas 2 - Research: 
Innebär att göra en grundlig undersökning av redan existerande material både rörande 
tilltänkt produkt såsom existerande patent men även teknologier som kan tänkas användas 
i projektet.  
   
Fas 3 - Upprättande av mål: 
Innebär att en analys utföres i syfte att skapa en målbeskrivning av produkten. 
Beskrivningen ska vara koncis, allmän och sakna all färgning som kan antyda en lösning 
av problemet.   
   
Fas 4 - Specifikationer gällande funktion: 
Innebär att upprätta funktionsspecifikationer för produkten. Specifikationen ska innehålla 
vad produkten ska göra och klara av.   
   
Fas 5 - Kreativa fasen: 
Här gäller det att beakta alla medel som kan skapa idéer. Exempel på sådant medel kan 
vara brainstorming  
   
Fas 6 – Analys: 
Innebär att uppkommen design analyseras för att se om den uppfyller ställda 
specifikationer.  
   
Fas 7 - Val av idé: 
Innebär kort och gott att det bestäms vilken idé som skall satsas på.   
   
Fas 8 – Design: 
Innebär normalt sett att produkten ritas upp i CAD.  
   
Fas 9 – Prototyp: 
Innebär att skapa en prototyp.  
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Fas 10 – Produktion: 
Innebär att produkten börjar tillverkas.  
 
Under processens gång kan det vara lämpligt att iterera mellan de olika stadierna.  
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5  Genomförande   
I detta kapitel beskrivs det praktiska arbete som genomförts. 
 

5.1 Förstudie 

Innan skapandet av en simulering kunde genomföras, gjordes en förstudie i programvaran 
DELMIA. Denna förstudie bestod av att laborations-PM från tidigare genomgången kurs i 
produktionssimulering samt studerade litteratur som behandlade ämnet produktionssimulering 
lästes in. Ett besök på Faurecia i Torsås genomfördes där riktlinjerna för examensarbetet 
utstakades.  
 

5.2 Simulering av två CCW-celler i DELMIA  

Det inledande arbetet i projektet innebar att bygga en simulering av två CCW-celler. CAD-
ritningarna till cellerna och deras fixturer erhölls från företaget och det var dessa ritningar 
som användes i simuleringen, dessa var dock inte redo att börja simuleras direkt. Fixturerna 
skulle i verkligheten innehålla flera rörliga delar, så kallade mekanismer. Dessa var inte 
definierade i CAD-ritningarna från början utan skapades i DELMIA. När detta var klart lades 
robotar med svetspistol in. 
 
Cellerna placerades bredvid varandra. Varje cell var utrustad med två fixturer som betjänades 
av en robot. De två cellerna förfogade alltså över fyra fixturer som var och en var olika. Då 
precisionen i grenröret krävde kontinuerliga svetsar utrustades tre av fixturerna med roterande 
externaxlar. Att simulera detta ställde till svårigheter då en bugg i DELMIA gjorde att 
mekanismerna ej roterade vid bruk av flera externaxlar. Grenröret som tillverkades skulle 
svetsas i alla fyra fixturerna och i simuleringen börjar svetsningen i den vänstra cellens 
vänstra fixtur för att sluta i högra cellens högra fixtur. Fixturerna numrerade vi från 1 till och 
med 4 (se figur 6).   
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Figur 6 De två CCW-cellerna står bredvid varandra och grenrören svetsas i tur och 
ordning i de fyra fixturerna. 
   

5.3 CCW-cellens arbetstgång 

Simuleringen börjar med att visa hur fixtur 1 öppnas och grenröret görs synligt. Därefter sluts 
fixturen och roboten kommer fram och svetsar. Därefter fortsätter proceduren med att visa 
svetsningen i fixtur 2 och sedan även fixtur 3 och 4 som tillhör den högra cellen.  
   
Fixturerna laddas och plundras av en operatör men denne visas inte i simuleringen. I 
verkligheten ska operatören och roboten arbeta parallellt för att utnyttja cellerna effektivt. 
Operatören arbetar med den ena fixturen samtidigt som roboten svetsar den andra och så byts 
det om. För att säkerställa att inga fingrar är i vägen när fixturen stängs är cellen utrustad med 
så kallat dödmansgrepp. 
   
Simuleringen visar att roboten klarar av att utföra sitt arbete i cellen. Den visar att robotarna 
når till alla punkter och att roboten kommer åt överallt med svetspistolen.  
   

