
 

 
 

 

Modellering av variantrik produkt för att 

stödja programmering av 

produktkonfigurator - en utvärdering av 

Produktvariantmastermetoden  
 

Modeling of variant extensive product to support the 

programming of the product configurator - an 

evaluation of the Product variant master method 

 

Marcus Stendal 

 

EXAMENSARBETE 2012 

Maskinteknik 

 
Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 

ämnesområdet maskinteknik. Arbetet är ett led i masterutbildningen, 

Produktutveckling och Material. Författaren svarar själva för framförda åsikter, 

slutsatser och resultat. 

 

Examinator: Fredrik Elgh  

 

Handledare: Roland Stolt  

 

Omfattning: 30 hp (avancerad nivå) 

 

Datum: 2012-03-16 

 



Abstract 

1 

Abstract 

In connection with implementation of a product or a product range in a product 

configuration system, a need may occur to sort out the relationships between variants 

in a product flora. To create an overview of the information concerning the product, 

there are alternative technologies to use. One of these technologies is the Product 

variant master, a layout technique that was originally developed at Technological 

University in Copenhagen (DTU). The method is similar to the more established class 

diagrams, however, the key difference is that the Product variant master is divided 

into three parts which reflect the different stakeholders interest area. Further, this 

method has previously been used in situation where the number of variants of the 

product range has been perspicuous.  

 

This study focus on a situation where the number of product variants are impossible to 

predict, which is the case for Fläkt Woods, a manufacturer of air handling units. The 

company is currently missing a product analysis technique that can support 

programming of a product configuration system. Hence, the aim of the study is to 

examine to what extent the Product variant master could be used as well as provide 

assistance when programming. Additionally, the aim is to study the role it plays in the 

programming procedure of a product configuration system. The research questions are 

designed to answer; the amount of effort that would be required to use the Product 

variant master, what the advantageous and disadvantageous are with using the model 

as well as the possibility of the Product variant master to function as a platform for 

programming a product configuration system.  

 

The research is based on a single case study with an explorative approach. The 

findings were gathered from empirical studies of implementing the eQ-series in a 

Product variant master. The model will form a platform for further programming into 

a product configuration system. These steps may reflect eventually obstacles during 

full-scale implementation. To manage the size of the information within a set time 

frame, just a part of the information was included in the study. The chosen part was 

acting representative for the entire product range. Thus, being able to obtain a holistic 

view of the total magnitude, conclusions and recommendations to the company could 

be drawn.  

 

The outcome of the study provides a functional structure of the Product variant 

master, which could handle the variant mass in the eQ-series. The use of the model 

provides a shared knowledge about the product or product flora, which the 

stakeholders can agree upon. At the same time create transparency on the properties a 

specific component can contribute with, but also what value for the user. A list of key 

concepts used in this study is available to the reader under section 9.  

 

Key words 

Product variant master, Product configuration, Product Model Manager, Incore 

system, Tacton  
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Sammanfattning 

I samband med att en produkt eller en produktflora implementeras i ett 

produktkonfigurationssystem hos ett företag uppstår många gånger ett behov av att 

reda ut relationer för varianter inom produkten eller inom produktfloran. För att skapa 

en översikt av informationen och inkluderande varianter finns det ett antal olika 

tekniker. En av dessa tekniker kallas Produktvariantmaster, vilket är en layoutteknik 

som är utvecklad vid tekniska universitetet i Köpenhamn (Technical University of 

Denmark). Metoden kan liknas vid ett mer etablerat klassdiagram dock med den 

elementära skillnaden att modellen delas in i tre olika vyer, där de olika 

intressenternas specifika intresseområden presenteras. Tidigare har denna metod 

använts i fall där antalet varianter hos produktfloran har varit överskådligt.  

 

Idag saknas en produktanalysteknik som kan agera stöd vid programmering av ett 

produktkonfigurationssystem hos Fläkt Woods i Jönköping, ett företag som tillverkar 

luftbehandlingsaggregat. Undersökningen tar sig an en situation där antalet varianter 

av en produkt/produktflora är omöjligt att överblicka. Detta arbete kommer att 

fokusera på Fläkt Woods eQ-serie. Syftet med studien är att undersöka i vilken 

utsträckning produktvariantmaster kan utnyttjas och bistå med assistans. Vidare 

ämnar studien undersöka vilken roll Produktvariantmastern spelar vid programmering 

av ett produktkonfigurationssystem. Frågeställningarna syftar till att besvara; vilken 

arbetsinsats som skulle krävas för att nyttja Produktvariantmastern, vilka för och 

nackdelar finns jämfört med dagens representation samt hur Produktvariantmaster 

fungerar som plattform vid programmering av ett produktkonfigurationssystem.  

 

Studien görs inom ramen av en fallstudie med en explorativ approach. Erfarenheter 

samlas genom empiriska studier vid en implementering av eQ-serien i en 

produktvariantmaster vilket fungerar som plattform vid implementering av ett 

produktkonfigurationssystem. För att på ett kvalitativt sätt hantera omfattningen av 

informationsmassan med anledning av studiens tidsram, valdes enbart en del ut för att 

ha med i studien. Genom de erfarenheter som framkom kunde riktlinjer skapas för 

hanteringen av produktfloran och med vetskapen av den totala omfattningen av 

produktfloran, kunde slutsatser dras. 

 

De erfarenheter studien genererade gav en fungerande struktur i 

Produktvariantmastern för att hantera variantmassan i eQ-serien. Användandet av 

Produktvariantmaster skapar en gemensam kunskap om produkten eller produktfloran 

vilket samtliga intressenter kan enas kring. Samtidigt skapas en transparens rörande 

vilka egenskaper en specifik komponent bidrar med och vilka värden dessa ger 

användaren. En ordlista med begrepp som är centrala för studien finns tillgängligt 

under avsnitt 9.            

 

Nyckelord 

Produktvariantmaster, Produktkonfigurering, Product Model Manager, Incore 

system, Tacton    
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1 Inledning 

 

Det inledande avsnittet beskriver bakgrunden, problembeskrivningen samt syftet med 

studien. Arbetet med studien är ett led i utbildningen vid mastersprogrammet inom 

maskinteknik med inriktning mot produktutveckling och material vid tekniska 

högskolan i Jönköping (JTH). 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Följande avsnitt kommer att beröra bakgrunden till problembeskrivningen vilket 

inkluderar beskrivning av variantfloran hos Fläkt Woods samt de företag som är 

inblandade i studien.    

1.1.1 Bakgrund   

När ett företag får in en beställning på en komplex produkt involveras vanligtvis ett 

antal personer, så kallade intressenter. Dessa kan vara; säljare, produktutvecklare, 

kunder samt personal inom produktion. I regel förflyttas ordern fram och tillbaka 

mellan de olika intressenterna för att möjliggöra kundens önskemål. I syfte att göra 

denna procedur mer effektiv har det blivit mer vanligt att introducera 

produktsortimentet i ett konfigurationssystem. Ett konfigurationssystem är ett IT-

system där hela produktsortimentet kan presenteras med inkluderande kombinationer 

och varianter som en eller flera produkter innehåller. Konfigurationssystemet påvisar 

även de regler som verkar mellan givna varianter och kombinationer.  

 

Det är vanligt förekommande att ett produktsortiment över tiden expanderar på grund 

utav olika kunders önskemål. Detta skapar således ett komplext produktsortiment där 

information kring produkten och dess kombinationer kan befinna sig på ett antal olika 

platser, vilka kan vara; IT-system, produktspecialister, kataloger etc. Av denna 

anledning kan det ibland te sig svårt att få en övergripande bild av det rådande 

produktsortimentet. Detta medför ofta svårigheter för en enskild individ att ge en 

komplett förklaring utan det krävs ett antal personers gemensamma kunskap för att 

åstadkomma en fullkomlig bild. Hur kombinationer får sättas samman inom en 

produkt är många gånger vaga och inte klart formulerade, vilket resulterar i att det 

finns ett flertal sätt att uppfatta dessa. För att undvika dilemmat att kombinationer och 

regler tolkas olika, är det möjligt att skapa en process där alla intressenter kan få en 

gemensam uppfattning om gällande produkt eller produktsortiment som ska 

implementeras in i konfigurationssystem.  

 

Produktvariantmaster är ett verktyg för att kunna strukturera upp ett produktsortiment 

och underlätta implementeringen av ett konfigurationssystem. Speciellt för denna 

studie är att studera och analysera ett produktsortiment med ett svåröverblickbart antal 

varianter och utvärdera användandet av en Produktvariantmaster, för att möjliggöra en 

visuell överblick av produktsortimentet i form utav varianter. [7] 
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Företag delaktiga i studien         

Studien görs i samarbete med teknikkonsulten Epsilon i Huskvarna samt Fläkt Woods 

i Jönköping. Epsilon är ett teknikintensivt konsultföretag med expertis inom teknologi 

och systemutveckling med 1200 anställda och 6500 partners inom olika nätverk. De 

finns belägna på 21 olika orter runt om i Sverige med olika utvecklingscentra och 

huvudkontor beläget i Malmö. [1]  

Fläkt Woods Group är en av de ledande leverantörerna när det gäller 

ventilationslösningar opererande inom luftklimat för byggnader men också 

lufttransport inom industrisegmentet och infrastruktur. Fläkt Woods Group inkluderar 

mer än 3500 anställda inom 30 länder.    

Beskrivning av variantfloran hos Fläkt Woods  

Fläkt Woods producerar årligen omkring 11 000 – 12 000 luftbehandlingsaggregat där 

var och en av dessa aggregat kan betraktas som unikt, i frågan om ingående 

komponenter. Luftbehandlingsaggregaten består av tre centrala komponenter som 

påverkar den kapacitet som aggregatet har möjlighet att leverera; enhetens storlek, 

fläkt och motor. Det finns 21 typer av storlekar, fem fläkttyper samt tre motortyper 

som tillsammans skapar 315 varianter. Dessa tre komponenter är centrala i ett 

luftbehandlingsaggregat, men vanligtvis inkluderas även ett antal andra komponenter 

för att göra en enhet funktionell. Bortsett från de 21 olika storlekarna existerar det 

omkring 130 olika typer av komponenter vilka alla är möjliga för ett 

luftbehandlingsaggregat, vilket kan vara kontrollutrustning, kylare, värmeväxlare etc. 

Varje komponent består i sin tur av ett antal variantelement och dessa variantelement 

innehåller ett antal alternativ, vilket gör variantforan långt mer omfattande. [2]  

1.1.2 Problembeskrivning         

Fläkt Woods arbetar efter strategin att i så stor utsträckning som möjligt kunna 

erbjuda kundernas önskemål. Gemensamt med en kontinuerlig produktutveckling har 

detta skapat ett mycket omfattade produktsortiment med vidhörande varianter. Fläkt 

Woods använder sig idag av ett konfigurationssystem kallat Acon, vilket agerar både 

som sälj- och produktkonfigurator. Idag används inga visualiseringsverktyg när 

information förflyttas över till Acon, såsom som exempelvis en Produktvariantmaster. 

Detta leder till att en gemensam överblick av informationen saknas. Ett resultat av 

mängden valbara varianter kan leda till att somliga varianter svarar för samma 

funktion, alltså att onödiga varianter kan finnas utan vetskap att de gör fyller samma 

funktion. Till följd av variantrikedomen kan det uppkomma svårigheter att 

tillhandahålla samtliga varianter och att vidhålla möjligheten att kunna producera 

dessa kan uppkomma. När en produktkonfigurator ska implementeras krävs det att ett 

flertal personer är inblandade under implementeringen i syfte delge sin kunskap. 

Användandet av Produktvariantmastern skapar en möjlighet att låta dessa personer 

samla sin gemensamma kunskap.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur användandet av 

Produktvariantmastermetodiken kan tillämpas då produktfloran består ett stort antal 

varianter, som i fallet för Fläkt Woods.  Studien syftar även till att se vilken typ av roll 

Produktvariantmastern spelar vid en implementering av ett konfigurationssystem.      

Med utgångspunkt i ovanstående problemdiskussion ämnar nedanstående frågor att 

belysa:  

o Vilken arbetsinsats skulle krävas för att representera ett variationsrikt 

produktsortiment med hjälp av Produktvariantmaster, som i fallet för Fläkt 

Woods?  

o Vilka för- och nackdelar finns med Produktvariantmaster jämfört med den 

idag använda representationen? 

o I vilken utsträckning underlättas programmeringen av produktkonfiguratorn 

med Produktvariantmaster jämfört med dagens representation? 

    

1.3 Avgränsningar 

Studien kommer att beröra serien av luftbehandlingsaggregat kallade eQ-serien. För 

att göra studien genomförbar kommer mängden information att vara begränsad till de 

komponenter som inkluderas i Produktvariantmastermodellen. Även om den 

information som innefattas i modellen inte omfattar alla komponenter, kommer denna 

mängd att återspegla arbetsinsatsen och samtidigt beskriva strategin vid en 

implementering av samtliga komponenter. Produktvariantmastermodellen kommer att 

forma en bas för möjligheterna till användandet av metoden för liknanden situationer. 

Vid implementeringen är information i konfigurationssystemet är den samma som 

används i Produktvariantmastermodellen.  

    

1.4 Disposition 

Nedanstående modell (figur 1) illustrerar studiens disposition.  

