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Kunskapsutveckling och lärande vid 
utveckling av en ny mjukvara. En 
fallstudie på ESBE AB.  

Erik Catoni 

Abstract 

This study is based on the development of a new software, which is used as a recommendation 

tool for selecting the best product. As part of the software development has an external partner 

been asked to assist. The report will process the expectations that different people have on a 

new project but also how information is communicated to an external partner. 

 

The results from this study show that a software's function is closely linked to its usability. 

Therefore shall usability been taken into account when a new resource is created. The study also 

shows the importance of being able to share information, on how the program will be 

constituted, to someone outside the organization.  

Keywords 

Learning Loop, Usability, Knowledge Management, Project Planning. 

Sammanfattning 

Denna studie hade sin utgångspunkt i ett utvecklingsprojekt av en mjukvara vilken skall 

användas som ett rekomendationsverktyg för att välja ut rätt produkt. Som ett led i denna 

utveckling har en extern part kopplats in för att hjälpa till med utvecklingen. Rapporten 

behandlar bland annat vilka förväntningar olika personer har av ett nytt projekt men även hur 

information förmedlas till en extern part. 
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Resultatet visade att ett programs funktion är starkt knuten till dess användbarhet. Därför 

behövs användbarhet tas hänsyn till då en ny resurs skapas. Studien visar även på vikten av att 

kunna delge information om hur resursen skall vara beskaffad till partnern utanför 

organisationen.  

�yckelord 

Lärandeloop, Användbarhet, Knowledge management, Projektplanering. 

 

Förord 

Denna studie har genomförts under hösten och vintern 2010/11. Examensarbetet har varit 

mycket givande och har givit mig en inblick i hur en civilingenjörs vardag kan se ut. 

Examensarbetet har varit lärorikt och fått mig intresserad av utvecklingsprojekt.  

 

Avslutningsvis vill jag tacka alla som har hjälpt mig under arbetets gång på olika sätt. 

Mina handledare:  

Jonas Gustafsson, SU, och Jan Scheffel, KTH. Tack för all hjälp med mitt examensarbete och 

med konstruktiva kommentarer. 

 

Mina handledare på ESBE: 

Henrik Hallberg och Henrik Paulsson, utan er hjälp hade jag inte ha kunnat genomföra mitt 

examensarbete. 

 

Stort tack till er som deltog i intervjustudien. Tack för att ni tog er tid för att besvara mina 

frågor. 
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1. Inledning 

1.1 Examensarbete  

Fallstudien till detta projekt har berört teknisk kommunikation mellan två parter, där en av 

parterna inte hade mycket kunskaper om det ämnet som förmedlades. Det behövdes därför en 

kommunikationslänk mellan dessa parter som har kunskaper inom både fysik och pedagogik. 

Därför anser jag att projektet var lämpligt för mig som student vid sektionen för civilingenjör 

och lärare på KTH & SU  

1.1.1 Mål 

Detta examensarbete har sin grund i en fallstudie som har utförts på ESBE AB. Min roll i 

projektet var att bidra till utvecklingen av ett dimensioneringsprogram för ESBEs ventiler och 

ställdon till vattenburna system. En betaversion skapades under examensarbetet, det fanns även 

förhoppningar om att en helt färdig version skulle stå klar i slutet av detta examensarbete. 

Dimensioneringsprogrammet skall vara ett hjälpmedel för ESBEs kunder att välja rätt ventil. 

Detta genom att underlätta beräkningar och filtrering för att välja en bra ventil och ställdon. 

Målgruppen som programmet vänder sig till är grossister och installatörer men även kunder som 

bygger in ESBEs ventiler i sina egna system. Generellt för målgruppen är att de har kännedom 

om vilka variabler som är viktiga vid vattenburna system. Uppgifterna i detta projekt har varit 

att göra en undersökning över vilka förväntningar som olika personer inom företaget har på ett 

dimensioneringsprogram. Information om hur programmet skall fungera samlades in genom 

utförandet av intervjuer på företaget samt undersökning av andra mjukvaror. Utifrån de 

insamlade data hjälpte jag till med att skapa en kravspecifikation över hur programmet skall 

vara utformat. Arbetet bestod även i att hitta en lämplig mjukvaruutvecklare, som kan hjälpa 

ESBE med programmeringen av resursen. Detta har krävt att jag behövt använda de 

pedagogiska samt ingenjörsmässiga kunskaper som jag har tillägnat mig under min 

universitetsutbildning. Under projektet satte jag in mig i hur en utvecklingsprocess i en lärande 

organisation kan ses som en lärandeloop. Lärandeloopens mål var att öka kundernas kunskaper 

om vattenburna system. 
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1.1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att belysa förutsättningar och förväntningar vid ett projekt 

som syftar till utvecklandet av en mjukvara med såväl interna som externa behov. Arbetet 

kommer även att behandla hur kommunikationen mellan företag och konsult ser ut. 

1.1.3 Frågeställning 

Vilka förväntningar kan knytas till en mjukvara? 

 Vilka förväntningar har företaget? 

 

Vad är användbarhet?  

 Vilka uppfattningar har personer på företaget om vad användbarhet är? 

 

Hur förmedlas behov och förväntningar på mjukvara? 