5.4 Design av fixtur med hjälp av pappkartong  

I detta projekt gjordes ett experiment där en fixtur skulle designas för att fixera ett befintligt 
grenrör. Ingångsvärdet var att produktionen skulle vara automatiserad med flera kontinuerliga 
svetsar samt att ett stort antal grenrör skulle kunna tillverkas. Syftet var att få erfarenhet av att 
bygga med kartongmodeller. 
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Eftersom detta endast var ett experiment och inget verkligt grenrör existerade byggdes ett 
egendesignat fiktivt grenrör i skumplast, se bild nedan. Röret bestod av tre delar som tejpades 
ihop med gaffatejp. Experimentet gick i stort igenom de faser som Norton (2004) beskriver. 
Dock berördes de första fyra faserna endast ytligt. Behovsidentifieringen, fas 1, var att en 
metod att tillverka grenröret i större mängder behövdes. Röret skulle svetsas med ett flertal 
kontinuerliga svetssträngar och det skulle tillverkas i volymer om tusentals. Förutsättningar 
och information som skulle kommit fram under fas 2 till och med fas 4 fanns redan eller var 
ointressant i just detta experiment.  
 

 
Figur 7 Fiktivt grenrör tillverkat av rörisolering.  
 
När grenröret var skapat gick experimentet in i den kreativa fasen. En fixtur skulle skapas runt 
grenröret. Kravet på fixturen var att en robot skulle kunna svetsa ihop de lösa delarna samt 
svetsa där en tänkt fläns skulle sitta längst ner på röret (flänsen är ej med i modellen). Först 
gjordes enkla skisser på papper och därefter byggdes en modell i kartong, se figur 8.   
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Figur 8. Grenrör av rörisolering monterat i tilltänkt fixtur. 
    
Relativt snabbt konstaterades fördelarna med att kunna peka, vrida och modifiera materialet 
som fixturen var byggd av, det vill säga kartong och tejp. Passade inte en kartongbit så skars 
en ny bit till och den gamla lades åt sidan. Att bygga med kartongerna fungerade som en 
brainstormövning Att samarbeta kring modellen av kartong gick bra och smärtfritt då 
modellen fungerade som gemensam referensram för samtal och diskussion. Däremot var det i 
princip omöjligt att kommunicera modellens funktion för utomstående som ej deltagit vid 
byggandet. För att tydligare kunna kommunicera modellens funktion för utomstående gjordes 
en enklare digital simulering av konceptet med dess tänkta funktioner. Detta visas i figur 9.   



 33

 
Figur 9 Grå och kahki färg på roboten är standardelement från existerande cell. Gult på 

fixturen innebär rörlig del och blått innebär stel del.    
 
 
För att skapa simulering lades en roterande extern axel in så att fixturen kunde rotera. 
Fixturen monterades i "tomma" luften. I ett verkligt koncept där produktionscellen är känd, 
till exempel i en CCW-cell, kan modellen skapas i en korrekt miljö. På fixturen monterades 
hålldon som håller fast grenröret när svetsning sker. Därefter lades en robot in i modellen. 
Även denna monterades i "tomma" luften.   
 
Till sist gjordes en simulering av modellen och konceptet som genererats i den kreativa 
processen. I framtiden kan det tänkas att denna första simulering läggs in direkt i CCW-cellen 
då dess ritningar kan återanvändas från föregående projekt. 
   
Slutprodukten blev en enklare simulering där vi visar hur delarna är tänkta att röra sig, var 
roboten ska kunna svetsa samt hur det är tänkt att roboten ska kunna komma åt att svetsa. 
Simuleringen kan kommuniceras och distribueras inom företaget på ett enkelt sätt då det 
endast behövs en mediaspelare för att titta på simuleringen. Enligt Norton (2004) skulle 
byggandet av den digitala modellen motsvara fas 6, Analys. I detta tankeexperiment gjordes 
inga fler steg. Det har visats att den valda idén fungerar. Nästa fas hade varit fas 7, Val av 
metod. Denna fas och de efterföljande ligger dock utanför detta experiment då syftet bara var 
att skaffa erfarenhet av att bygga med kartongmodeller för att generera ett koncept. 
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6 Resultat  