Studien inleds med en teoretisk bakgrund med syfte att fungera som en teoretisk 

referensram för studien innefattande: referensbakgrund (2.1), 

Produktvariantmastermetodik (2.2), implementeringsstruktur (2.3) och beskrivning av 

mjukvaruprogram (2.4). Sedan följer en beskrivning av funktionen hos ett 

luftbehandlingsaggregat som inleds med en generell funktionsbeskrivning av 

luftbehandlingsaggregat (3.1) och eQ-serien (3.2). Vidare följer ett avsnitt som 

behandlar metod (4.1) och genomförandet (4.2). Efter att metoden och genomförandet 

beskrivits följer ett resultatavsnitt med tillhörande analys av den information som 

framkommit i föregående avsnitt, resultat – Produktvariantmaster (5.1), resultat - 

produktkonfigurator (5.2), analys av resultat (5.3).  Studien avslutas med ett 

diskussionsavsnitt, där studiens resultat och inverkan diskuteras samt slutsatser 

presenteras rörande resultaten, avsnittet innefattar resultatdiskussion (6.1), 

metoddiskussion (6.2), slutsatser och rekommendationer (6.3).  
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[Figur 1. Studiens disposition]    
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2 Teoretisk bakgrund 

 

Följande avsnitt beskriver de teorier som ligger till grund för studien. Inledningsvis 

innefattar avsnittet en referensbakgrund med fyra vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

benämns nedan som (A), (B), (C) och (D). Artiklarna syftar till att belysa hur 

Produktvariantmastern kan tillämpas inkluderande: erfarenheter av användandet, hur 

de formas och struktureras samt hur tekniken jämförs i parallellitet med andra 

layouttekniker. Verktyget Produktvariantmaster beskrivs som grundar sig på en 

terminologi av Ulf Harlou från institutionen produktutveckling vid det tekniska 

universitetet i Köpenhamn i Danmark (DTU). Beskrivningen av 

Produktvariantmastern syftar till att belysa verktygets metodik samt 

uppbyggnadsstruktur. Vidare beskrivs de mjukvaruprogram som användes i studien 

för att modellera Produktvariantmastern samt produktkonfiguratorn. Avslutningsvis 

berörs den generella funktionen hos luftbehandlingsaggregat, samt en beskrivning av 

eQ-serien från Fläkt Woods. Avsnittet berör funktionen hos ett 

luftbehandlingsaggregat för att underlätta förståelsen för vilken struktur som lämpar 

sig i en Produktvariantmaster.     

     

         

2.1 Referensbakgrund  

2.1.1  (A) Modellering av produktfamiljer för 
produktkonfigurationssystem med Produktvariantmaster samt 
klassinformationskort  

För att effektivt kunna hantera kundanpassade produkter växer användandet av 

konfigurationssystem hos industriföretag. Uppbyggnaden av dessa ställer utmanande 

krav på ett bakomliggande ramverk för modellering av produktfamiljer vid 

implementering. Ett konfigurationssystem innehåller kunskap om produkten eller 

produktsortimentet i form av specifikationer, applikationer etc. Processen som 

illustreras nedan i figur 2, beskriver stegen i processen att omvandla ett verkligt objekt 

till ett IT-system. 

   

 

[Figur 2. Implementeringsprocess][1] 

 

Erfarenheten från ett flertal industriella företag visar att det är vanligt förekommande 

att den informationen som stödjer konfigurationssystemen många gånger är uppbyggd 

på ett sätt där ingen strikt modelleringsteknik har använts. Detta bidrar till stora 

svårigheter att uppdatera och underhålla konfigurationssystemet. Resultatet av detta 

blir vanligtvis att ett behov av att utveckla en modelleringsteknik som gör det möjligt 

att strukturera och dokumentera. [3]  
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Industriell applikation 

Följande sektion beskriver erfarenheter av användandet av Produktvariantmastern 

som produktmodelleringsteknik med tillhörande klassinformationskort under 

processen att utveckla ett konfigurationssystem, för tre företag med olika bakgrund. 

Resultaten från dessa exempelföretag finns presenterade i artikel (A) Modellring av 

produktfamiljer för produktkonfigurationssystem med Produktvariantmaster samt 

klassinformationskort . [3] Dessa erfarenheter är intressanta att visa då de olika 

företagen har befunnit sig i olika situationer, hur de hanterat modellerna och vilka 

resultat som framkom genom dessa.  

 
Företag 1  

 

Företag 1 är ett konstruktions- och industriföretag med specialitet att konstruera 

cementfabriker för en internationell marknad.  De har en omsättning på cirka en 

miljard amerikanska dollar. Utvecklingen av konfigurationssystemet syftade till att 

stödja valet av de centrala maskinerna i fabriken med hjälp av 200-300 parametrar. 

Dessa parametrar rörde råmaterialet, geologiska förhållanden, energiåtgång etc. I detta 

fall syftar konfigurationssystemet till att stödja säljprocessen för att exempelvis kunna 

ge tidiga kostnadsförslag till en kund. Produktanalysen gjordes genom användande av 

Produktvariantmaster samt klassinformationskort. Modellen byggdes vid ett antal 

möten där detaljerade attribut och bindningar gjordes med hjälp utav domänexperter 

där erfarenheterna presenteras nedan i tabell 1. [3]  

 

Tabell 1. Samlade erfarenheter företag 1 [3]
 
 

 

Hur togs modelleringsverktyget 

Produktvariantmastern emot av 

domänexperterna   

Domänexperterna kunde snabbt lära sig 

metoden för att utvärdera metoden och 

informationen som implementerats.   

Möjligheten att strukturera upp 

produktinformation  

Modellering i kund-, konstruktions- och 

delvy visade sig vara lämplig för 

komplexa produkter.   

Visualisering samt de beslut som gjordes 

med produktfamiljen i fokus 

Visade på behovet av att styra 

diskussionerna för att få rätt nivå av 

detaljer i modellen. De involverade även 

rätt domänexperter för att besluta om vilka 

produktvarianter som inkluderas i 

modellen.  

Produktvariantmaster som bas för 

programmering in i 

konfigurationssystemet.  

Baserat på 

Produktvariantmasternmodellen sattes en 

objektorienterad analysmodell (OOA) 

upp, vilket gjordes enkelt med stöd av 

Produktvariantmastermodellen.   

Produktvariantmastern och 

klassinformationskort som 

dokumentation för att underhålla samt 

utveckla konfigurationssystem 

Produktvariantmastern användes enbart 

vid produktanalysen, sedan användes 

OOA modellen för den uppgiften.  
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Företag 2
  
   

 

Företag 2 är ett konstruktionsföretag som jobbar på internationell marknad där 

produkterna skiljer sig markant för varje projekt. Dokumenteringsarbetet gjordes med 

hjälp av mjukvaran Lotus notes application, där dokumenteringssystemet är uppbyggd 

i två delar; Produktvariantmastermodellen och klassinformationskort. I 

Produktvariantmastern användes enbart den högra sidan av modellen som beskriver 

typ-av-struktur. Viktiga dokument och ansvarsområden är kopplade till strukturen. 

Erfarenheterna från företag 2 presenteras nedan i tabell 2. [3]     

 

Tabell 2. Samlade erfarenheter företag 2 [3]  

 

Hur togs modelleringsverktyget 

Produktvariantmaster emot av 

domänexperterna   

Modelleringen gjordes av 

konfigurationsteamet, men diskuterades 

med domänexperterna och ingenjörerna. 

De ansåg att metodiken var lättförstålig 

och de kunde enkelt granska 

produktvariantmodellen och 

klassinformationskorten.    

Möjligheten att strukturera upp 

produktinformation  

Modellen inkluderade avancerade 

produkter där beroendet var uttryckt 

genom regler och bindningar i modellen.   

Visualisering samt de beslut som gjordes 

med produktfamiljen i fokus 

Produktvariantmastermodellen användes 

för att hitta den mest fördelaktiga 

lösningen att implementera in i 

konfigurationssystemet. Ritningarna på 

klassinformationskorten visade sig vara 

användbara vid kommunikationen mellan 

domänexperter.  

 Produktvariantmastern som bas för 

programmering in i 

konfigurationssystemet.  

Produktvariantmastermodellen samt 

klassinformationskorten användes som 

dokumentunderlag vid programmering av 

konfiguratorn.  

Produktvariantmastern och 

klassinformationskort som 

dokumentation för att underhålla samt 

utveckla konfigurationssystem 

Domänexperterna var ansvariga för att 

uppdatera klassinformationskorten.   

      

Företag 3 

 

Företag 3 producerar bland annat datainfrastruktur så som kraftstationer, kylenheter, 

batterihållare etc. Man använder sig av åtta till nio olika konfigurationssystem och ett 

konfigurationsteam svarar för att uppdatera och utveckla systemen. Erfarenheterna 

från företag 3 presenteras nedan i tabell 3.  
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Tabell 3. Samlade erfarenheter företag 3 [3]
 

 

Hur togs modellering verktyget 

Produktvariantmastern emot av 

domänexperterna   

Produktvariantmastern användes för att 

modellera produktfamiljerna i ett 

samarbete mellan konfigurationsteamet 

och ingenjörerna från 

produktutvecklingen.    

Möjligheten att strukturera upp 

produktinformation  

Till skillnad från företag
 I 

och företag 
II 

finns här en mer ”slät” struktur i 

Produktvariantmastern och 

konfigurationssystemet, vilket menas att 

nivån av struktur är lägre. 

Produktvariantmastern och 

klassinformationskorten sattes upp av 

konfigurationsteamet och diskuterades 

sedan av produktutvecklingsteamet. 

Visualisering samt de beslut som gjordes 

med produktfamiljen i fokus 

Produktvariantmastern och 

klassinformationskorten hjälpte till att 

fatta beslut kring varianter som skulle 

finnas med i konfigurationssystemet.    

Produktvariantmastern som bas för 

programmering in i 

konfigurationssystemet.  

Baserat på Produktvariantmastermodellen 

sattes en OOA modell upp.   

Produktvariantmastern och 

klassinformationskort som 

dokumentation för att underhålla samt 

utveckla konfigurationssystem 

Enbart klassinformationskorten användes 

för uppdatering av 

konfigurationssystemet.   

 

 

Sammanfattningsvis, de erfarenheterna gällande användandet av 

produktvariantmodellering och klassinformationskort från de tre tidigare beskrivna 

företagen visar att de båda bidrar till att definiera och strukturera 

produktkonfigurationssystemet. De understödjer även kommunikationen och 

dokumentationen kring de regler och bindningar som gäller för hur en produkt kan 

kombineras. [3] 

2.1.2 (B) En procedur för att skapa produktmodeller   

Processen för att skapa produktmodeller kan indelas i 7 generella faser och 

presenteras mer i detalj i tabell 4 nedan. Det inledande steget innehåller en analys 

samt omkonstruktion av säljprocessen (fas1). I det efterföljande steget (fas 2) görs en 

produktanalys genom användandet av en Produktvariantmaster. Vidare görs en 

förfinad version av produktmodellen alternativt produktmodellerna genom att 

använda en så kallad objektorienterad modelleringsteknik (fas 3). Faserna 4 till 7 

innehåller konstruktion, programmering, implementering samt underhåll av 

produktmodellerna. [4] 
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Tabell 4. Processen att skapa produktmodeller [4]  

 

Fas  Beskrivning 

1 Processanalys  

Övergripande definition av produkt samt 

produktrelaterade modeller som stödjer 

processen. Verktyg: IDEFO, flödes 

schema, problem matris, SWOT.    

2 Produktanalys 

Strukturerar kunskapen om produkten 

samt de livscykelsystem som relateras till 

produkten.  

Verktyg: Produktvariantmaster 

3 Objekt orienterad analys (OOA) 

Beskriver objektklasser på ett 

klassinformationskort, samt definierar 

användargränssnitt. Verktyg: 

Klassdiagram, klassinformationskort.     

4 Objekt orienterad konstruktion  

Definierar framtida utveckling av OOA–

modellen.   

5 Programmering  

Programmerar systemet 

6 Implementering  

Implementerar produktmodellerna in i 

organisationen, tränar användarna, samt 

tilldelar användarna ansvarsområden för 

framtida utveckling och upprätthållande.       

 

7 Upprätthållande  

Upprätthållande, samt framtida utveckling.  

 

Ett företag vid namn NEG-MICON agerar exempel i artikeln där processen att skapa 

produktmodeller beskrivs. Notera att i artikeln beskrivs enbart de första fem faserna 

hos NEG-MICON.   

 

Produktmodellering hos NEG-MICON   

 

NEG-MICON är en internationell produktionsverksamhet som har en ledande position 

inom utveckling av vindkraftverk. De har en omsättning av tre miljarder danska 

kronor (2003) med 1 300 anställda. Kärnan i vindkraftverkproduktionen grundar sig 

på tre plattformar i olika storlekar; 20,30 samt 50 tons plattformar. [5]  
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Fas 1 - Processanalysen 

 

Processanalysen beskriver NEG-MICONS dåvarande sälj och specifikation process. 

Den innefattar även ett önskvärt framtida tillstånd för både sälj och 

specifikationsprocessen hos NEG-MICON. 

 

 

Fas 2 - Produktanalysen 

 

Produktanalysen gjordes genom att bygga upp en Produktvariantmaster. Eftersom 

strukturen hos de olika plattformarna har stora delar gemensamt kunde modellen täcka 

alla tre. Modellen byggdes upp utifrån en säljmässig synvinkel.  

Huvudkomponenterna var: spinn, huvudaxel, nav, växellåda, broms, koppling, 

kylsystem, generator, bottenram, girsystem och torn. Figur 3 nedan, visar en del av 

Produktvariantmastermodellen.  

   

 

[Figur 3. Illustration av Produktvariantmaster för vinkraftverk av NEG-MICON][5] 

 

Modellen modellerades med avseende på; fysisk produktstruktur, vindförhållanden, 

projektinformationer, dokumentgenerering samt begränsningar. I kombination med 

processanalysen bildades en överblick över kommande modeller som framförallt 

resulterade i kunskap som är relevant i säljfasen.  

 

Fas 3 - Objektorienterad analys       

 

OOA – modellen byggdes upp med utgångspunkt av femlagsmetoden (Coad, 1990).  

Femlagsmetoden bryter ner OOA – modellen i olika aktiviteter, vilka är:  
 

o Hitta klasser och objekt (class & Objects) 
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o Identifiera strukturer (structures)  

o Identifiera teman (Subjects) 

o Definiera attribut (Attributes) 

o Definiera metoder (Services) [5] 
 

Hos NEG-MICON bestämdes inledningsvis vilka teman som OOA – modellen skulle 

anta. Vidare identifierades klasser och objekt för varje tema samt dess struktur med 

tillhörande attribut. Avslutningsvis presenterades vilka metoder som användes.   