 Hur skall kontakter utanför företaget få veta vilka behov som finns av 

 programmet?  

 Hur tydliggörs informationen som skall förmedlas till kontakten? 

 

1.2 Bakgrund 

För att beskriva bakgrunden till detta examensarbete har bakgrunden delats in i tre delar, detta 

för att göra det tydligare. De olika delarna är: 

 

• Litteratur 
Här beskrivs vad en lärande organisation innebär vilket är en central del i examensarbetet. 

Detta kapitel behandlar även konvergens, vilket är en viktig aspekt som behöver tas hänsyn 

till vid utveckling av ny teknik.  

• Bakgrund företaget 
Denna del innehåller en kort presentation av företaget som beskriver i vilken kontext som 

examensarbetet har utförts i samt inom vilket område som företaget är verksamt. 

• Bakgrund projektet 
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Beskrivning av det projekt som fallstudien är baserad på. Här beskrivs vilka delar av 

projektet som behandlas av examensrapporten. Denna del visar även i vilket skede som jag 

kom in i projektet. 

1.2.1 Litteratur 

1.2.1.1 Lärande organisation 

Eftersom människor inte kan göra allt på egen hand väljer de att samarbeta. Samarbetet kräver 

att de måste samordna eller koordinera sina handlingar.1 För att samarbetet skall bli så gynnsamt 

och lärorikt krävs det organisering. Genom att flera personer arbetar genensamt klarar de av att 

uträtta saker som annars skulle vara omöjligt för den enskilde individen. 

Lärande är den process som kunskap utvecklas i, genom att erfarenheter omvandlas så de blir 

applicerbara i fler områden.2 Det finns en mängd olika sätt att ta till sig ny kunskap, men alla är 

inte lika effektiva och kunskapen ankras olika starkt beroende av hur den skapas. Det går att lära 

sig genom att få saker berättade för sig men det som man har fått komma fram till själv, genom 

egna erfarenheter, leder till att kunskapen får starkare fäste samt att den kunskapen används 

oftare.3 Detta betyder att den kunskap som individen har tillgodogjort sig själv är mer användbar 

i olika situationer, jämfört med kunskap som inte är bunden till individen. Den kunskap som kan 

knytas till en egen erfarenhet blir starkare, mer användbar eftersom den informationen är 

sammankopplad med en händelse.  

Begreppet lärande organisation skapades under 1980- talet och det rymmer hur medarbetare 

kollektivt lär sig tillsammans och kan ta sig an svåra uppgifter.4 Begreppet beskriver hur en 

organisation förändras genom att dess medlemmar lär sig hur man skapar och tar till sig 

kunskap i en ständigt föränderlig värld.5  Genom anpassning till de nya förutsättningarna som 

råder lär sig organisationen att hitta bra lösningar på problem. En del som ligger till grund i 

uppbyggnaden av en lärande organisation beskrivs av Granberg och Ohlson och behandlar 

loopar.  

                                                      
1 Ulla, Eriksson-Zetterqvist, Organisation och organisering (Kristianstad, 2005), s. 10-11 
2 Otto, Granberg, Jon, Ohlsson, Från Lärandets Loopar Till Lärande Organisationer (Lund 2009), 
s. 35 
3 Ibid., s. 19 

4 Ibid., s. 84 
5 T., Leach, "Knowledge creation...", Research in Post-Compulsory Education, 15: 3 2010, s. 330 
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Bild 1: Loop (Granberg, "Från Lärandets Loopar till lärande organisationer" sid 36) 

 

Loopar beskriver hur man genom att reflektera över sina tankar kan komma fram till nya idéer, 

och på så sätt komma längre i lösningen av problemet. Då problem diskuteras tillsammans med 

andra blir denna arbetsmetod ett sätt för att gruppen skall vara på samma spår och arbeta i 

samma riktning. Det är inte ofta en loop, iterering, är tillräckligt för att komma fram till en 

lösning. Därför kan loopar upprepas flera gånger för att finna ett resultat på problemet. 

En lärande organisation är en organisation som skapar goda förutsättningar för lärandet hos dess 

medarbetare. Organisationen tar till vara på detta genom att påverka omvärlden och öka sin 

produktivitet.6 En lärande organisation kan därmed använda sina medarbetares kompetens och 

kunskap som ett konkurrerande verktyg för att bygga en bättre verksamhet. Detta är ett 

hjälpmedel för att utveckla och bevara kompetensen inom organisationen. Ett sätt som 

möjliggör spridandet av kunskap i organisationen är att medarbetarna i organisationen lär sig att 

föra en dialog och kan bygga ihop gemensamma idéer istället för att göra allt för att driva 

igenom sin egen åsikt.7 

Det finns även motstånd till lärande organisationer där bakgrunden i denna kritik är att 

informationen blir styrd. Det anses att ledningen har mycket inflytande i hur saker och ting skall 

organiseras och utföras.8 Detta betyder att alla medarbetares åsikter inte alltid hörs för att 

organisationen är uppbyggd på ett visst sätt. Ett annat hinder som inte bara gäller för lärande 

organisationer men som ändå påverkar lärandet är hur förändringar tas emot av en grupp. Ett 

socialt system strävar efter att bevara sina gränser och sitt system av inbördes relationer.9 Med 

detta menas att förändringar stöter på motstånd, för att dessa kommer ändra på de inbördes 

relationer som finns. Då en individ utsätts för information som strider mot tidigare begreppsbild 

behöver individen ta ställning till den nya informationen. Individen försöker då att ta avstånd 

från den nya informationen eller förkasta den som felaktig. Detta gör att det kan vara svårt att 

forma om organisationer även om förändringen bara är liten. 