Initialt hade vi inställningen att det utan tvekan skulle gå att använda simulering som ett 
kreativt verktyg i ett tidigt stadie av designprocessen. Med tiden insåg vi dock att vår 
ursprungliga hypotes hade brister. Ju längre in i processen vi kom desto svårare blev det att 
diskutera kring simuleringen. Trots att vi visste hur slutprodukten skulle se ut kunde vi inte 
arbeta kring modellen. När man arbetar med en modell på en skärm tas sinnen som känsel och 
djupseende ifrån en och vi märkte hur vi började använda hjälpmedel att samarbeta kring för 
att återskapa de "förlorade" sinnena. Exempelvis kunde en penna representera robot och en 
burk representera ett grenrör. Vi drog slutsatsen att simuleringsverktyg inte är ett kreativt 
verktyg. Vi baserar denna slutsats på att idéer i ett kreativitetsverktyg ska vara lätt att 
förändra, syftet är att kunna titta på många olika idéer. I DELMIA är det svårt att förändra 
något utan att ta hänsyn till många olika faktorer, till exempel storlek. På pappret kan ett 
streck ges ett värde som inte stämmer överens med någon skala utan representerar till 
exempel en tanke eller funktion. I DELMIA måste strecket ha en exakt längd. Här i ligger 
fördelen med DELMIA: Det ger en exakt bild. Så fort konceptet är framtaget kan DELMIA 
träda in. DELMIA kan visa hur det färdiga slutresultatet kommer att se ut redan när cellen 
eller linan ligger i planeringsstadiet, det kan också verifiera om lösningen fungerar. Ju mer tid 
som läggs i planeringsstadiet desto mindre blir riskerna att kostsamma kvalitetsbrister uppstår 
längre fram i tiden.   
 
Nästa del där DELMIA är ett starkt kort handlar om kommunikation. Vi insåg värdet av ett 
kommunikationsverktyg. Trots att vi hade sett produkterna i verkligheten, jobbat med CAD-
ritningarna samt gjort en simulering så hade vi ändå vissa problem med att tolka de bilder som 
vi fick av företaget föreställande kartongmodellerna. För att avläsa kartongmodellsbilderna 
krävdes en teknisk kompetens men även att tolkaren var insatt i den metodik som företaget 
använder. Det krävdes nästan att personen visste hur det skulle fungera för att förstå 
funktionen. För högutbildade tekniker inom företaget torde detta inte vara något problem. 
Som tekniker finns ett intresse för tekniken och man går gärna både ett och två steg för att 
sätta sig in i problematiken. Däremot finns det andra arbetsgrupper som inte besitter samma 
intresse och kunskapar inom tekniken. Olika grupper av arbetare har olika intresse och även 
om nästan allt är teknikrelaterat i ett industriföretag så har var och en delintressen. I en 
simulering krävs ett mått av tekniskt intresse. En digital simulering är inte självförklarande 
men torde vara tydligare och mer pedagogisk än en kartongmodell. Fördelar med simulering 
uppstår då det går att visa hur detaljer rör sig. Det går att vrida på objekt och "zooma in" på 
föremål vars funktion man vill belysa samtidigt som förklarande text går att infoga.  
 
Sammantaget ger detta en möjlighet för andra grupper inom företaget att förstå hur konceptet 
är tänkt att fungera. Kan produktionspersonalen ta del av åsikter och bedömningar på ett tidigt 
stadie kan dessa tas med i skapandet och på så sätt kan en bättre produktionslina skapas. Det 
går även att visa exempelvis underleverantörer hur konceptet är tänkt att fungera och på så 
sätt underlätta deras bedömning samt dimensionering av utrustning som köps in. I framtiden 
skulle man kunna tänka sig att man lägger in ljudspår till videosekvenser som skapas, detta 
för att ytterligare förstärka budskapet.  
 
Simuleringar är enkla att distribuera, en vanlig dator med mediaspelare och en ftp-server 
möjliggör att människor över hela världen kan ta del av den filmade simuleringen via 
internet. Att använda simulering kan ge förutsättningar till ett mer standardiserat arbetssätt, 
både inom fabriken men även mellan de fabriker som man samarbetar med. Man kan tänka 
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sig att strukturen på arbetet och även dokumentationen av arbetet blir bättre. Simuleringarna 
kan lagras i digitala bibliotek vilket gör att de enkelt kan distribueras till medarbetare. Ett mer 
standardiserat arbetssätt skulle också kunna underlätta för nyanställda vilka kan ta del av 
arbete och erfarenheter från tidigare projekt där simulering varit involverad. 
 