 

Fas 4-5 - Design och programmering  

 

Programmeringen gjordes med hjälp av mjukvara BaanConfiguration version 98.2 

och med stöd av OOA – modellen. Modellen byggdes som en prototyp som 

utvärderades utvärderas för att ligga till grund till en skarp modell i ett senare skede.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de erhållna erfarenheterna var; 

differentierade kundbehandling, högre kvalité av specifikationer, bättre intern styrning 

av projekt samt att mycket arbete går åt till att analysera och strukturera den redan 

etablerade kunskapen. [5] 

2.1.3  (C) CRC – kort för produktmodellering    

CRC – kort står för ”Class, Responsibility and Collabration Cards” vilket är samma 

som klassinformationskort. CRC – korten innehåller ett antal rubriker som presenteras 

i tabell 5 nedan. [5]  

 

Tabell 5. CRC-kortets innehåll [5]  

 

Klassnamn 

 

CRC - korten ska anta ett namn som är 

unikt, för att kunna möjliggöra en 

identifiering av överordnat struktur.  

 

Ansvar 

  

Det skall finnas en kort text om vad 

objektet utför, som gör det enklare att få 

en överblick över vad objektet gör.  

 

Generalisering och aggregering   

 

Generalisering och aggregering 

(hierarkier) används för att kunna 

organisera klasser. Generaliserings – 

specialisering benämns som super eller 

sub-classes på CRC-kortet. Den andra 

typen av hierarki, aggregering, benämns 

som super eller superpart på CRC – 

kortet.         

Ritning I arbetet med produktbeskrivning är det 

att föredra att ha med en ritning eller 

illustration som kort beskriver objektets 

attribut.    

Klassens attribut (Object knows) och 

metoder (object does)  

Varianter av parametrar som kan vara så 

som exempelvis höjdintervall.  
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Denna kunskap som klassen har om sig 

själv placeras i ”knows” kolumnen.  

Metoder kan vara exempelvis beräkningar 

och placeras i kolumnen ”does” .   

Samarbeten  Samarbeteskolumnen specificerar vilka 

klasser objektet samarbetar med för att 

göra en given funktion. 

Samarbetskolumnen finns placerad i 

förlängningen av ansvarsområdena 

”knows” och ”does”.  

 

 

[Figur 4. Illustration av CRC - kort] [3] 

 

Diskussionerna kring innehållet kan göras av flera intressenter såsom domänexperter, 

systemutvecklare och användare. Dock bör det vara domänexperterna som fyller i 

CRC – kortet eftersom de har nödvändiga tekniska kunskaper om produkten, 

processer etc. Figur 4 ovan, visar ett exempel på hur ett CRC - kort kan se ut. 

Objektklasser som berör exempelvis användarinterface eller integration kan definieras 

genom ritningar i CRC – korten. Produktmodellerna byggs vanligtvis upp av ett antal 

personer som genom olika typer av informationsinsamlingar från domänexperterna, 

till exempel möten, skapar produktmodellerna. Detta kan göra att det kommer in ett 

antal fel i informationen som implementeras i modellen.  
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Sammanfattningsvis kan det sägas att om inte domänexperterna är delaktiga och 

skapar modellen skapas svårigheter när det gäller att utveckla och upprätthålla 

modellen. På grund utav detta är det att föredra att domänexperterna är involverade i 

uppbyggnaden samt vid upprätthållande av modellen. [5]   

2.1.4 (D) Layoutteknik för klassdiagram för konfigurationsprojekt    

För att utveckla en produktkonfigurator krävs det att kunskapen hos de olika 

domänexperterna samlas. För att kunna implementera den samlade kunskapen tas det 

vanligtvis fram en modell som kan presentera denna kunskap. Dessa modeller kan 

delas in i två typer av grupper; analysmodell och designmodell. I designmodellerna är 

språket strikt vilket gör att personer som inte är insatta i dessa modeller har svårt att 

utläsa den information som finns i modellen.  

En frekvent använd designmodell är de så kallade klassdiagrammen. I fallet med 

analysmodellerna används ofta Produktvariantmastern. Här anses språket generellt 

vara mer lättförståeligt. Detta gör intressenterna mer medvetna om den information 

som ska förflyttas in i produktkonfigurationssystemet.  

 

Sammanfattningsvis, vid en jämförelse mellan dessa två typer av modeller har 

klassdiagrammen (designmodell) en större möjlighet att fungera mera flexibelt och 

kan även ha ett mer detaljerat innehåll vid en jämförelse med Produktvariantmastern 

(analysmodell). Ett antal forskare inom området menar att Produktvariantmastern är 

mer lättförståelig. När det gäller allmän kännedom och användande är 

klassdiagrammet mer nyttjat. För denna studie kommer dock Produktvariantmastern 

att användas vid modellering. [6]  
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2.2  Produktvariantmastermetodik   

Nedanstående figur 5, illustrerar ett exempel på en mindre komplex 

Produktvariantmaster. I detta exempel visas tre olika biltyper med vidhörande 

komponenter och varianter av dessa. 

 

 

[Figur 5. Exempel av en Produktvariantmaster] 

 

Produktvariantmastern är indelad i två olika delar där den vänstra sidan beskriver 

produktens generella struktur. Dessa delar är markerade med en fylld (blå) cirkel i 

modellen, här definieras även attributen för klassen om det finns sådana. I figur 5 

ovan ges exempel på attribut för dörr (door), attribut i detta fall är bland annat rutram 

(window frame). Klassen dörr består alltså i sig av ett flertal attribut där rutram är en 

av dessa.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att den vänstra sidan av modellen redogör för delen 

av strukturen. Den högra sidan beskriver vilka olika typer av varianter som är valbara 

för varje del. Som ett exempel; en bil kan väljas med olika motoralternativ såsom 1.6, 

1.8 och 2.0 liters slagvolym och varianter av drivmedel, såsom bensin eller diesel. 

Högra sidan beskriver således vilket typ av struktur som finns valbara. Figur 6 nedan, 

visar på Produktvariantmasterns struktur.   
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2.2.1 Relationer i Produktvariantmastern  

Produktvariantmastern sätts samman i tre vyer som illustreras i samma modell. En 

viktig faktor i sammanhanget är att det finns en given relation mellan dessa tre vyer. 

De egenskaper som presenteras i kundvyn (Costumer view) realiseras inom 

konstruktionsvyn (Engineering view) som så kallade funktionella enheter. En 

komponent från produktion(del)vyn (Part view)realiseras i konstruktionsvyn som 

funktionsenheter. För mer ingående information angående vyern läs under avsnitt 

2.3.5 De tre vyerna – kund, konstruktions, produktion(del)vy.      

 

 
 [Figur 7. Relationer i Produktvariantmastern][7]   
 

Figur 7 ovan, visar hur de olika vyerna är relaterade till varandra. Modellen avläsas i 

båda riktningarna beroende på syfte. Om syftet är att se hur en egenskap realiseras 

läses modellen uppifrån och ner. Om syftet är att se vad en specifik komponent bidrar 

med i form av specifik egenskap eller egenskaper läses modellen nerifrån och upp. [7]  

[Figur 6. Produktvariantmasterns struktur][7] 
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2.3 Implementeringsstruktur i Produkvariantmaster  

2.3.1 Klassdefinition  

I Produktvariantmastern består en klass av den grupp av objekt som karaktäriseras av 

en gemensam struktur eller funktion. De är samlade i samma klass och markeras med 

en fylld cirkel i modellen. En klass kan även bestå utav underklasser där varje klass 

har ett unikt namn vilket eliminerar möjligheterna till förväxlas. Varje enskild klass 

består av en kortare beskrivning av innehållet samt vilka attribut som är valbara för 

klassen. Ett exempel är motor (Engine) som kan ses nedan i figur 8, där är slagvolym 

(Volume) ett attribut och där varianter av slagvolymen definieras inom hakparenteser. 

[7]   

       

  

2.3.2 Hierarki  

Som tidigare har nämnts i studien är modellen indelad i två delar. Modellens vänstra 

sida beskriver delarna i strukturen varav den högra sidan beskriver möjliga varianter 

för en komponent. Det finns även en hierarki som definierar hur modellen ska byggas 

upp. En klass som befinner sig i en nivå lägre benämns som underdel (Sub-Part), 

vilket innebär att denna klass har ett beroende gentemot den klass som ligger en nivå 

över. Denna klass benämns då superdel (Super-Part). För att tydligöra denna relation 

visar figur 9 nedan ett exempel där bilfamilj (Car Family) är en superdel i förhållande 

till växellåda (Gearbox). Åt motsatt riktningen agerar alltså växellåda underdel till 

bilfamilj.   

 

De nummer som finns nära klassnamnet är en så kallad kardinalitet. En kardinalitet 

beskriver de antal av en klass som kan förekomma.  Exempelvis har en bil en motor 

och skrivs då [1], men när det gäller exempelvis hjul kan den vara utrustad med 4 

alternativt 5 hjul och skrivs då istället [4,5]. Se exempel i hakparantes i figur 9 nedan. 

[7] 

  

[Figur 8. Visar exempel på vad en klass innehåller ] 
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[Figur 9. Illustration beskrivande hierarki] 

2.3.3 Attributdefinition   

Attribut definierar parametrarna för en klass såsom en kod eller ett mått. Attributen 

kan indelas i fyra olika klasser. [7] 

 

o Identifierare: beskriver attributen med hjälp av text.  

o Heltal: hela nummer så som 1,10 eller inom intervall exempelvis. [2-6] eller 

en uppsättning av nummer som [2,7,8] 

o Faktiska: definierar nummer som 1.2, 10.5 eller intervall exempelvis. [2.4–

6.8] eller en uppsättning av nummer så som [2.3, 7.5, 8.9]  

o Boolean: beskriver om attributet är sant eller falskt.  

2.3.4 Begränsningar     

Begränsningar beskriver relationerna mellan hur exempelvis komponenter och klasser 

kan kombineras. Dessa kan i huvudsak betraktas som regler som begränsar 

kombinationerna hos en produkt. Begränsningarna delas in fyra olika typer; 

o Verbala: beskriver begränsningarna med en mening.  

o Logiska: förklarande med en formel. 

o Beräkningar: beskrivs i termer av olika beräkningar. 

o Kombinationstabeller: relationer beskrivs i tabeller. [7] 

[1] 
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2.3.5 De tre vyerna – kundvy, konstruktionsvy och produktion(del)vy   

Enligt författarna bakom boken Product Customization, har det genom erfarenhet av 

praktiska tillämpningar av Produktvariantmastern för olika produkter visat sig 

lämpligt att beskriva produktsortimentet i tre vyer. Dessa tre vyer kan sägas 

representera de olika intressenternas intresseområde. De tre vyerna har kort 

förkommit i avsnitt 2.2.1 Relationer i Produktvariantmastern, i kommande avsnitt 

skildras dessa mer ingående.  [7]  

Kundvy 

”Vilka är de huvudsakliga attributen som intresserar kunden?” [8]  

 

Kundvyn är den första vyn med syfte att beskriva kundernas intresse i produkten, med 

andra ord, de egenskaper som syftar till att göra produkten attraktiv lyfts fram 

gentemot kunden. I kundvyn beskrivs egenskaperna på tre sätt vilket beskrivs mer i 

detalj nedan och illustreras i figur 10 nedan.  

 

o Processmodellering: beskriver vad en produkt gör och hur 

livscykelsystemet påverkar produkter.  
o Gränssnitt: fokuserar på vilka typ av gränssnitt och variation av dessa som 

produkten innehar. Detta modelleringssätt är framförallt intressant för 

produkter som används inom andra produkter, så som ventiler eller 

elektriska motorer där volttalet eller frekvensen kan vara en viktig faktor. 
o Funktionsmodellering: beskriver produktens olika funktioner och 

variationer av dessa. För en bil skulle dessa kunna vara pris samt valbara 

färger. [7]   
 

 

  [Figur 10. Illustration av olika modelleringssätt i kundvy][7] 

 

Konstruktionsvy     

”Hur gör produkten funktionen?” [8]  

 

Konstruktionsvyn visar hur produkten fungerar och vilka alternativ som finns 

tillgängliga för att utföra samma funktion. Konstruktionsvyn byggs upp genom att 

först identifiera de huvudsakliga funktionerna och sen övergå till underfunktioner.  

Denna vy bidrar till att ge en övergripande bild och en förståelse för 

produktsortimentet.  
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De delar som modelleras kan beskrivas som funktionsenheter (organ) eller 

lösningsprinciper. Ett exempel på en konstruktionsvy illustreras nedan i figur 11. [7]  

 

 

 [Figur 11. Illustrerar ett exempel av en konstruktionsvy][7] 

 

Produktion(del)vy 

”Den fysiska realiseringen av en produkt” [8]  

 

Den tredje vyn syftar till att i detalj redogöra för de fysiska delar produkten består 

utav. Metoden kan jämföras med ”bill of material” (BOM), som syftar till att lista och 

visualisera alla innefattande detaljer. Metoden som används i produktion(del)vyn är 

den samma som tidigare har beskrivits i rapporten där ”del av struktur” listas och 

tillsammans med ”typ av struktur”, som illustreras i figur 12 nedan. [7] 

 

 

[Figur 12. Illustrerar strukturen av produktion(del)vy][7]  

 

2.4 Beskrivning av mjukvaruprogram      

2.4.1 Incore system 

Incore system tillhandahåller ett fritt modelleringsprogram som finansieras av 

auktoriserade affärspartners. Deras modelleringsverktyg benämns Product Model 

Manager (PMM) och är ett resultat av flera års forskning.  
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Forskningen har framförallt bedrivits vid Technical University of Denmark. PMM är 

ett layoutmjukvaruprogram som bygger på Produktvariantmastermetodiken. Figur 13 

nedan visar på hur användargränssnittet ser ut i PMM - programmet. [16] 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Tacton konfigurator    

Tacton är en global leverantör av konfigurationssystem som grundar sig i en spin-off 

från det svenska institutet för datorvetenskap. Ur en stiftelse bildades sedermera 

Tacton AB i mars 1998, med grunden i den forskning som fortskridit sedan 1992. 