                                                      
6 Otto, Granberg, Jon Ohlsson, Från Lärandets Loopar Till Lärande Organisationer (Lund 2009) 
s. 51 
7 Ibid., s. 53 
8 Ibid., s. 79 
9 Ibid., s. 42 
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1.2.1.2 Mediekonvergens 

Konvergens är en del av nutidens teknikutveckling. I och med att fler saker skall kunna göras i 

samma apparat gäller det att nya program blir mer flexibla så att dessa kan används i flera olika 

maskiner. Vid nyproduktion av olika mjukvaruhjälpmedel gäller det att vara väl medveten om 

att teknikanvändningen hela tiden ändras. Det blir därför viktigt att programmen kan användas 

av flera apparater eller att en liten modifikation ändrar så det går. Konvergens är en process 

pådriven av både av användare och tillverkare.10 Tillverkare skapar större flöde av information 

och användare lär sig att använda den nya teknologin på bästa sätt. Det ligger i användarens 

intresse att kunna göra flera olika operationer i samma enhet. Det är därför viktigt att detta tas 

hänsyn till då en produkt skapas. Produkten behöver vara flexibel så att den passar att användas 

av flera olika moduler. Mobiltelefoner är ett exempel på där möjligheterna och funktionerna 

bara har ökat. Det går att kalla mobiltelefoner för en typ av svart låda i vilken man vill stoppa in 

så mycket funktionalitet som det är möjligt. 11 På grund av att funktionaliteten av nya tekniska 

prylar blir större leder det till att fler och fler enheter kombineras till en ny, vem vet vilka 

funktioner som kommer att finnas i framtidens telefoner? 

1.2.2 Bakgrund företaget 

Detta examensarbete har utförts på ESBE AB, ett företag i Småland med drygt 200 anställda. 

Företaget har en tydlig profil och sysslar framförallt med framställning av styrenheter, ventiler 

och ställdon, till vattenburna system. ESBE har större delen av organisationen, däribland 

produktionen, lokaliserad i Sverige, men de har även flertalet dotterbolag i Europa som 

marknadsför ESBEs produkter på den europeiska marknaden.  

ESBEs produktion består av främst av ventiler där man har fokuserat på vridande styrning och 

är ledande i utvecklingen av denna. 

  

Bild 2: Ventil i genomskärning(ESBE Katalog 2010/11 sid 47) 

En vridande ventil reglerar flödet genom ventilen genom att det finns en klaff i mitten av 

ventilen. Denna klaff kan ställas i olika lägen för att begränsa flödet in i ventilen från de olika 

portarna, detta genom att portar blockeras i större eller mindre grad. Detta gör att ventiler kan 

styra flödet i systemet. Vridande styrning innebär att klaffen som reglerar flödet i ventilen 

                                                      
10 Henry Jenkins, Convergence Culture (New York 2006) s. 18 
11 Ibid., s. 15 
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justeras med hjälp av ett kraftmoment. Vridande styrenheter passar bra i lite mindre system som 

tillexempel i villasystem eller mindre hyreshus. Fördelarna är många med en vridande styrenhet, 

bland annat att de är lätta att montera och att de inte väger så mycket. De vridande ventilerna 

kräver inte heller ett stort arbete för att ända flödet genom ventilerna. På grund av att man vill 

slippa att sköta all inställning med handkraft används ofta en motor som sköter regleringen av 

ventilen. Ventilen ändrar läge när den påmonterade motorn får en signal från en dator och ger 

trots en liten motor mycket bra precision. Anledningen till att motorer används på ventilerna är 

för att det skall vara möjligt att sköta regleringen centralt av en dator. 

Ventiler används bland annat för att blanda ut varmt vattnet från varmvattentanken till en 

anpassad temperatur för den applikation där det skall användas till exempel en golvvärmeslinga 

eller ett radiatorsystem. Anledningen till att det varma vattnet blandas ut är för att det inte skall 

skada komponenter i värmesystemet eller i dess närhet. Till exempel är trägolv är känsliga för 

höga temperaturer då det kan leda till sprickbildningar i golvet. 

Alternativet till en vridande ventil är en linjär ventil. Istället för en klaff som roteras till rätt läge 

finns en kägla i en linjär ventil. Käglan kan pressas upp och ned och på så sätt reglera flödet i 

ventilen. En fördel med linjära ventiler är att dessa klarar av att reglera flöden med bra precision 

även vid höga tryck. 

ESBE levererar sina produkter till företag som bygger in produkten i sina egna system samt till 

grossister som säljer produkterna vidare till installatörer. ESBE är ett expansivt företag och 

håller på att starta fler säljkontor i Europa för att öka sin ledande ställning inom vattenburna 

system. 