Simulering har många starka sidor, men trots detta är inte allt en dans på röda rosor. 
Verktyget kräver att det används på rätt sätt och att användaren och tolkaren är medveten om 
dess begränsningar.  
 
Sammanfattningsvis rekommenderar vi Faurecia att investera i ett digitalt simuleringsverktyg, 
förutsatt att det används som ett kommunicerings- och verifieringsverktyg i ett senare skede 
av mock-up processen. Vi anser att kartongerna även i fortsättningen bör användas som 
kreativt verktyg i ett tidigare skede av processen. De båda metoderna bör användas som 
komplement till varandra. Kartongmodeller eller liknande planeringsmetoder är utmärkta för 
arbete i fas 5 (den kreativa fasen) enligt Norton (2004). Digital simulering är bättre lämpade 
för analysarbete motsvarande fas 6.  
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6.1 Jämförelse av egenskaper mellan kartongmodell och digital 
modell 

Nedanstående tabell jämför metoden att använda kartongmodeller gentemot metoden att 
använda digital simulering ur olika aspekter. 
 
 Kartongmodell Digital modell 
Storleksuppfattning God, dock beroende på 

precisionen vid skapandet av 
modellen. 
 
 

Begränsad. Storleks- 
uppfattningen kan dock 
hjälpas på traven med 
införandet av en 
storleksreferens i modellen, 
till exempel en manikin. 

Robot Saknas i dagsläget. 
Kartongmodellernas 
upplösning är låg och att 
använda dem bredvid en 
robot med hög noggrannhet 
blir ointressant 

Robotar kan infogas i 
modellen. Deras förmåga vad 
gäller räckvidd, ledvinklar 
och risken att hamna i 
singulära punkter kan 
analyseras. 

Ergonomi Erbjuder möjlighet att sätta 
sig själv i förhållande till 
modellen, till exempel hur 
man sträcker och böjer sig 
för att nå. 

Viss funktion finns via 
manikiner, dock begränsad 
upplevelse. Svårt att relatera. 

Kommunikation Statisk representation. Svårt 
att kommunicera tänkta 
funktioner då modellen ej 
medger rörelser samt att 
precisionen i modellen sällan 
är god. 

Dynamisk representation. 
Den färdiga simuleringen 
utgör ett utmärkt 
presentationsunderlag då det 
kan visa på funktioner med 
exakta mått. 
 

Modifierbarhet Stor. Kartongmodeller är 
enkla att modifiera och 
förändringar kan göras av i 
stort sett alla som arbetar 
med dem. 
 

Begränsad. Att göra 
förändringar i digitala 
modeller är tidskrävande och 
kan oftast bara göras av dem 
som är insatta i programmet. 

Samarbetsplattform Lätt att använda i 
gruppövningar då nya 
koncept ska genereras.  

Svårt att använda av flera 
personer samtidigt då bara en 
kan modifiera modellen åt 
gången när nya koncept ska 
genereras. 

 
Figur 10 Metoden att använda kartongmodell jämfört med simulering ur olika aspekter. 



 38

6.2 Ekonomi 

 
I den traditionella företagsekonomin bygger många beslut på en investeringskalkyl. Ytterst 
förenklat kan sägas att om skillnaden mellan kostnader och intäkter är positiv så bör företaget 
investera i produkten. Vid en investering i simuleringsverktyg är det ganska enkelt att hitta 
utgifterna, kostnaderna blir investeringskostnaden samt den löpande kostnaden för licensen. 
Däremot blir det svårare, nästintill omöjligt att förutspå exakta siffror för inkomsterna. Precis 
som för simulering så blir en investeringskalkyl bättre desto exaktare indata som behandlas. 
Vinsterna av simulering är oftast mjuka värden. Hur värderas ett mjukt värde? Konkret kan 
finns några exempel på minskade utgifter, ett exempel är: Ett mer korrekt ritningsunderlag 
som är verifierat i DELMIA minskar behovet av och antalet fysiska prototyper. Används 
DELMIA som ett kommunikationsverktyg kan skickandet av kartongmodeller mellan 
fabrikerna upphöra samt resandet mellan fabriker minskas.  
 