Tactons konfigurator är ett mjukvaruprogram som kan fungera som 

produktkonfigurator, stöd vid försäljning, orderbearbetning, kundanpassad 

konstruktion samt vid produktutveckling. Mjukvaruprogrammet ger möjligheten att 

interagera med omkringliggande system som ERP, CRM, PDM, PLM samt olika 

CAD system. [17]  

 

2.5 Luftbehandlingsaggregat eQ-serien  

2.5.1 Generell funktionsbeskrivning av luftbehandlingsaggregat       

Det huvudsakliga syftet med ett luftbehandlingsaggregat är att kunna försörja olika 

områden med ventilation med en konstant temperering samt möjligheten att tillföra en 

anpassningsbar temperering av luftströmmen. För att möjliggöra dessa egenskaper 

inkluderar aggregatet ett antal olika funktionsenheter såsom; cirkulationsenheter, 

värme, kyla, luftfuktighetskontroll etc. [9] Den generella proceduren kan beskrivas 

enligt följande; den transporterade luften från de ventilerade områden leds in i 

luftbehandlingsaggregaten där luftströmmen tempereras. Där tempereras den antingen 

ner till given nivå eller blir uppvärmd innan den transporteras tillbaka återigen till det 

område vart den kom ifrån. I de flesta fall filtreras luften genom ett eller flera filter 

som renar luften från partiklar innan den transporteras ut igen. Genom dessa cykler 

adderas frisk luft till luftströmmen vilket resulterar i att den totala luftmassan med 

tiden byts ut. På grund av att delar av luftmassan byts ut med tiden kan en mer 

effektiv energiaddering av luftmassan tillämpas. [10]        

 

[Figur 13. PMM metodik][16]  



Teoretisk bakgrund 

25 

Ett luftbehandlingsaggregat består generellt sett av ett antal element som tillsammans 

bidrar till att möjliggöra de efterfrågade egenskaperna. Några av de centrala 

elementen presenteras nedanför:  

 

o Fläkt: transporterar luftmassan där flödeshastigheten kan justeras med 

hjälp av ett så kallat spjäll. 

o Filter: renar den luft som passerar genom luftbehandlingsaggregatet. Man 

skiljer specifikt mellan två typer av filter; panelfilter och huvudfilter. Det 

är generellt sätt filtret som begränsar den luftmängd som aggregatet har 

möjlighet att leverera.   

o Värme/kylnings element: Med hjälp utav olika tekniker möjliggöra en 

temperering av luftmassan.  

o Luftfuktare: När luftmassan kyls och värms ändras luftfuktigheten. För att 

kontrollera dessa till givna nivåer krävs en luftfuktare.  

o Värmeväxlare: En teknik där energi sparas genom att ta tillvara på den 

energi som redan tillförts systemet. [11]                     

 

För att möjliggöra en kontroll av temperaturen används vanligtvis antingen 

termostater eller sensorer vilka känner av temperaturen och kontrollerar i sin tur 

värme/kyl processen med hjälp av motoriserade ventiler. Konstruktören av 

ventilationssystemet väljer vilken typ av luftbehandlingsaggregat som är mest lämplig 

för ventilation av en lokal med stöd av den luftkapacitet som krävs. Vanligtvis 

specificeras denna i enheten   /s. Den kravsatta kapaciteten av kylning och värme är 

en annan viktig faktor vilket bör finnas med i diskussionen i valet av aggregat.  

Från olika områden finns det krav på enskilda luftbehandlingsaggregat, som i fallet 

när det gäller verkan i sjukhusmiljö där man har höga krav på låga bakterienivåer. Där 

kan ett aggregat fungera som källa för bakterietillväxt alternativt transport av 

bakterier. Detta påverkar uppbyggnaden av luftbehandlingsaggregatet, exempelvis vid 

valet av material etc. Liknade är fallet vid placering i marin miljö där rostfria material 

är nödvändiga i en miljö där saltnivån är betydligt högre och kan påverka aggregaten i 

form utav korrosion. [10] Den energi som krävs för dimensionering av ett 

luftbehandlingsaggregat är relaterat till vilket läckage som förekommer i systemet 

som resulterar i tryckfall. I förlängningen blir läckaget den åtgång av kraft fläkten 

kräver för att motverka tryckfallet i systemet och effektiviteten hos 

kraftöverföringskomponenterna. Energiåtgången minskas genom minimering av 

läckaget och val av lämpliga komponenter så som fläkt, motor och kontrollutrustning. 

[12]  

2.5.2 eQ-serien 

Inom klimatsystemsegmentet är eQ-serien en av två typer av serier hos Fläkt Woods.  

Serien kan levereras i 21 olika storlekar med ett flödesområde inom 0.1 till 12.5    
   Serien syftar till att i huvudsak förse offentliga byggnader och industriella 

applikationer med luftbehandlingsaggregat med möjlighet att verka inomhus och 

utomhus. Produktserien kan levereras i ett omfattande omfång av enkel tilluft och 

frånluftsenheter till mer komplexa enheter med kontroll och styrsystem.      

Serien är indelad i två huvudsakliga linjer; eQ och eQ-plus. Syftet är att med två linjer 

kunna erbjuda kunden lämpliga valmöjligheter.  
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o eQ-linjen är ett standardiserat produktsortiment som täcker de vanligast 

förekommande funktionerna. Detta medför en förkortad leveranstid beroende 

på att fler komponenter kan hållas på lager. För eQ-linjen har de nio mest 

populära enhetsstorlekarna valts ut.         

 

o eQ-plus linjen är kundanpassat produktsortiment som innehåller ett flertal 

valbara funktioner. För situationer där det finns specifika krav är denna linje 

mer lämpad, såsom inom sjukhusmiljön där speciella krav måste ställas på 

materialval etc.      

eQ-serien har utvecklats med ett modul- och gränssnittstänkande, vilket gör att 

aggregaten kan levereras som enkeldäck, dubbeldäckshöljen, eller en kombination av 

dessa två varianter. Som ett alternativ till dessa är eQ-topp där de olika anslutningarna 

är placerade ovanpå för tillämpningar där det är trång om utrymme, denna typ 

representeras i enhetsstorlekarna 008 och 011. Normalt sett består ett 

luftbehandlingsaggregat av flertalet komponenter. I kommande sektion kommer de 

mest centrala element att kort presenteras. [12]  

 

Hölje: Består av ett ramverk av profiler i aluminium med 

zink-överdrag. Dessa sammanfogas i vardera hörn som 

tillsammans formar ramen med inkluderande 

inpektionsdörrar. Höjlet har konstruerats för att kunna 

hantera ett negativt/positivt tryck av 2500 pa, 

temperaturspan mellan 70 grader celcius samt -30 grader 

celcius. Höljet består av 0.7 eller 1.0 mm 

aluminiumzinköverdragen stålplåt eller 1.0 mm 

galvanizerad stålplåt eller i kombination av dessa.                                                    

Figur 14 till höger, visar del av ett hölje.                                [Figur 14. Hölje][12] 
 

Fläkt: Fläktsegmentet kan indelas i två huvudtyper; plenumfläktar och 

centrifugalfläktar. Generellt är plenumfläktarna mer kompakta och lämpar sig 

framförallt för de lägre luftflödena. Centrifugalfläktarna är mer utrymmeskrävande 

men kan leverera ett större luftflöde. Plenumfläkt visas nedan i figur 15 och 

centrifugalfläkt visas nedan i figur 16. 

 

Centrifugalfläkten består av ett antal komponenter som tillsammans bildar en 

komplett fläktenhet. En fläktenhet består utav; fläkt, motor, remdrift samt bottenram.  

Båda av dessa typer av fläktar monteras på vibrationsdämpare för att motverka 

fortplantning av vibrationer. Dessa vibrationsdämpare består av gummi alternativt 

stålfjädrar.                      
 

 [Figur 15. Plenum fläkt][12] [Figur 16. Centrifugal fläkt][12] 
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Filter: Det existerar ett antal olika typer av filter men det är två typer som är centrala; 

panelfilter och ”huvudfiltret”. Panelfiltret används generellt sätt där man har lågt 

ställda krav på filtration, men kan även användas som ett för-filter till ”huvudfiltret”. 

Huvudfiltret lämpar sig där krav ställs på högre nivå av filtration och monteras oftast i 

flertal i kassetter. Filtermaterialet är antingen syntetiskt eller av glasfiber.        

 
Värmeväxlare: Syftar till att återvinna den energi som är tillförd till systemet. 

Beroende på funktion finns det olika typer av värmeväxlare; roterande värmeväxlare 

och plattvärmeväxlare. [12]      

 

Värme/ kylelement: Värmeelementen utnyttjar antingen uppvärmt vatten eller med 

direktverkande el värma den tillförda luftmassan. För kylning används antingen avkylt 

vatten eller ett köldmedium.    
 

Spjäll: Ett spjäll används för att kunna justera luftflödet med hjälp av mot-roterande 

blad, vilka används för justering av luftflödet.  

Motorer: Rätt val av motor, fläkt och transmission bidrar till en högre effektivitet. 

Motorerna kan indelas i tre olika typer:  

o Asynkronmotorer: 3-fasmotor med en alternativt två hastighetskonfigurationer.  

o Integralmotor: Asynkronmotor med frekvenskonverter.  

o DC motor: EC modell där motorhastigheten kan kontrolleras.  

Bottenram: Ram som stödjer hela enheten alternativt de olika blocken.       
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3 Metod och genomförande 

 

Följande avsnitt behandlar metoden för studien, vilket inkluderar forsknings- 

analysmetod, datainsamling samt arbetsgång. Vidare skildras hur genomförandet har 

gått till väga för att svara för frågeställningarna. 

   

3.1 Metod 

I figur 17 nedan visas dispositionen av studiens metodologiska tillvägagångssätt.   

Studien syftar till att med hjälp av empirin verifiera frågeställningarna, vilket beskrivs 

mer ingående i nästa avsnitt. Studien antar en kvalitativ forskningsmetod som då 

anses mest lämplig för det ämnesområde studien belyser. I studiens utgångspunkt står 

det klart att avsaknaden av kunskap i det område som ämnas undersökas är påtaglig, 

därför ansågs fallstudie mest lämplig som studiens forskningsstrategi. Datainsamling 

har skett genom primärdata samt sekundärdata vilka analyseras med hjälp av 

analystekniken av Miles och Huberman för analys av kvalitativ data. Vidare avsnitt 

skildrar informationsplattformen som ligger till grund för den information som 

etablerades i Produktvariantmastern. [15] 

3.1.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Primärt kan forskningsmetoder indelas in två generella typer; kvalitativ metod och 

kvantitativ metod. Dessa två typer särskiljs framförallt genom vilken typ av data som 

samlas in och hur de analyseras samt för vilka fall de lämpar sig att applicera. Den här 

studien bortser ifrån den kvantitativa metoden då denna metod bäst beskrivs genom 

frågor som ”hur mycket” och ”hur många”. En kvalitativ forskningsmetod lämpar sig 

bättre för studier som kan beskrivas med hjälp utav meningar för förståelse och 

analyser, med andra ord att ett resultat kan uttryckas generellt i verbalt resonemang. 

Intervjuer, observationer och analyser är ett central inslag i kvalitativ forskning. 

Metoden används oftast i fall där teorier saknas inom området som undersökts. [15]  

3.1.2 Förbehåll kring kvalitativ forskningsmetod    

Den kritik som riktas mot kvalitativ forskningsmetod är att vid en djupare studie så 

går det inte att generalisera resultaten på samma sätt som för en kvantitativ metod där 

resultaten är mer generaliserbara. Detta beror på att forskarens identitet, bakgrund, 

övertygelse kan låtas påverka analysen av resultaten och att tolkningarna kan 

betraktas som mer subjektiva. Detta är ett faktum som togs i beaktning vid resultaten i 

denna studie. Med avseende på de resultat som framkom i denna studie måste 

betraktas som icke mätbara och inte direkt överförbara till andra situationer på grund 

av de parametrar som spelar in för varje enskilt fall, utan mer visa riktning anses inte 

kritiken mot kvalitativa studier var ett hinder. [15]      

[Figur 17, Disposition av metod] 
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3.1.3 Forskningsstrategi   

Det finns olika typer av forskningsstrategier för att samla in information såsom 

enkätundersökningar, fallstudier eller analys av källmaterial. Varje forskningsstrategi 

har sina för- och nackdelar vilket gör att det är viktigt att beakta problemformulering 

för att val av forskningsmetod som ska tillämpas. För denna studie nyttjades 

fallstudiemetoden då den framför allt lämpar sig för fall där det finns ett behov av 

djupare förståelse för en specifik situation, eller då ett fenomen ska skildras. Metoden 

bidrar med att på djupet förstå samspelet mellan faktorer och händelser i områden där 

kunskapen är begränsad eller saknad. Fallstudier bidrar således i fall när teorier syftar 

att utvecklas och besvarar frågor som; varför, vad, och hur. [13] 

3.1.4 Förbehåll kring fallstudier 

Kritik som har riktas gentemot fallstudier gäller trobarheten i de generaliseringar som 

görs utifrån fallstudiens resultat, är relaterat till hur forskningsstrategin genomförs. 

Detta beror på att fallstudier kan utformas på ett stort antal sätt och inte följer uppsatta 

systematiska procedurer vilket nyttjas i andra forskningsstrategier. En fallstudie 

behöver därför ha ett öppet arbetssätt för att minimera risken för att inte skapa en 

missvisande resultatbild. Genom att studien syftar till att visa på riktning och inte kan 

anses var direkt generaliserbart i alla liknade fall beroende på de parametrar som 

spelar in anses kritiken gentemot fallstudie inte vara ett hinder. [13]      

3.1.5 Datainsamlingsteknik    

Det existerar två typer av datainsamlingstekniker vilka är; primär- och sekundärdata. I 

studien ligger primärdata främst som grund i form av observationer och empiriska 

studier, men även sekundärdata i form av tidigare studier i ämnet i form av 

vetenskapliga artiklar och litteratur.  