1.2.3 Bakgrund projektet 

Anledningen till att detta projekt startades var att det fanns ett behov hos ESBE att skapa en ny 

dimensioneringsmjukvara. Det gamla programmet var inte uppdaterat och layouten såg 

gammalmodig ut. Det hade även funnits önskemål från internationella partners att det skulle 

skapas en ny dimensioneringsmjukvara eller att det gamla uppdaterades.12 

Innan programvaran var skapad har dimensionering och urval av produkter skett genom 

avläsning i diagram, vilka hittas i ESBEs tryckta produktkatalog. Alternativt görs urvalet genom 

att kundtjänst kontaktas för rådgivning om vilken produkt som skall väljas. Genom att förse 

kunderna med ett dimensioneringsverktyg, i form av ett datorprogram, hoppas ESBE att 

kundernas förståelse för hur de skall göra för att dimensionera en produkt ska öka och därmed 

underlätta för kundtjänst. 

När jag kontaktade ESBE angående en förfrågan om ett examensarbete gav de förslaget att jag 

skulle hjälpa till med utvecklingen av en ny programvara som skall användas till 

dimensionering och val av produkt.  

En del i arbetet har bestått av skapandet av intervjumaterial samt utförande av intervjuer. Detta 

för att få en bild av vilka behov som finns hos företaget samt olika samarbetspartners av detta 

                                                      
12 Uppdragsbeskrivning, Finns i författarens ägo 
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projekt. En annan del i arbetet har bestått av sammanställning av dessa intervjuer för att kunna 

skapa en kravspecifikation som skall skickas till olika mjukvaruutvecklare för förslag på offert. 

Detta projekt var en del av en utvecklingsprocess där en ny mjukvara formats efter företagets 

önskemål. I och med att flera medarbetare var delaktiga i projektet att ta fram en ny mjukvara 

var det intressant att studera lärandeprocesser och olika förutsättningar för lärande. 
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2. Teori 

Detta kapitel har delats upp i fem delar. Den första fyra delarna handlar om olika teorier som har 

legat som grund för detta projekt. Dessa delar är lärandeloop, knowledge management, 

användbarhet och projektplanering. En lärandeloop är illustrerad för att visa hur 

förändringsprocessen kan ser ut i en lärande organisation. Knowledge management beskriver 

hur kunskap kan tas tillvara och spridas till fler parter. Detta är ett viktigt moment i och med att 

företagets erfarenheter och önskningar skall förklaras och spridas till en extern part. Delen om 

användbarhet är viktig för att visa på hur information skall presenteras för att mottagaren skall 

förstå den rätt. Projektplanering är med för att beskriva hur ett projekt skall planeras för att det 

bli lyckat. 

Den avslutande delen i detta kapitel beskriver dessa teoriers samband för detta projekt. Delen 

beskriver hur de andra teoridelarna kan knytas ihop för att ge en bild av vad projektets arbete 

har bestått i. 

Kapitlet har detta upplägg för att läsaren ska få en överblick över de olika teorier som behandlas 

i projektet samt för att visa på sambandet mellan dessa teorier och det utförda projektet. 

2.1 Lärandeloop 

 

När detta projekt ses som en lärandeloop är det viktigt att tänka på vad som karaktäriserat 

projektet. Det har därför varit nödvändigt att kategorisera in projektets innehåll in i loopen och 

på så sett få en bild av hur lärandet i organisationen ser ut. De olika delarna i projektet har 

passats in i loppen och resultatet blev: 
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1. Den första rubriken i loopen heter "Konkreta erfarenheter genom direkta erfarenheter". Den 

delen består av de kunskaper som finns i företaget som skall vara grund till utformningen av 

projektet. Detta är kunskaper och önskningar som respondenterna besitter om hur de skulle 

vilja ha hjälp av ett dimensioneringsprogram. 

2. "Observation och reflektion" kommer i detta projekt att rymma den undersökning och 

sammanställning av intervjuer som gjorts. Denna del av projektet är insamling av 

intervjudata och analys av dessa data, för att undersöka vad som önskas av företagets olika 

medarbetare. Respondenternas svar tillsammans med en jämförelse av liknande mjukvaror 

ligger som grund för utformandet av den funktionalitet som erbjuds av mjukvaran.  

3. "Bildande av abstrakta begrepp och teorier" är den del i projektet där mjukvaran framställs. 

Det betyder att det är här kravspecifikation skapas och förmedlas till den konsult som skall 

programmera resursen. Om problem upptäcks i samband med att mjukvaran programmeras 

är det i denna del som de förklaras. Det stora behovet här är att förmedla information om 

hur resursen skall vara beskaffad för att ha rätt användbarhet. 

4. "Aktivt prövande och experimenterande" Denna del kommer i detta projekt att vara Beta-

testningen, testningen av alla funktioner för att programmet skall fungera som det är tänkt. 

Beta-testningen utförs innan programmet släpps ut för allmänheten för att användarna inte 

skall stöta på småfel i programmet. 
 

Det är andra och tredje steget i loopen, "Observation och reflektion" och "Bildande av abstrakta 

begrepp och teorier", som omfattas av detta examensarbete. Dessa rubriker är dem som kommer 

att diskuteras i denna uppsats.  De andra två delarna i loopen, "Konkreta erfarenheter genom 

direkta upplevelser" och "Aktivt prövande och experimenterande", ligger utanför examensarbete 

och kommer därför inte att omfattas av uppsatsen. 