I övrigt tillförs värden som är svåra att mäta. Det finns exempel på företag som vid införandet 
av CAD har visat upp bättre produkter men inte kortat ledtiden. Att bedöma sådana frågor är 
känsligt då det utgår ifrån att skaparen av produkten har gjort fel då han eller hon skapade 
produkten. Vi tror att det bästa beslutsunderlaget ges om man vänder sig inåt i företaget och 
fundera på vad CAD-systemet används till idag. Samma svårbedömda värden finns inom 
CAD-systemen och där borde då finnas en möjligheter att se vad systemet tillför företaget. 
Liknande värden kommer simulering att tillföra.   
 
Sammanfattningsvis kan simuleringsprogramvarans starka kort sägas vara att minska 
utgifterna snarare än att öka inkomsterna samt att ge ett underlag som innehåller fler och 
bättre lösningar. I framtiden kan utgifterna minskas än mer då användarna börjar upptäcka 
nya funktioner och tillämpningar. Ett sådant område kan till exempel vara off-line 
programmering där man kan använda en grundstruktur eller återanvända gamla robotprogram 
vilket minskar tiden för programmeringen. Användandet av simuleringsverktyget skulle också 
kunna minska resandet mellan fabriken i Torsås och fabriken i Tjeckien. Personalen kan resa 
till varandra i den kreativa fasen av planeringsstadiet och sedan skicka simuleringsmodellerna 
till varandra i stället för de fysiska kartongmodellerna. 
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6.3 Exempel på arbetsgång   

Som beskrevs i kapitel 5, "Genomförande" var ett av momenten i detta projekt att designa en 
fixtur runt ett fiktivt grenrör. Under utvecklandet kom vi fram till en arbetsgång som beskrivs 
nedan. Arbetsgången följer i stort de faser Norton (2004) ställt upp men tar sin början direkt i 
fas 4.  
 
Problemanalys  
Steg 1 blev att analysera problemet. Vi hade grenröret i skumplast och funderade på hur det 
skulle svetsas samman. Vi visste att det ställdes höga krav på grenröret. Det var bland annat 
tvunget att vara helt tätt och det skulle tåla temperaturvariationer. Vi bestämde oss att 
svetsarbetet skulle utföras av en robot. För att roboten skulle kunna svetsa på grenröret 
behövde vi en fixtur som höll fast grenröret och presenterade det för roboten.    
 
Skissa på papper  
Nästa steg blev att komma på ett sätt att lösa problemet. Från steg 1 hade vi vissa idéer i 
huvudet och dessa började vi nu skissa ner på papper.  
 
Kartongmodell  
Dags för kartongerna. Vi hade bestämt oss för en pappersskiss och vi omsatte denna i en 
kartongmodell. Då vi gick över till en tredje dimension såg vi saker som vi inte tänkt på när vi 
jobbade tvådimensionellt på papper. Kartongmodellerna var ypperliga för att experimentera 
med. De satte fart på kreativiteten och det gick fort att ändra och komma med förslag.  
 
Från kartong till digital modell  
Vi konverterade modellen av kartong till en digital modell. Den digitala modellen blev inte  
mer detaljerad än kartongmodellen men det fanns två fördelar.  
 
Den första var att den kunde användas som kommunikationsverktyg för utomstående. Vi 
kunde göra animeringar och visa för utomstående hur maskindelar rör sig. Den andra var att 
vi kunde blanda in en robot. Vi kunde visa att roboten kunde svetsa så som det var tänkt och 
att den nådde överallt. Detta var en första bekräftelse på att vår idé skulle fungera i 
verkligheten. Detta skulle motsvara fas 6 enligt Norton (2004).  
 
Överför modellen till CAD-miljö  
Eftersom detta var ett påhittat scenario gick vi inte längre i utvecklingen. Nästa steg hade 
annars varit att ”cadda” upp den slutliga modellen, fas 8 enligt Norton (2004). När detta är 
klart kunde man skapat en andra simulering. Vid denna simulering används de riktiga CAD-
ritningarna. Man får här en andra bekräftelse på att modellerna kommer fungera i 
verkligheten.   
 
En schematisk bild på arbetsgången visas i figur 11. 
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Figur 11 Bilden visar exempel från de olika stegen i designprocessen. Den första bilden 
visar skisser från papper, den andra bilden ett exempel på en modell i kartong och den 
tredje bilden visar hur idén ser ut i digital miljö. 
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