 

Primärdata 

Primärdata som samlats in ligger till grund för analys av studien. I studien samlas 

primärdata in genom observationer och empiriska studier. Hur detta arbete har gått 

tillväga beskrivs i kommande avsnitt 4.2 studiens utförande. Insamlade information 

från denna process kommer i sin tur att ligga till grund för kommande analys och 

formar resultat och slutsatser. 

 

Sekundärdata   

Sekundärdata är data som har genererats utanför denna studie vilket syftar till att 

skapa en utökad förståelse kring området studier belyser. Sekundärdat i form av 

vetenskapliga artiklar i ämnet vilket formar en referensram som tidigare beskrivits, 

formar basen för förståelse för området studien belyser. [13] [14]    
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3.1.6 Analys av data 

Den Kvalitativa datan har analyserats med hjälp av analystekniken av Miles & 

Huberman.  Modellen delas in i olika steg för att möjliggöra ett systematiskt sätt 

analysera kvalitativa data. [15]  

Processen delas in under tre olika steg vilka beskrivs nedan:      

1. Datareducering: De data som samlats in genom observation kommer 

beskrivas och värderas. 

2. Data display: Det andra steget innebär att skapa kategorier för att möjliggöra 

en överblick.   

3. Slutsatser: Det slutgiltiga steget framkommer ur datadisplaysteget och kom att 

exempelvis beskriva vilka förutsättningar som kommer ha en effekt på 

resultatet. [15]  

3.2 Studiens utförande 

Utförandet valdes i syftet att likna ett så realistisk flöde som möjligt för att spegla 

eventuella situationer som kan uppkomma i det fall flödet realiseras. I 

inledningsskedet hämtades information om produktfloran i eQ-serien från en 

informationsplattform vilket beskrivs mer ingående i nästa avsnitt. Som tidigare har 

beskrivits är utbredningen av varianter i eQ-serien mycket omfattandet vilket 

försvårar möjligheten att hantera alla varianter i en Produktvariantmastern. Därför 

beslutades att ett urval av eQ-seriens komponenter inkluderades i 

Produktvariantmastern för att representera produktfloran. Urvalet syftade till att skapa 

en uppfattning om vilken tidsåtgång som fodras vid implementering av hela 

produktfloran i eQ-serien. Samtidigt som urvalet ska spegla arbetsinsatsen syftade den 

även till att undersöka en lämplig strategi för strukturen i Produktvariantmastern då 

Produktvariantmastern måste kunna expanderas då fler komponenter kan tillkomma 

till modellen. Vidare fortsätter studiens utförande från Produktvariantmastern till en 

produktkonfigurator vilket gjordes för att undersöka om Produktvariantmastern är en 

väl fungerande plattform för programmering av en produktkonfigurator. Utförandet 

för studien som beskrivits ovan illustreras nedan i figur 18.  

 

 

Denna process ska generera för-/nackdelar jämfört med dagens representation som 

illustreras nedan i figur 19. 

 

 

 [Figur 18, Studiens utförande] 
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Figur 19, ovan illustrerar processen hos Fläkt Woods där informations samlas om 

produktfloran för att direkt överföras till en produktkonfigurator. Dessa två flöden  

studerades sedan för att väga för- gentemot nackdelar. Det är med stöd av förfarandet 

beskrivet i figur 19 ovan som primärdata samlas in och i sin tur ligger till grund för 

analysen vilket beskrivs i metodavsnittet tidigare. Inledningsvis reduceras de 

erfarenheter som framkommit ur genomförandet och presenters i resultatavsnittet. 

Vidare skildras en analys av dessa resultat varpå slutsatser kan sammanfattas.      

3.2.1 Informationsplattform/teknisk katalog  

Informationsplattformen för modelleringen är hämtat från den tekniska katalogen som 

tillhandahålls av Fläkt Woods. Informationen finns även tillgängligt via Fläkt Woods 

hemsida.  

 
[Figur 20. Illustration beskrivande strukturen från informationskälla][12] 

 

Figur 20 ovan, visar strukturen för hur komponenter är organiserade i den tekniska 

katalogen. Katalogen formar en plattform för informationsinhämtning i detta arbete. 

Strukturen är modellerad efter följande ordning; varje komponent har ett unikt namn 

med tillhörande kod. En komponent har ett antal variantelement varav varje 

variantelement har en eller flera vidhörande alternativ. Detta genererar ett nummer 

som placeras i koden. Om exempelvis filterklass väljs som typ av variantelement samt 

F6 som det specifika alternativet kommer F6 att ge nummer 06 att placera i koden; 

EQPB-aaa-06-cc-d-e-f-g-h-i-j-k.  
Med denna strategi kommer varje komponent att få en specifik kod där 

specifikationen är definierad. Flödeskartor användes för att definiera det flödesområde 

som varje enhetsstorlek har kapacitet för.  

 [Figur 19, utförande hos Fläkt Woods] 
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3.3 Genomförande   

Följande avsnitt redogör studiens förfarande vilket inkluderar beskrivning av hur 

uppbyggnaden av Produktvariantmastern har gått tillväga, se i figur 21 nedan. 

Dessutom beskrivs processen med att använda Produktvariantmastern som underlag 

vid programmering av produktkonfiguratorn. Det första avsnittet behandlar 

Produktvariantmastern och det andra produktkonfiguratorn. Både avsnittet som 

inkluderar Produktvariantmastern och produktkonfiguratorn är indelad i olika faser för 

att på ett pedagogiskt sätt visa arbetsgången mot det slutgiltiga resultatet.  

 

 [Figur 21, Förfarande i genomförande avsnittet] 

 

Avslutningsvis presenteras ett avsnitt med objektiva synpunkter från Tactons vice VD 

Klas Orsvärn om Produktvariantmastern som stöd vid implementering av en 

produktkonfigurator.        

3.3.1 Genomförande - Produktvariantmaster   

Avsnittet skildrar uppbyggnaden av Produktvariantmastern i mjukvaruprogrammet 

från Incore System och beskriver tillvägagångssättet för bestämmande av en 

tillfredställande struktur av Produktvariantmastern. Syftet med implementering av 

information hämtat ur informationsplattformen (tekniska katalogen), i 

Produktvariantmastern är att hitta en fungerande struktur. Med detta menas att kunna 

visualisera informationen på ett korrekt sätt relaterat till 

Produktvariantmastermetodiken. Modellen ska vara strukturerad på sådant sätt att den 

går att expandera i ett senare skede för fortsatt implementering. Genom att nyttja en 

del av produktfloran skapas möjligheten att skapa en bild av vilka möjliga hinder eller 

begränsningar som kan uppkomma. Inledningsvis i nedanstående avsnitt skildras 

arbetet med hur strukturen togs fram för produktion(del)vyn. Denna vy fick agera 

mall för hur de andra vyerna skulle vara strukturerade. Avsnittet är således indelat i 

två faser varav den första bestämmer den gällande strukturen för 

Produktvariantmastern och den andra fasen beskriver resterande två vyer (kundvy, 

konstruktionsvy).  

 

Gemensamt för samtliga vyer så adderades slutgiltligen dels kommentarer samt bilder. 

Kommentarerna lades till för att beskriva de specifika rotklasserna alternativt 

klasserna, samt för att beskriva specifika egenheter, alternativt vad klassen syftar till 

att utföra. När modellen blir mer komplex där ett flertal klasser och varianter 

presenteras kan det vara svårt att överblicka och hitta sökta områden utan 

illustrationer. För göra modellen mer överskådlig lades därför bilder och illustrationer 

till för ett antal klasser. 

Vidare beskrivs regler som appliceras i modellen vilket exempelvis beskriver hur 

attribut och klasser kan kombineras samt vilka regelmetoder som används för 

ändamålet.  
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Fas I (produktion(del)vy) 

Genom övervägande och med hjälp av Epsilon beslutades att antalet komponenter 

som skulle användas i modellen i ett inledande skede skulle vara begränsat.  Detta för 

att göra informationen om produktfloran hanterbar. De utvalda komponenterna blev: 

fläkt, hölje, filter, motor och enhetsstorlekarna 005 och 008.      

Produktion(del)vy 

Den huvudsakliga frågan i den inledande fasen var hur informationen från den 

tekniska katalogen skulle transformeras till modellen. Det innebar således den strategi 

för hur informationen i den tekniska katalogen skulle delades in i klasser, hierarki, 

varianter och bindningar. Informationen i katalogen var strukturerade på ett 

konsekvent sätt gällande komponenter, produktkod, typ av variantelement och de 

olika alternativen för dessa. Nedanstående figur 22, beskriver de olika element som 

finns valbara i produktmodellmanagern och vilka funktioner dessa har. Figuren syftar 

till att forma en förståelse for det olika elementen och således bidra till att på ett 

enklare sätt kunna följa med i strukturen i Produktvariantmastern.   

 

Model elements in PMM  Description 

 

Beskriver huvudfamiljen som de 

relaterade delarna samlas kring.  

 
Varje klass benämns med ett unikt namn 

och beskriver delarna som samlas under 

denna klass. Kan även innehålla 

underklasser.  

 
Om det existerar varianter på typ-av-

klass syftar denna klass till att beskriva 

dessa. Är relaterad till del-av-klass.  

 
Attributelementet beskriver variationer 

hos en specifik komponent samt 

möjligheten till variationer hos attributet 

om det existerar.   

 
Verifierar om det finns kombinationer 

mellan olika klasser eller attribut som 

inte går att kombinera.   

 

Detta element gör det möjligt att 

kommentera enskilda klasser.   

 
Genom att addera detta element gör det 

möjligt att lägga till ett annat projekt i 

existerande modell.  

[Figur 22. Beskrivning av elementen i PMM-programmet][16] 

 

Med tanken på mängden av komponenter är det av stor vikt att strukturen är 

konsekvent oberoende av mängden komponenter involverade i modellen. 

Produktion(del)vyn har paralleller med metoden bill of material, som är en lista av 

komponenter som inte beskriver dess fysiska dimensioner.  
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Två inledande frågor var gällande om variantelementen skulle agera underklasser till 

huvudklassen samt om de alternativ som finns för var enskilt variantelement i sin tur 

skulle agera som attribut till dessa underklasser. På grund utav att variantelementen är 

varianter av en komponent, kom dessa att agera som attribut i 

Produktvariantmastermodellen. Strategi för hur klasser, attribut, variantelement 

definierades i informationsplattformen skildras i figur 23 nedan. Anledningen till att 

figur 23 nedan enbart visar ett exempel som i detta fall berör filter är att samtliga 

komponenter presenteras på samma sätt i den tekniska katalogen vilket gör att 

strategin är representativ för samtliga komponenter. [18]   

   

Inledningsvis prövades ett sätt att strukturera upp klasser och varianter av samma 

klass vilket kan ses i nedanstående figur 24. I modellen är samtliga komponenter 

involverade som hade valts ut för att ingå i modellen.  

 

 

 

 [Figur 24. Illustrerar Produktvariantmastermodellen i ett inledande skede] 

 [Figur 23. Illustration av strategin vid implementering av produktvariantmastern] 
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Notera att det är bara en del av modellen som visas i figur 23 ovan men den visar på 

något väsentligt när det gäller strategin för hur modellen bäst ska struktureras. Ett av 

syftena för Produktvariantmastern var att modellen ska kunna expanderas i ett senare 

skede. I figur 24 ovan består klassen hölje (casing) av enkelhölje (single casing) och 

dubbelhölje (double casing). Dessa två fungerar som ”typ-av-klass” till klassen hölje. 

När det gäller klassen filter finns det bara en variant i detta skede. Med syftet att 

kunna utveckla modellen ifall att fler komponenter under samma klass tillkommer, 

måste modellen ha möjlighet att expanderas med en konsekvent strategi. Klassen filter 

strider mot detta på grund utav att om det tillkommer fler typer av filter så kan denna 

klass inte utvecklas som i fallet med höljena.  

Med insikten av vilka konsekvenser strukturen som visas i figur 24 ovan kunde få för 

möjligheten att addera varianter av klasser justerades modellen till att anamma en 

gemensam strategi för uppbyggnaden. Slutsatsen gav att den strategi som beskrivits 

för klassen hölje nyttjades för resterande klasser i Produktvariantmastern. Nedan i 

figur 24 illustreras hur justeringen av strategin kom att påverka uppbyggnaden av 

Produktvariantmastern för samtliga klasser.  

 

 

 [Figur 25. Illustrerar Produktvariantmodellen efter justering av uppbyggnadsstrategi] 

 

Begränsningarna att enbart använda sig av enhetsstorlekarna 005 och 008 gav inte den 

eftersökta effekten att reducera varianterna. Detta på grund utav att variantelementen 

kan anta samtliga enhetsstorlekar, vilket innebar att alla varianter i vilket fall måste 

finnas med i modellen, oberoende av hur många enhetsstorlekar som antas. I figur 25 

ovan ses ett exempel där Filter Class (bb) är valbar för alla enhetsstorlekar mellan 

005-090. Alltså kan exempelvis enhetsstorlek 005 kombineras med samtliga alternativ 

under Filter Class (bb). Sammanfattningsvis innehåller fas I en beskrivning av 

strategin för strukturen i Produktvariantmastern vilket implementeras på resterande 

två vyer.  
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Experiment för att undersöka möjligheten att expandera produktion(del)vyn    

Att expandera modellen i produktion(del)vyn syftar till att belysa frågeställningen 

gällande om det går att hantera produktsortimentets varianter. Antalet varianter i detta 

fall kan beskrivas som hypotetiskt, vilket innebär att alla valbara varianter presenteras 

enskilt. Detta skapar en bild av det totala maximala antalet möjliga varianter. Dock är 

detta inte i närheten av det faktiska antalet varianter som produceras, vilket är långt 

färre än det hypotetiska antalet. Strategin för experiment var att välja ut ett avsnitt av 

produktsortimentet för att visualisera det hypotetiska antalet varianter med hjälp av att 

definiera samtliga attributvarianter. Detta experiment visar på hur många hypotetiska 

varianter en liten del av produktfloran genererar och vilken arbetsinsats som krävs. 