 

2.2 Knowledge management 

I kunskapsintensiva organisationer är en viktig fråga hur kunskapen i organisationen hanteras. 

En central fråga i detta område är hur kunskap skapas och utvecklas, samt vilka möjligheter 

anställda har att utveckla sitt kunnande. 

Information blir kunskap först när informationen har blivit förstådd eller bearbetad för att passa 

in i en idé eller ett syfte.13 Detta betyder att kunskap blir till först när den information som man 

besitter kan användas. En människa som besitter all information som finns men inte kan 

använda informationen besitter inte någon kunskap. Kunskap är en kombination av information 

och förståelse.  Olika typer av kunskap behöver bearbetas på olika sätt för att vara möjlig att 

sprida.  

                                                      
13 Stevens, et al, American Journal of economics and business administration 2 (1) 2010 s. 129 
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Kunskap är olika lättillgänglig beroende på om den är underförstådd eller uttalad. En stor 

skillnad mellan dessa är att den underförstådda kunskapen är kunskap som finns hos individen 

och därför kan försvinna med honom/henne. En typ av underförstådd kunskap som finns hos en 

individ är dess erfarenhet. Vidare förklaras hur man kan gå tillväga för att sammanlänka uttalad 

och underförstådd kunskap. Det finns olika metoder för att överföra kunskap mellan olika parter 

och beroende av hur informationsflödet ser ut är metoderna olika. 

När kunskap skall förmedlas från underförstådd kunskap till uttalad kunskap kallas det för 

"externalization".14 Genom att utrycka den kunskap som en person har erfarenhet av i text och 

förklarande bilder blir det lättare att sprida denna kunskap vidare. Genom att beskriva 

kunskapen som tidigare bara fanns i tanken hos personen blir kunskapen mer tillgänglig. Det går 

därmed att dela med sig av denna kunskap eftersom kunskapen är nu uttryckt. Att kunna sprida 

underförstådd kunskap till en annan part är viktigt då arbete sker tillsammans med en 

utomstående part. 

När kunskapsöverföringen sker från uttalad till underförstådd kunskap kallas det för 

"internalization".15 Det är en metod för hur kunskap kan överföras genom upprepad användning. 

Utifrån upprepad användning är det möjligt att få förståelse om hur saker och ting hör ihop. En 

följd av det är att vissa steg i en process som en förstagångs användare behöver förklarat sker 

undermedvetet efter upprepad användning. Genom att användaren blir van vid den uttalade 

kunskapen lär han/hon sig att använda den. Den tidigare utryckta kunskapen bakas in i den 

lärandes undermedvetna så det som innan inte var förståligt numera är en del av användarens 

egna tankemönster och erfarenhet. När egna tankar och erfarenheter vävs in i kunskapen och 

kunskapen blir personlig har det skapats underförstådd kunskap hos den individen.16 

En viktig del att ta hänsyn till då man arbetar med informationsflöden och distribution av 

information är vikten av att bli trovärdig kunskapsspridare.17 En bra kunskapsspridare ger 

korrekt och trovärdig information till den sökande. Det är därför viktigt att vara noggrann med 

att åtgärda alla fel så fort de upptäcks, för att tjänsten skall vara så bra som det är möjligt. För att 

tillmötesgå detta krävs det testning av produkten innan den blir tillgänglig för allmänheten. 

2.3 Användbarhet 

Användbarhet omfattar hur det är möjligt att göra ett system enkelt att lära sig och enkelt att 

använda.18 Att göra ett system användarvänligt är viktigt för att det betyder att systemets 

funktionalitet blir mer lättförståelig. Om systemet är användarvänligt leder det till att personer 

                                                      
14 Ibid., s. 132 
15 Ibid. 
16 Carl Frappaolo, Knowledge management  (Chichester, 2006), s. 21 
17 Ibid., s. 65 
18 G-Z. Liu, et al, " Developing multi-dimensional evaluation criteria for English learning websites 
with university students and professors ", Computers & Education 56, 2011, s. 68  
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blir mer benägna till att ta hjälp av resursen. Med funktionalitet i denna studie menas 

möjligheten till att göra saker dvs. funktionsmängd. Till exempel, en smartphone har större 

funktionalitet än en fast telefon eftersom användningsområdena är fler. I funktionalitet inryms 

inte hur bra saker och ting är förklarade så länge det går att utföra av resursen. Det krävs därför 

inte något användarvänligt gränssnitt för att ett program skall ha hög funktionalitet. Däremot 

krävs det ett användarvänligt gränssnitt om användaren lätt skall lära sig att använda alla de 

funktioner som erbjuds. 

Om programmet inte är intuitivt att använda så kommer inte den tilltänkta målgruppen ta sig tid 

att lära sig, resursen blir därmed överflödig. Användbarhet är viktigt för att minska det 

intellektuella motståndet och hjälper till med att frigöra mer resurser till lärandet.19 För att 

resursen skall vara användbar behöver den underlätta lärandet och uppmuntra till användning av 

resursen. 

Användbarhet kan delas upp i två kategorier teknisk och pedagogisk användbarhet. 

Teknisk användbarhet innefattar att säkra en problemfri användning.20 Med detta menas att 

programmet skall fungera, det skall inte uppkomma några lägen då programmet låser. 

Användare till en resurs kräver att resursen fungerar som den ska annars är det bättre att inte 

använda hjälpmedlet. 

Pedagogisk användbarhet siktar mot att vara ett stöd för inlärningsprocessen.21 Resursen skall 

verka som ett stöd i inlärningsprocessen på ett sådant sätt att det blir lättare att förstå 

bakomliggande begränsningar och se möjligheter med olika lösningar. Genom detta får 

användaren förståelse inom området och kan därmed dra riktiga slutsatser. En förutsättning för 

att programmet skall förstås bra är att det finns en tydlig struktur i programmet och att språket är 

lätt att förstå.22 Det är därför viktigt att alla användare förstår informationen som erbjuds av 

resursen. Detta betyder att layout och förklaringstexter skall vara tydliga för att underlätta 

användning och navigation. 

Det skall vara möjligt att spara tid genom att använda resursen jämfört med att göra på 

traditionellt vis.23 En ny lösning skall vara en förbättring av den gamla och därför är det viktigt 

att det går att spara tid genom att använda den. En annan aspekt som resursen skall erbjuda är 

olika svårighetsgrader (ingångar) så att individuella kunskaper kan användas.24 När det finns 

olika ingångar leder det till att programmet kan användas på olika vis och där med blir 

målgruppen större. 

 

                                                      
19 S. Hadjerrouit, Journal of Information Technology Education Vol 9(2010) s. 54 
20 S. Hadjerrouit, Journal of Information Technology Education Vol 9(2010) s. 57 
21 Ibid., s. 57 
22 Ibid., s. 59 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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2.4 Projekt planering 

För att ett projekt skall få en struktur och lättare föras framåt mot de mål som har satts upp är 

det bra att använda en projektplan. Projektplanen skall följas genom hela projektet. Ett projekt 

består enligt Eriksson och Lilliesköld av fyra faser, förstudie, start, genomförande och avslut.25 I 

förstudien undersöks om projektet är genomförbart, om projektet kommer bli lönsamt, hur lång 

tid det beräknas ta och slutligen om det finns någon nytta med att projektet utförs. De flesta 

idéer sållas ut redan här som orimliga eller onödiga.26 

Den andra fasen i ett projekt består i att undersöka hur projektet skall läggas upp för att det skall 

vara möjligt att genomföra, vilka delar som behöver ingå och en uppskattning över hur lång tid 

som kommer att krävas till varje del. Starten i ett projekt är viktig och skall inte stressas igenom, 

för om det inte görs ett bra arbete i starten så kommer detta att följa med genom hela projektet. 

Om planeringen är dålig kommer projektet att sluta dåligt.27 De moment som ingår i projektstart 

är att bland annat att göra en tidplan, i vilken det finns ett definierat slut och en definierad start 

och vad det är som skall uppfyllas. Till hjälp för att göra tidplanen används olika 

planeringsstrategier. En vanlig för planeringsstrategi för mindre projekt är baklängesplanering 

där projektet organiseras bakifrån så att man kan bestämma om projektet blir klart i tid. En mer 

avancerad planering är den så kallade WBS som är en nedbrytningsplanering där man genom att 

bryta ned projektet i mindre delar kan identifiera olika beroenden och på så sätt lägga upp 

projektet så det syns vilka delmomentsförseningar som kommer att påverka projektets 

slutdatum.28 Vid skapandet av en WBS målas en bild upp över hur resurserna i projektet 

kommer att användas och vilka delmoment som är beroende av varandra. När detta är gjort så 

planeras de olika delarna in i en tidplan detta görs överskådligt i ett gantschema. i gantschemat 

ses vilka aktiviteter som pågår samtidigt och vilka dagar som aktiviteten är aktiv. En tydlig 

planering underlättar arbetet för att då blir det lättade för projektdeltagarna att se hur projektet 

fortskrider. 

Den tredje fasen är genomförandefasen. Genomförandefasen är den största delen av projektet. 

Under genomförandet är det viktigt att undersöka huruvida projektet sker enligt planeringen. 

Detta görs genom kontinuerlig uppföljning av den planering som är gjord samt återkopplingar 

till varför en försening har uppstått.  

Sista och fjärde fasen är avslutning. I denna fas sammanställs hur projektet gick och om det 

uppfyllde de förväntningar som ställdes på projektet i starten och vad som inte gick bra. Det är 

bra att göra ett ordentligt avslut av projektet. När ett nytt projekt startas upp finns då 

dokumentation över vad man behöver tänka på för att inte komma i samma fallgropar som 

tidigare projektet har stött på. Det är även möjligt att dra lärdom av att skriva om hur projektet 

gick och därmed sprida information om hur projekt skall skötas i framtiden. 