Samtidigt gav detta svar om modellen skulle var hanterbar för samtliga komponenter, 

då gällande hur många varianter som skulle genereras och arbetsinsatsen.   

 

Begränsningar                  

o Del-av-klass: Filter  

o Typ-av-klass: Filter typ 1 

o Attributelement: Enhetsstorlek (005), filter klass, filter typ, filter längd.    

Filter typ 1 innehåller 11 variantelement totalt, för detta experiment används tre 

attributelement för en av enhetsstorlekarna. Anledningen till att bara använda tre 

attributelement var att studera utfallet av ett hanterbart antal varianter. Syftet var att 

visualisera samtliga varianter för en specifik typ-av-klass, i detta fall filter typ 1, 

skapades varianter med hjälp av attributelementen som beskrivs ovan. 

  

Fas II (kundvy, Konstruktionsvy) 

Fas II inkluderar de två andra vyerna i Produktvariantmastern; kundvyn samt 

konstruktionsvyn. Dessa två vyer utnyttjar samma strategi som skildrats i 

produktion(del)vyn. Med syftet att göra modellen något mer omfattande, adderades 

sex nya klasser till de tidigare fyra klasserna (Filter, hölje, motor, fläkt). En addering 

av klasser gav en större omfattning i kund- och konstruktionsvyn då fler egenskaper 

genom dessa komponenter adderas. De nya klasserna är: remdrift, bottenram, 

värmeväxlare, luftkylare och spjäll. Dessa sex nya klasser implementerades med 

samma struktur som finns beskrivet i fas I.  

 

Kundvy  

Det finns tre möjliga sätt att strukturera upp kundvyn vilka är; processmodellering, 

interfacemodellering och egenskapsmodellering. Denna studie nyttjar 

egenskapsmodellering i kundvyn. Denna strategi visar på möjliga egenskaper och 

variationer som är tillgängliga. Beslutet att använda egenskapmodellering genererade 

frågan gällande vilka egenskaper de olika klasserna gav. Egenskaperna syftar till att 

var utformade så att de ska reflektera kundernas intresse i produkten, vilket 

exempelvis för en bil skulle vara färg eller pris. I stort är strukturen i kundvyn 

densamma som i produktion(del)vyn, med den skillnaden att inga attribut finns 

tillgängliga för de olika klasserna, istället visas de varianter av enheter som fyller 

samma funktion.     
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Konstruktionsvy   

Syftet med konstruktionsvyn är att visualisera de egenskaper som finns beskrivna i 

kundvyn. Med andra ord realiserar konstruktionsvyn hur produkten gör funktionen 

och preciserar vilka enheter som utför de egenskaper som beskrivs i kundvyn. 

Exempelvis kan centrifugal- och plenumfläkt fylla samma syfte att förflytta luft, dock 

med olika karaktärer. I nedanstående avsnitt beskrivs hur regler sattes samman i 

Produktvariantmastern samt visar på skillnaden mellan olika regeltyper.  

Regler 

I studien nyttjades regelfunktionen i produktmodellmanagern för att beskriva hur 

komponenter och attribut kan kombineras. Regler kan beskrivas mellan attributen och 

mellan vilka klasser som kan kombineras. Dessa kan implementeras på två olika sätt i 

produktmodellmanagern, antingen genom symboliskt regelsättning eller 

tabellregelssättning. Symbolisk regelsättning innefattar de inkluderade 

komponenterna som tillsammans formar en regelsättning, se exempel nedan i figur 26.  

 

 

Tabellregelsättning görs genom att en tabell sätts upp där relationer mellan olika 

attribut är klarlagda. Det är även möjligt att addera separata datafiler med tabeller som 

kan fungera som regelsättning, se exempel ovan figur 27. Reglerna som användes vid 

implementeringen hämtades från tekniska katalogen och beskrivs under 

attributelementen. På grund av begränsningar i produktmodellmanagern måste 

reglerna lokaliseras under varje klass istället för som sig bör i detta fall, under varje 

attribut. Både symbolisk regelsättning och tabellregelsättning prövades för att se 

vilken variant av regeltyper som passar med strukturen i Produktvariantmastern. Efter 

försök visade de sig att symbolisk regelsättning vara mer formbar, med andra ord så 

kunde regler uttryckas på olika sätt. Möjligheten att beskriva regler istället för att sätta 

samman ”regeltabeller” ansågs skapa en tydligare och mer lättöverskådlig 

regelsättning. Detta gjorde att symbolisk regelsättning användes i 

Produktvariantmastern. Sammanfattningsvis har avsnittet skildrat vilken struktur som 

används i Produktvariantmastern samt en beskrivning av förfarandet för de tre olika 

vyerna inkluderande regelsättningen som skildrar hur komponenter och attribut får 

kombineras. 

[Figur 26. Symbolisk regelsättning][19]  [Figur 27. Tabellregelsättning][19] 
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3.3.2 Genomförande – Produktkonfigurator 

Avsnittet syftar till att skildra arbetet med hur informationen som etablerats i 

Produktvariantmastern förs vidare till produktkonfiguratorn. Avsnittet är indelat i två 

faser där fas I beskriver den inledande processen med att förflytta informationen från 

Produktvariantmastern till produktkonfiguratorn. Fas II beskriver processen för hur 

regler implementerades i produktkonfiguratorn. Syftet med att förflytta informationen 

till konfiguratorn är att undersöka vilken roll Produktvariantmastern spelar vid 

implementeringen in i ett konfigurationssystem. Intressant i detta fall är hur 

Produktvariantmastern kan fungera som plattform när informationen ska förflyttas 

över till en produktkonfigurator. Speciellt i detta fall är att belysa om metodiken är 

fungerande även om varianterna är många som i fallet för studien. Den information 

som förflyttats till produktkonfiguratorn är den samma som finns i 

Produktvariantmastern, som beskrivits i föregående avsnitt. Målet är att skapa en 

fungerande konfigurationsmodell med valbara attribut för varje klass, inkluderande 

definierade och dolda regler för möjliga kombinationer. Skillnaden mellan definierade 

och dolda regler skildras i regelavsnittet nedan.  

Fas I 

Den inledande frågan var hur den information som fanns i Produktvariantmastern 

skulle tranformeras och struktureras i produktkonfiguratorn. För att ge ett exempel; 

vilka klasser är valbara för vilka enhetsstorlekar och attribut? För att skapa en 

funktionell konfiguratormodell är implementeringsproceduren indelad i ett antal olika 

steg, dessa steg finns beskrivna i avsnittet nedanför.       

Klasser (Classes) och Komponenter (Components)  

I Produktvariantmastern är de olika komponenterna indelade i del-av-klass samt 

varianterna av dessa i typ-av-klass. I Tacton är strukturen uppbyggd av klasser och 

komponenter av dessa. Den egentliga skillnaden mellan Produktvariantmastern och 

Tactons metodik är avsaknaden av varianter av klasser i Tacton. Först definieras en 

huvudklass med varianter av denna under huvudklassen. Med denna strategi 

implementerades de olika komponenterna in i Tactons produktkonfigurator.  

Konfigurationsvy (Configuration view) och underenheter (Sub part structure) 

För att etablera en struktur hur klasserna är arrangerade i en hierarki, skapades en 

struktur i konfigurationsvyn. I detta fall agerar luftbehandlingsaggregatet som 

huvudenhet där resterande klasser är underkomponenter relaterade till huvudenheten. 

Nästkommande steg kom att definiera vad varje enskild klass innehåller för typ av 

attribut och vilka egenskaper dessa innefattar som tillsammans skapade grupper. 

Dessa grupper skapade mappar i produktkonfiguratorns interface där attributen 

agerade underrubriker till dessa grupper. 

I produktkonfiguratorn användarinterface, vilket kan ses i figur 28 nedan, visas olika 

attribut för varje klass. Det finns ingen möjligheten att välja ett specifikt 

attributelementalternativ, på samma sätt som för val av modell (första valet i menyn). 

Att ha möjligheten att välja attributalternativ från en meny istället för en display där 

ett värde kan föras in, bidrar till att överblickbarheten ökar. Dessutom behövs regler i 

detta skede som guidar användaren över vilka alternativ som kan kombineras med 

varandra, vilket inte framgår när användaren måste definiera värdet utan val .  
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Fas II   

Modellen i produktkonfiguratorn syftar till att innehålla etablerade samt dolda regler 

för att ha möjligheten och att välja attributalternativ i form av menyer istället för 

displayer för attributelementen. För att tillgodose dessa krav att göra attributelementen 

valbara med hjälp av menyer användes avancerat läge för Tacton för att skapa så 

kallade namndomäner samt att regler definierade för att i menyerna se vilka 

attributelement som är valbara.   

Namndomäner  

Genom att introducera namndomäner i klassdomänen istället för den förvalda görs det 

möjligt att använda menyer istället för displayer i konfiguratorn för attributelementen. 

Detta innebär att ett attribut till en klass kan väljas från en meny istället för att 

definiera värdet i en display. För att möjliggöra detta var det nödvändigt att skapa en 

namndomän för varje attribut i varje klass. Detta genererar ett stort antal 

namndomäner på grund av antalet attributelement hos varje klass. Domänen 

innehåller en beskrivning av attributvarianten och värden som detta attribut kan anta. 

Detta värde ska vara samma som i komponent/klassvyn för samma attributelement 

och skapar möjligheten att definiera det värdeintervall som varje attribut kan anta.  

Regler  

Reglerna kan delas in i två sorter; antingen vilken typ av modell som är valbar för 

specifikt attributelement (dold regel), eller regler som definierar vilka typer av attribut 

och vilka typ av modeller som kan kombineras med varandra (definierad regel). För 

att precisera en dold regel användes en metod där varje attributelement fick ett unikt 

värde i komponentvyn. Dessa värden repeterades i namndomänen vilket gav att en 

regel var uppsatt då den innehåller samma värdeintervall. När det gäller definierade 

regler gällande då bindningar mellan två typer av attributelement och typ av modell 

användes låsningar (constraint). Ett exempel på en regeluppsättning som användes i 

studien som beskriver förhållandet mellan typ av fläkt, enhetsstorlek och 

motorposition kan ses nedan i figur 29. Sammanfattningsvis har fas I beskrivit hur 

strukturen i Produktvariantmastern etablerades med hjälp av klasser och komponenter 

samt skapandet av en hierarki med hjälp av underdelar i konfigurationsvyn. Fas II 

beskriver hur namndomäner upprättades för att möjliggöra att attributelement till av 

varje attribut kunde väljas i menyer och inte i displayer, samt hur regler i 

Produktvariantmastern sattes upp.        

 

[Figur 28. Produktkonfiguratorns användarinterface i ett inledningsskede] 

Meny → 

Display → 
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 [Figur 29. Låsning rörande relationen mellan attributelementen] 

 
Sammanfattningsvis har metod och genomförande avsnittet skildrat vilken metod som 

används i studien samt studiens utförande. Fortsättningsvis beskrevs hur 

Produktvariantmastern byggts upp och hur modellen har använts som plattform vid 

överföringen av information av eQ-serien till produktkonfiguratorn. 

3.3.3 Synpunkter från Tacton om Produktvariantmaster              

Tacton som är en av de största leverantörerna av konfigurationssystem kontaktades i 

syftet för att få tillgång till oberoende insikter om Produktvariantmastermetodiken. De 

frågor som ställdes var gällande företagets erfarenheter angående användande av 

Produktvariantmastermetodiken i implementeringssyfte. Klas Orsvärn som är vice VD 

och en av grundarna av Tacton, anser att är Produktvariantmastern en väl fungerande 

metodik när det gäller lämpligheten att agera underlag vid implementering in i deras 

konfigurator. Framförallt anser Orsvärn att då man inte har bestämt sig för vilken 

slags konfigurator man syftar använda sig av är Produktvariantmastern ett mycket bra 

verktyg. Däremot finns det vissa saker när det gäller själva modelleringen i 

Produktvariantmastern som kan bli bättre vilket framförallt gäller regelsättningen 

enligt Orsvärn. Han menar att det dels är bättre att uttrycka regler med ett naturligt 

språk samt att reglerna ska uttryckas på ”rätt” ställe, vilket han menar inte är på 

klassnivå och att samtidigt uttrycka dessa i termer av beroenden mellan attribut och 

klasser. I Produktvariantmastern beskrivs regler mellan attribut och varianter av dessa 

attribut.       
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4 Resultat och analys  

 

Som ett resultat av frågeställningarna syftar följande avsnitt att presentera resultatet 

av genomförandet. Resultat från modelleringen av Produktvariantmastern i 

produktmodellmanagern för samtliga tre vyer, inkluderande utfallet från experimentet 

rörande expansionen av produktion(del)vyn. Vidare kommer resultatet av 

implementeringen från Produktvariantmastern till produktkonfiguratorn att 

presenteras. 

  

4.1 Resultat - Produktvariantmaster 

Denna sektion kommer att kort presentera utfallet av implementeringen i 

Produktvariantmastern vilket inkluderar de tre vyerna. På grund av storleken på 

modellen kommer enbart en del av resultatet från varje vy att visas i detta avsnitt. För 

att se den fullständiga Produktvariantmastern se bilaga 10.1.  

Kundvyn    

Kundvyn resulterade i 10 olika klasser med 37 vidhörande varianter från det urval av 

komponenter som valts ut för att inkluderas i studien. Resultatet presenteras i kundvyn 

med hjälp av de huvudsakliga egenskaper som eQ-serien innefattar som är intressant 

att visa gentemot kund.  Notera att de enbart är en del av resultatet från kundvyn som 

visas i figur 30 nedan.  

 

 

[Figur 30. Kundvy] 

Konstruktionsvyn  

Konstruktionsvyn resulterade i 11 klasser och 45 varianter. Kommentarer finns 

adderade till modellen för att tydliggöra vilka klasser som är relaterade till varandra 

från kundvyn. Resultatet presenteras i konstruktionsvyn med hjälp av de enheter som 

löser given egenskap från kundvyn.  Notera att de enbart är en del av resultatet från 

konstruktionsvyn som visas i figur 31 nedan.  
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 [Figur 31. Konstruktionsvy] 

Produktion(del)vyn  

 

 

 [Figur 32. Produktion(del)vy] 

 

Produktion(del)vyn resulterade i 10 olika klasser med vidhörande 27 varianter. Några 

av dessa klasser kan ses i figur 32 ovan, samt vidhörande regler som visas i textrutan 

vid given klass. Resultatet i produktion(del)vyn visar på vilka attribut som är valbara 

och vilka varianter av dessa för varje komponent. Notera att de enbart är en del av 

resultatet från kundvyn som visas i figur 32 ovan.  

 

Här ses även att bilder adderas till modellen, vilket gör att de delar av modellen som 

söks enklare kan hittas. Strukturen för Produktvariantmastern syftar till att kunna 

expanderas vilket innebär tillkomsten av fler nya klasser och varianter, eller varianter 

av redan existerande klasser.  
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Exempelvis om en ny typ av fläkt tillkommer kommer denna att relateras till klassen 

fläktar och läggas till som varianter av fläktar. 

Resultat av experiment för att undersöka möjligheten att expandera 

produktion(del)vyn    

Det experiment som skildrats i föregående avsnitt resulterade i 60 olika varianter av 

filter typ 1 med en tidsåtgång av 2 timmar då med enbart användandet av de 

attributelement som har tidigare beskrivits. Figur 33 nedan, visar en del av de unika 

kombinationer med hjälp av olika attribut som är möjliga för filter typ 1.  

 

 

 [Figur 33. Resultat av experiment med expanderad vy] 

4.1.1 Sammanställning av resultat av produktvariantmodellering 

Följande avsnitt visar det faktiska resultatet av Produktvariantmastermodelleringen 

med involverade komponenter i tabell 6 nedan. Samtidigt visas eQ-seriens 

omfattning, med syftet att besvara frågeställningen gällande arbetsinsatsen. Genom att 

visa på antalet klasser som de valda komponenterna resulterade i kan en uppskattning 

göras av hur många klasser, varianter samt regler samtliga komponenter skulle 

resultera i, dessa presenteras i högerspalten i tabell 6 nedan. Resultaten av studien 

presenteras i vänsterspalten. Notera att antalet inte är ett exakt men ska ge en 

uppfattning av den ungefärliga storleken på modellen. För att se den fullständiga 

Produktvariantmastern se bilaga 1.  
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Tabell 6. Resultat och uppskattade resultat av modellering  

             

( * Arbetsåtgången inkluderar en ungefärlig tid för enbart implementering av 

information in i modellen för en person.)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat Produktvariantmaster eQ-serien 

Involverade komponenter: 27  

(K, klasser) (VK, variant av klass) (R, regler)  

o Kundvy: 10K + 37VK+ 0R 

o Konstruktionsvy: 11K + 45VK + 0R 

o Produktion(del)vy: 10K + 27VK + 

16R     

Totalt: 31K, 119VK, 16R →   
 

Involverade komponenter: ~118 

(K, klasser) (VK, variant av klass) (R, regler)  

 

 

 

 

Totalt: ~ 31K + 520 VK+70R  

Arbetsåtgång (implementeringstid, antal 

timmar *): ~ 30 tim. → 

Arbetsåtgång (implementeringstid, antal 

timmar *): ~131tim.  
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4.2 Resultat - Produktkonfigurator     

Följande avsnitt kommer att visa resultatet från implementeringen av 

produktkonfiguratorn. Resultaten beskrivs med hjälp av att visa de olika vyerna i 

produktkonfiguratorn vilka är; klasser och komponenter (figur 34 nedan), 

huvudenheter och underenheter (figur 35 nedan), namndomäner (figur 36 nedan).   

Klasser och komponenter 

 

[Figur 34. Klasser och komponeter i Tacton] 

Huvudenheter och underenheter 

 

 

 [Figur 35. Konfigurationsvy i Tacton] 



Resultat och analys 

46 

Namndomän  

 

 [Figur 36. Namndomän] 

Produktkonfiguratorns interface 

Figurerna 37 och 38 nedan visar en del av resultatet från produktkonfiguratorns 

interface där attributen nu kan väljas från menyer. Figurerna visar även på låsningar 

som finns för den valda modellen rörande valbara attribut (grön visar valbar, orange 

visar icke valbar). Med samma sätt fungerar samtliga attribut. För att se det 

fullständiga användarinterfacet i Produktkonfiguratorn se bilaga 2.   
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4.3 Analys av resultat    

Analys av resultatet presenteras genom att frågeställningar kommer att repeteras och 

agera rubriker för att särskilja vilken del av analysen som berörs.  

1. Hur omfattande arbetsinsats skulle krävas för att representera ett variantrikt 

produktsortiment med hjälp av Produktvariantmaster, som i fallet för Fläkt Woods? 

 

Enligt de resultat som visats i tidigare avsnitt rörande produktvariantmodellering, 

krävdes det 30 timmar för en person att implementera in urvalet av information. 

Urvalet var bestående av 27 komponenter. Att härleda en arbetsinsats från detta 

resultat kunde göras genom att antalet timmar som krävdes för en person att 

representera 27 komponenter tog 30 timmar i anspråk. Då hela eQ-serien innehåller 

118* komponenter gav 30 timmar för 27 komponenter 131 timmar för samtliga 118 

komponenter. Dessa resultat grundar sig i modellens uppbyggnadsstrategi som 

beskrivits och illustrerats i resultatsektionen. Uppbyggnadsstrategin menas i detta 

sammanhang den utsträckning som modellen utvecklas och då framförallt i 

produktion(del)vyn i form av presentation av varje enskild variant.  

 

Experimentets resultat visade att utveckling av en komponent ytterligare ett steg där 

samtliga varianter presenteras omedelbart eskalerar i storlek. För fallet i experimentet 

användes en komponent med tre attributelement av 11 möjliga, vilket gav 60 varianter 

för en enhetsstorlek. Dessa 60 varianter innefattade en tidsåtgång på 2 timmar. Vid 

användandet av samtliga attributelement växer omfattningen av varianterna 

betydande. Om man bortser från inverkan från olika enhetsstorlekar resulterar antalet i 

36000 varianter. Det kan sägas att Fläkt Woods eQ-serie innefattar cirka ett hundratal 

komponenter med liknade mängd varianter, för att sätta resultatet i ett sammanhang.  

 

(* Antalet varianter är inte exakt utan kan variera något.)                

 

 

 

 

 [Figur 37. Konfigurator: Filter typ 1]  [Figur 38. Konfigurator: Panelfilter] 
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2. Vilka för och nackdelar finns med Produktvariantmaster jämfört med den idag 

använda representationen? 

 

För att särskilja på för- och nackdelar med Produktvariantmaster indelas dessa i tabell 

7 nedan. 

 

Tabell 7. Produktvariantmasterns för- och nackdelar  

 

Fördelar Nackdelar  

 

o Reder ut hur en egenskap 

realiseras samt vilket värde en 

given variant ger för kunden.  

 

o Resurskrävande i form av 

tidsåtgång vid uppbyggnad, där 

ett flertal parter måste involveras 

så som domänexperter i 

processen samt vid 

upprätthållande av modellen.    

o Visar tydliga relationer för 

komponenterna genom CRC - 

kort.   

 

 

 

 

 

 
 

 
o Samlad gemensam kunskap om 

produkten. Skapar en gemensam 

formbar plattform för vidare 

implementering, där nivån av 

detaljer beskriver produktens 

olika element. Regler som ska 

implementeras in i ett 

konfigurationssystem kan 

diskuteras för att stödja det tänkta 

behovet.    

 

  

 

3. I vilken utsträckning underlättas programmeringen av produktkonfiguratorn 

med Produktvariantmaster jämfört med dagens representation?    

 

Samlade erfarenheter gav att eftersom relationer redan finns klarlagda mellan 

komponenter och attribut i Produktvariantmastern underlättas uppbyggnaden av 

produktkonfiguratorn vilket ger att tid sparas. Dessa relationer måste annars utrönas 

separat, men med hjälp utav Produktvariantmastern finns dessa redan på ett 

strukturerat vilket som underlättar programmeringen. På samma sätt finns även 

strukturen för hur klasser ska indelas där man kan ta hjälp av den redan etablerade 

hierarkin i Produktvariantmastern. Men framför allt har man definierat vilka 

egenskaper produktfloran innehar och vilka komponenter som realiserar dessa 

egenskaper. Dessa egenskaper är de som är intressanta att visa gentemot kund, men 

samtidigt nyttiga att klarlägga för den egna organisationen.  
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När informationen om produktfloran finns etablerad skapar den en ytterligare fördel 

tillskillnad från om man inte nyttjar steget att använda sig av en Produktvariantmaster.  

Denna fördel består utav att urvalet av den information som man vill förflytta till 

produktkonfiguratorn kan väljas ut från Produktvariantmastern, då det inte alla gånger 

är intressant att använda sig av samtlig information. Utifrån Produktvariantmastern 

kan den information som ska förflyttas diskuteras internt och samtidigt värderas 

utifrån nyttan av att ha med just en viss del, då egenskaper (attribut gentemot kund) 

redan finns etablerade.        
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5 Diskussion och slutsats 

I det avslutande avsnittet syftar innehållet till att belysa resultaten och metoden för 

studien. Resultaten diskuteras genom att frågeställningar agerar rubriker för att 

kunna särskilja resultaten från de olika frågeställningarna. Vidare presenteras 

slutsatser och rekommendationer baserat på diskussionen av resultaten och metoden.    

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att undersöka hur användandet av 

Produktvariantmastermetodiken kan tillämpas där produktfloran innefattar ett stort 

antal varianter, som i fallet för Fläkt Woods.  Studien syftar även till att se vilken typ 

av roll den spelar vid en implementering av ett konfigurationssystem.   

    

1. Vilken arbetsinsats skulle krävas för att representera ett variantrikt 

produktsortiment med hjälp av Produktvariantmaster, som i fallet för Fläkt Woods? 

 

Arbetsinsatsen som har beskrivits i analysen av resultatet grundar sig på strategin som 

beskrivs i resultatavsnittet. Arbetsinsatsen som krävs blir i stort direktrelaterat till 

vilken strategi man antar vid modelleringen av Produktvariantmastern. I fallet med 

experimentet där en klass utvecklades och visade på samtliga varianter, resulterade i 

ett 60 tal varianter för enbart 3 attributelement och en enhetsklass. Att anta denna 

strategi gör det närmast omöjligt att strukturera upp en modell med samtliga varianter 

unikt uttryckta. Frågan som uppkommer till följd av detta är huruvida det är intressant 

eller om det ens är till fördel att anta denna strategi med tanke på det jobb som 

tillkommer. Att jobba med en modell som inkluderar ett mycket stort antal varianter 

gör den onödigt svårhanterlig. Med denna strategi motverkas det egentliga syftet med 

Produktvariantmastern det vill säga att möjliggöra en överblick av produktsortimentet 

och inte att skapa oöverblickbart antal varianter, vilket hade varit ett resultat av 

ovanstående beskrivna strategi.  

 

Vidare kan arbetsinsatsen variera då Produktvariantmastern modelleras på olika sätt, 

beroende på vilka avsikter som avses med Produktvariantmastern. Om man 

exempelvis beslutar sig för att enbart beskriva produkten eller produktfloran utefter 

produktion(del)vyn kommer naturligtvis arbetsinsatsen att minska. Att enbart utnyttja 

Produktvariantmastern för en av vyerna är bara ett exempel på vad som är möjligt 

som kan påverka arbetsåtgången. Ett annat exempel kan vara att inte vara lika 

detaljerad utan att låta beskriva produkten/produktfloran på en mer generell nivå i 

Produktvariantmastern. Tidsåtgången påverkas även av hur domänexperterna är 

involverade i uppbyggnaden av Produktvariantmastern, vilket beskrivs i artikel (C) i 

den teoretiska bakgrunden. Vanligtvis görs uppbyggnaden av ett fåtal personer som 

genom olika möten införskaffar information från domänexperterna för att strukturera 

upp Produktvariantmastern. I samband med detta arbete genereras oftast ett antal fel i 

Produktvariantmastern som skapar extrajobb vilket är ett led av bristen på 

kommunikation mellan dessa personer och domänexperterna och att de fåtal personer 

som bygger upp Produktvariantmastern sällan har inblick över samtliga områden. Vid 

uppbyggnaden av Produktvariantmastern måste domänexperterna vara delaktiga samt 

vid uppdatering av dels modellen och CRC – korten, för att delge korrekt information 

på respektive område. Då dessa eventuellt inte är insatta i hur tekniken fungerar 

skapar detta merjobb som i sin tur kräver mer resurstid från domänexperterna.  
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2. Vilka för och nackdelar finns med Produktvariantmaster jämfört med den idag 

använda representationen? 

I resultatanalysen framkommer det att Produktvariantmastern bidrar med att reda ut 

hur egenskaperna realiseras och vilka värden olika varianter ger för kunden. Om fler 

komponenter adderas till luftbehandlingsaggregatet framgår således även vilka 

egenskaper dessa bidrar med till kunden. Samtidigt kan Produktvariantmastern belysa 

om flera komponenter innehar samma funktion och då visa på vad komponenten 

bidrar med för enskild egenskap och genom det skapa en diskussion om 

komponenternas betydelse för enheten och kunden.  Produktvariantmastern skapar 

möjligheten till diskussion innan informationen förflyttas till konfigurationssystemet. 

Med hjälp av CRC–korten förtydligas framförallt relationer mellan komponenterna 

och dess vidhörande klasser, vilket är till stor fördel när det kommer till 

programmering av ett konfigurationssystem. Dessa relationer finns redan kartlagda 

och strukturerade vilket vanligtvis måste definieras i inledningen av programmeringen 

av ett konfigurationssystem. CRC–korten tillåter även att ritningar och illustrationer 

infogas i dessa, vilket kan vara speciellt värdefullt för objektklasser där variationer av 

exempelvis olika dimensioner kan förtydligas genom dessa.     