                                                      
25 Eriksson, Lilliesköld, Handbok för mindre projekt, (Lund, 2007) s. 8 
26 Ibid., s. 10 
27 Ibid., s. 23 
28 Ibid., s. 24 
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2.5 Teorisammanfattning 

Lärandeloopen är viktig i denna rapport eftersom den beskriver förändringsprocessen som 

projektet inneburit. Lärandeprocessen i detta projekt är att skapa en ny resurs som skall 

underlätta produktvalet för kunderna. Lärandeprocessen beskrivs genom en lärandeloop. I och 

med att flera medarbetare har varit delaktiga i lärandeprocessen kommer denna rapport att 

fokusera på de olika förutsättningar som fanns i projektet. De två delarna av lärandeloopen som 

denna rapport behandlar är "Observation och reflektion" och "Bildande av abstrakta begrepp 

och teorier". I delen "Observation och reflektion" har datainsamling och bearbetning av flertalet 

intervjuer gjorts för att får en bild av hur en mjukvara skall vara beskaffad. Sammanställningen 

av intervjuerna visade att det fanns olika önskemål om användbarhet. Detta betydde att 

användbarhet behövde studeras närmare för att jag skulle kunna se skillnad på de olika 

önskemålen. Önskemål om felfri användning är ett tekniskt användbarhetskriterium. Däremot 

om användaren skall ha möjlighet att lära sig nya saker krävs en pedagogisk användbarhet. För 

att ett program skall ha bra användbarhet behöver resursen både ha en teknisk och pedagogisk 

användbarhet.  

I den andra delen av loopen, "Bildande av abstrakta begrepp och teorier", fokuserade jag på hur 

kunskap förmedlas. För att få förståelse för hur den insamlade informationen om programmets 

funktion och användbarhet skulle spridas studerades knowledge management. Knowledge 

management beskriver hur kunskap kan spridas i en organisation. Som en del i detta beskrivs 

även att viss typ av kunskap är svårare att sprida än annan. Det är därför viktigt att kunna 

överföra tyst kunskap (erfarenhetsbaserad kunskap) till uttryckt kunskap.  

Projektplanering beskrivs i rapporten för att en förutsättning för att ett projekt skall bli lyckat är 

att projektet är välplanerat. En välgjord planering gör att arbetet blir lättare att utföra eftersom 

det då finns ett schema för projektets olika delar. 
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3. Metod 

För att utföra insamlingen av data till projektet hade det varit möjligt att använda olika typer av 

informationsinsamling. Nedan beskrivs olika typer, kvalitativ intervju, kvantitativ intervju och 

halvstrukturerad intervju. Alla tre kan användas vid data insamling. Jag har undersökt vilken av 

dessa typer som passar för denna fallstudie. Detta för att säkerställa att en bra metod för 

insamling av företagets åsikter. 

3.1 Kvantitativ datainsamling 

Enkät är ofta en kvantitativ datainsamlingsform som går ut på att skapa en undersökning där 

data är lätta att representera i tabeller och diagram. Det vill säga att resultatet behöver vara 

mätbart.29 En kvantitativ undersökning utförs för att hitta belägg för en hypotes. Hypotesen 

undersöks sedan genom utförandet av en enkät. Typiskt för en kvantitativ undersökning är att 

det redan finns färdiga svarsalternativ. Respondenten fyller i det som stämmer bäst överens med 

hans åsikter. Anledningen till att undersökningen är utformad på detta sätt är för att det 

möjliggör en stor undersökning. På grund av att det redan är färdiga svarsalternativ kommer det 

vara lättare att dra slutsatser eftersom att svaren kan sammanställas i tabeller och diagram. Det 

analysverktyg som ofta används i en kvantitativ studie är statistik. Detta eftersom det tydligt går 

att visualisera hur de olika svaren fördelades mellan olika kategorier av respondenter.30 I en 

kvantitativ studie är det därför viktigt att följa upp sin hypotes som man ställde innan 

undersökningen utfördes för att se om undersökningen svarade på hypotesen. 

Min erfarenhet av enkäter och frågor som skall besvaras genom olika svarsalternativ är att dessa 

lätt misstolkas eller inte ha de svaren som respondenten vill svara. Det är därmed väldigt svårt 

att göra en enkät som kommer att bilda den rätta uppfattningen i en fråga om inte det är en stor 

grupp som svarar på enkäten. 

                                                      
29 Patricia, Doyle Corner, "An integrative Model for teaching Quantitative Research Design", 
Journal of management education 2002, s.  676 
30 Ibid., s. 676. 
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3.2 Jämförelse av kvalitativ och kvantitativ intervju 

En intervju kan vara en kvantitativ eller en kvalitativ datainsamlingsform beroende av hur 

strukturerad och styrd intervjun är. Om respondenten i intervjun inte får möjlighet att komma 

fram till egna slutsatser, utan skall säga vilket av dessa svar som passar han/hon bäst kommer 

intervjun vara av kvantitativ karaktär. En intervju som är kvantitativ har samma struktur som en 

enkät med förskrivna svarsalternativ och kommer därför att inte ge någon fördjupad uppfattning 

om av respondenten anser i frågan utan rätar in respondenten i intervjuarens led. Då intervjun 

har färdiga svarsalternativ är det möjligt att göra kvantitativa bedömningar av resultatet 

eftersom att alla svarar med hjälp av samma svarsalternativ, det blir då lätt att visa hur de olika 

personerna svarat och representera detta i grafer och diagram.31  

Kvantitativa undersökningar är bra då det finns en bestämd uppfattning om vad det är som man 

väljer mellan. Den kvantitativa undersökningen passar därför om man vet vilket val man står 

iför och behöver hjälp att bestämma men inte är intresserad av anledningen för varför de 

beslutat som de gjort.  