Den viktigaste fördelen i sammanhanget är att användandet av Produktvariantmastern 

kan skapa en gemensam kunskap om information som ska implementeras. 

Diskussioner kan föras av de som är involverade i projektet gällande exempelvis 

regelsättning och variantkombinationer. Användande ger möjligheten att gemensamt 

reflektera över produktfloran och vilka värden den ger gentemot kunden. 

Resurskrävandet som är den negativa aspekten måste vägas gentemot nyttan av 

användandet av Produktvariantmastern, både i form av tid men även det faktum att ett 

flertal personer blir involverade i uppbyggnaden. Framförallt är det viktigt om 

modellen ska vidareutvecklas och underhållas med nya varianter och komponenter. 

Positiva effekter kan också vara att fler domänexperter får en större sammanhängande 

kunskap inom andras ansvarsområden.   

 

3. I vilken utsträckning underlättas programmeringen av produktkonfiguratorn 

med Produktvariantmaster jämfört med dagens representation?    

För en mer objektiv uppfattning rörande Produktvariantmasterns roll vid 

programmering av produktkonfiguratorn kontaktades Tacton, se kapitel 4.3.3 

Synpunkter från Tacton om Produktvariantmaster. De erfarenheter som beskrivs i 

avsnitt 4.3.3 stämmer väl överens med det erfarenheter som framkommit i projektet. 

Då framförallt hur uppbyggnaden av klasser/komponenter liknar varandra, vilket gör 

att överförandet av informationen kan göras relativt enkelt. Fortsättningsvis kändes 

även de erfarenheter som beskrivits i avsnitt 4.3.3 igen gällande hur regler upprättas i 

modellen, då vid programmeringen av Tactonkonfiguratorn från 

Produktvariantmastern. Reglerna som definieras hur olika attribut har beroenden 

gentemot varandra placeras vid klassen. Om klassen är omfattande med flera attribut 

och flera regler kan inte dessa enkelt identifieras, vilket hade gjorts om beroendet 

hade definierats vid attributet.                             
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Framförallt gav användandet av Produktvariantmaster en bild av produktfloran i eQ-

serien vilket gav författaren värdefulla kunskaper om hur eQ-serien skulle kunna 

förflyttas vidare och programmera produktkonfiguratorn. Utan användadet av 

Produktvariantmastern hade en programmering av Produktkonfiguratorn varit mer 

komplicerad då ingen klar bild av omfånget av komponenter och varianter hade 

funnits till hands. Författaren hade inga tidigare erfarenheter gällande eQ-serien eller 

luftbehandlingsaggregat vilket skulle kunna likställas med att en eller flera personer 

ska sättas in i ett för dem helt nytt produktsortiment. Produktvariantmastern är då ett 

bra verktyg som kan illustrera produktserien något som kan vara svårt att göra på ett 

enkelt sätt utan ett illustrationsverktyg.  

 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Metodval och Genomförande  

Resultaten i studien beskrivs framförallt genom empiriska fakta. Studiens område som 

belyses är relativt nytt, vilket krävde att området undersöktes och beskrevs genom 

frågorna hur, vad och varför, utifrån de erfarenheter som framkommer av arbetet. Den 

teoretiska bakgrunden gav nödvändig kunskap för skapa riktlinjer gällande 

uppbyggnaden av modellen. En svaghet som är relaterat till datainsamlingen är att den 

information som kunde hämtas genom artiklar och böcker i ämnet inte berör precis det 

området som denna studie syftar till att undersöka. På grund utav att det område 

studien syftar till att belysa inte är känt är det naturligt att den referensram som ligger 

till grund för studien inte behandlar området. Dock formade denna referensram 

grunden till den metodik som använts i Produktvariantmastern vilket gjorde att 

avsaknaden av kunskap inom området inte var avgörande för resultatet.  För att kunna 

uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen rörande vilken roll 

Produktvariantmastern spelar vid en programmering av produktkonfigurator användes 

Tactons produktkonfigurator. Möjligtvis kan användandet av Fläkt Woods 

produktkonfigurator (Acon) jämfört med Tactons konfigurator ge andra erfarenheter 

gällande hur väl dess metodik passar ihop med Produktvariantmastermetodiken.  

5.2.2 Reliabilitet och Validitet   

Studiens förfarande vilket kan ses nedan i figur 39 beskriver upplägget för studiens 

arbetssätt. Arbetsupplägget syftade även till att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Inledningsvis byggdes Produktvariantmaster upp av befintlig 

information om produktfloran för att sedan överföra denna information till en 

produktkonfigurator för att skapa en förståelse för eventuella hinder som kan 

uppkomma.   

 

  
[Figur 39. Beskriver strukturen för arbetssättet i studien]       
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Den strategi som nyttjades i denna studie syftar till att frambringa en uppfattning om 

ungefärlig tidsåtgång som skulle krävas för eQ-serien samt spegla för- och nackdelar 

med att användandet av Produktvariantmastern. Då inte hela eQ-serien användes i 

Produktvariantmastern svarar det resultatet som framkom som en uppskattning när det 

gäller tid och svårigheter. Dock bedöms resultatet vara rimligt då strukturen för 

Produktvariantmastern är definierad, vilket är tidskrävande i det inledande skedet då 

det krävs en strategi för att hantera variantmängden. När väl en fungerande struktur i 

Produktvariantmastern finns tillgänglig som är möjlig att expandera får tidsåtgången 

av fler komponenter anses vara linjär. Detta gör att de resultat som presenterats i 5.1.1 

sammanställning av resultat av produktvariantmodellering i resultatavsnitten gällande 

tidsåtgången för att implementera hela eQ-seriens komponenter i 

Produktvariantmastern kan anses vara proportionerligt. 

5.2.3 Syfte och frågeställningar  

Studien har resulterat i en fungerande struktur för att hantera en variantflora som i 

fallet för Fläkt Woods. Arbetet gav även erfarenheter gällande den arbetsinsats som 

krävs. När det gäller arbetsåtgången för Fläkt Woods kan detta bero på hur modellen 

väljas att byggas upp, exempelvis är Produktvariantmastern i studien är uppbyggd 

med åtanke att spegla kundernas intressen i produkten. Produktvariantmastern kan 

byggas upp på olika sätt beroende på syften med visualiseringen. Den arbetsåtgång 

som presenteras i resultatet speglar utgången på det sätt som studien har utförts vilket 

gör att val av en annan strategi kan ha inverkan på tidsåtgången. Dock bör inte 

användandet av en annan strategi påverka arbetsåtgången drastiskt, om inte enbart en 

del av modellen användas, vilket då skulle minska arbetsåtgången.   

5.2.4 Förslag till förbättringar  

Produktvariantmastermodellen i studien är sammansatt med en typ av struktur som 

ansågs lämplig för formatet och gav möjligheten att utvecklas. Något som kunde ha 

gjorts annorlunda i sammanhanget är att modellen kunde ha strukturerats på olika sätt. 

Detta för att undersöka effekter på den arbetsåtgång som krävs, beroende på vilken 

strategi som antas. Samma sak gäller även modelleringen av vyerna. Syftet är inte att 

dessa ska vara fullständigt korrekta i den meningen att egenskaperna är de som Fläkt 

Woods vill prioritera, men att strategin för modelleringen ska vara korrekt.        

Domänexperter skulle möjligtvis göra en annan uppsättning än den som presenteras i 

studien som då i sin tur skulle kunna ha påverkat arbetsåtgången. Förmodligen då bara 

i en måttlig omfattning. Ytterligare en förbättring gäller genomförandet, i detta fall 

den tidsåtgång som studien krävde för att modellera Produktvariantmastern. Den 

tidsåtgången låg till grund för bedömningen av den totala tidsåtgången vid en 

fullständig modellering. Anledningen är svårigheten att skilja på tiden för 

inlärningstekniken, olika försök eller inkonsekvent arbetstakt. Särskiljning mellan 

dessa element gör att bedömningen av tidsåtgången blir svårhanterlig.      
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

5.3.1 Slutsatser  

Fråganställningen var gällande i vilken utsträckning Produktvariantmastermetodiken 

kan appliceras på Fläkt Woods situation för eQ-serien med en omfattande 

produktflora. Studiens slutsats visar att applicerbarheten med Produktvariantmastern 

är fullt möjlig att använda för Fläkt Woods eller i liknade situationer med den strategi 

som påvisats i studien. Viktigt att poängtera är att i produktion(del)vyn valdes 

strategin att inte definiera varje möjlig variant. Denna strategi visade sig vara till 

fördel när informationen ska föras vidare till produktkonfiguratorn. Det är onödigt att 

definiera varje variant vilket hade gjort arbetet mycket svårt att hantera i omfattning 

men även gjort modellen i stort sett oläslig på grund av omfånget av varianter.  

Definiera varje variant är onödigt vid programmeringen av produktkonfiguratorn. I 

konfiguratorn definieras varje variant av klass (komponent i Tacton) med dess 

vidhörande attributelement, samt de värden komponenten kan anta i dessa 

attributelement. Detta är samma sätt som attributelementen är presenterade i 

Produktvariantmastern. Användandet av den struktur som beskrivs i experimentet 

hade enbart gjort programmeringen mer komplicerad. Attributelementen hade varit 

skilda från varandra i modellen som då även hade varit mycket omfattande i storlek 

vilket gör det ännu svårare att hitta varje enskild attributalternativ.        

Resultaten visar att den totala tidsåtgången blir ungefärligt 130 timmar för att 

strukturera upp en Produktvariantmaster som i fallet för Fläkt Woods. Framförallt 

bidrar Produktvariantmastern med att samla kunskapen som finns om produkten. 

Detta görs bland annat med hjälp utav CRC-kort som kartlägger relationer för 

enskilda komponenter och dessutom utreda egenskaper och hur dessa realiseras. 

Produktvariantmastern är samtidigt en väl fungerande plattform vid implementering 

av ett konfigurationssystem. Mycket på grund av att relationer är klarlagda och en 

struktur redan finns etablerad vilket gör denna process mindre tidskrävande. Att få en 

fungerande modell är en resurskrävande process, men även till viss del att utveckla 

och underhålla modellen. Om fortsatt arbete ska vidtas efter denna studie kommer en 

del frågor att uppkomma, framförallt; vad syftar modellen till att utföra, med andra 

ord vad syftar modellen till att bidra med för assistans? Är det tänkt att modellen efter 

programmering ska hållas uppdaterad och vidareutvecklas, eller enbart med CRC-

kort? Modellen som gjordes i samband med studien kan agera mall för en viss struktur 

men kommer att behövas justeras av bland annat domänexperter så exempelvis rätt 

egenskaper uttrycks i modellen. Nedan delges de rekommendationer vilket är ett led 

av de slutsatser som beskrivits i ovanstående avsnitt. Rekommendationerna 

presenteras dels i punktform samt i text.   
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5.3.2 Rekommendationer     

o Produktvariantmastermodellen kan modelleras på så vis att uppbyggnaden 

passar den tänkta metodiken i produktkonfiguratorn. Alltså hur är det tänkt att 

produktkonfiguratorn skall presenteras och fungera och då strukturera 

modellen utefter dessa riktlinjer. 

o Bestäm gemensamt när Produktvariantmastern är uppsatt vilken nivå av 

detaljer som ska implementeras i produktkonfiguratorn. 

o Produktvariantmastern bör presentera varianter som ger värde när 

informationen skall implementeras till produktkonfiguratorn. Om varianterna 

är omfattande, vilket som är fallet för studien, överväg vad som ger värde för 

implementering.  Detta för att inte göra modellen onödigt svåröversiktlig. 

I ett inledningsskede uppkommer frågan om Produktvariantmastern skall upprättas 

med hjälp av egna resurser. Detta kräver att de inblandade sätter sig in i metodiken 

och lämpligtvis att en projektgrupp bildas som driver uppbyggnaden av modellen, 

eller om någon form av konsulthjälp med modelleringen behövs utifrån.                       
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8 Ordlista  
 

Ord Beskrivning 

CRC-kort  

 

Se klassinformationskort. 

Klassinformationskort Samma som CRC-kort. Beskriver vad en 

komponent syftar till samt varianter av 

komponenten. Används oftast i samband 

med produktvariantmastern. Beskriver 

även relationer gentemot andra klasser i 

produktvariantmastern. 

    

Konfigurator  Ett mjukvaruprogram som kan fungera 

som stöd vid försäljning, 

orderbearbetning, kundanpassad 

konstruktion samt vid produktutveckling. 

Mjukvaruprogrammet ger möjligheten att 

integrera med omkringliggande system 

som ERP, CRM, PDM, PLM samt olika 

CAD system. 

 

Produktfamilj Produkter som har någon form av 

relation till varandra, ett exempel är eQ-

serien från Fläkt Woods.  

 

Produktflora  Ett företags samtliga produkter eller 

samtliga från en produktserie. 

   

Produktkonfigurator Variant av konfigurator där varianter och 

kombinationer hos en produkt kan 

definieras.   

 

Produktvariantmaster En layoutteknik för att presentera en 

produkt/produktsortiment. Utvecklad vid 

Technical University of Denmark.  

 

 

Produktvariantmodellering  

 

Tekniken att strukturera upp 

produktvarianterna i 

produktvariantmastern. 

 

Variantalternativ  Alternativ av variantelement. Om 

material är ett variantelement hos en 

komponent kan stål vara ett 

variantalternativ. 

   

Variantelement  Ett element som kan varieras hos en 

komponent, ett exempel är material.  
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9 Bilagor 

Bilagorna innehåller en fullständiga produktvariantmaster samt 

produktkonfiguratorn.   

 

Bilaga 1  
Vidföljande bilaga innehåller hela produktvariantmastermodellen, delar har tidigare 

visats i resultatavsnittet.   
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Bilaga 2  
Följande bilaga visar produktkonfiguratorn.  
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