I en kvalitativ undersökning är det viktigt att ta hänsyn till varför respondenten tänker som den 

gör. Det som undersöks och är intressant i kvalitativa undersökningar är relationer men 

framförallt förståelse av olika fenomen.32 

Det som karaktäriserar den kvalitativa datainsamlingsformen är att fokus för undersökningen 

ligger i de tankar som respondenter har gällande olika fenomen och det är deras tankesätt och 

resonemang som är intressant. De kvalitativa undersökningarna är öppna eller 

ostrukturerade. Med det menas att man inte bestämt exakt hur man skall komma till målet med 

intervjun utan riktningen på intervjun formas allt eftersom den utförs. Det är svårt att göra en 

direkt jämförelse mellan olika respondenters svar utan att göra en ordentlig databearbetning för 

att hitta de aspekter som man är intresserad av att undersöka. Det generella som går att 

undersöka i en öppen intervju är hur respondenter se på olika fenomen och hur deras förståelse 

är inom detta område.  

Min uppfattning är att när det inte finns en klar uppfattning om hur saker och ting skall vara 

eller om olika synsätt på ett problem skall undersökas lämpar sig en öppen intervjustudie sig 

bäst. Jag anser det eftersom det vid en öppen intervjustudie undersöks samband mellan olika 

fenomen och individers tankar tas in i beräkningen. Då det finns olika teorier och det skall 

undersökas huruvida man skall utföra något på det ena eller det andra sättet så lämpar sig en 

styrd intervjustudie, ty då skall resultatet av undersökningen svara på frågan om det ena eller det 

andra alternativet är att föredra. 

                                                      
31 Annika Lantz, Intervjumetodik 2:a upplagan (Lund, 2007), s.31 
32 Ibid., s. 33 
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3.3 Halvstrukturerade intervjuer 

Det finns intervjuformer som är delvis strukturerade och delvis öppna dessa kallas för 

halvstrukturerade intervjuer. Med en halvstrukturerad intervju menas att intervjun har ett tydligt 

tema och fördefinierade frågor. Intervjuaren har även vetskap om vilket fenomen som han/hon 

vill ha respondenternas syn på. En halvstrukturerad intervju blir därför tydligt uppdelad i olika 

frågor men intervjuaren kan ändå be om ett mer fördjupat svar om det så önskas.33 Att kunna be 

respondenten om fördjupade svar är en viktig skillnad mellan en enkätundersökning och en 

halvstrukturerad intervju. En annan fördel med en halvstrukturerad intervju är att det går att dra 

nytta av att man vet vad det är man vill undersöka och kan därför skicka ut de frågor som 

kommer att var en del av intervjun innan intervjutillfället äger rum. Därmed ges respondenten 

tid till att tänka över hur denna tänker i de olika frågorna. Intervjuerna utgår från samma frågor 

vilket gör att intervjun får en tydlig struktur för hur den skall gå till. Svar mellan olika intervju 

tillfällen kan lättare jämföras i och med att alla har svarat på samma frågor, med undantag för att 

vissa har fått ytterligare följdfrågor. En halvstrukturerad intervju kan därmed i viss utsträckning 

analyseras kvantitativt och det går att avgöra respondentens ställning till ett visst fenomen med 

hjälp av statistik. 

Det finns även möjlighet att göra en kvalitativ analys av resultaten i en halvstrukturerad intervju 

dock inte lika djupgående som efter en öppen intervju, men det finns fortfarande utrymme att 

undersöka hur respondenten har motiverat sig i sina svar och utifrån det dra slutsatser om hur 

välunderbyggda svaren är.  

                                                      
33 Ibid., s. 52 
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4. Genomförande 

I denna del går jag igenom hur projektet genomfördes. Jag tar upp vilka val jag har stått inför 

och hur jag har resonerade i dessa val.  

Förstudien till projektet, som detta examensarbete har haft som grund, har utförts av förtaget. 

När jag blev delaktig i projektet hade därför denna redan utförts och projektet skulle starta. 

Då projektet startades fanns en beskrivning över vad projektet skulle resultera i samt vilka 

viktiga delar som skulle omfattas av projektet. Projektets mål var att göra ett nytt urvalsprogram 

för ESBEs produkter, för att underlätta produktval för företagets kunder. 

För att få en uppfattning om hur programmet skulle vara beskaffat planerades en jämförelse med 

andra dimensioneringsprogram samt en intervjustudie. Resultatet från dessa var grund till en 

kravspecifikation. Kravspecifikationen användes som underlag för att anlita en konsult för 

utförandet av mjukvaruprogrammering. Utifrån dessa delar identifierades projektets olika 

delmål. Det gjordes även en tidsuppskattning över hur lång tid varje del beräknades ta. Detta 

gjordes för att få en bild av vilket arbete som ligger inom projektets ramar och vad som inte 

skall göras i projektet. Det gäller att ha tydliga mål över vad som skall göras så att tid inte läggs 

på moment som ej ingår i projektet. 

De olika delarna som bildade mitt arbete i detta projekt blev där med: 

• Insamling av underlag till kravspecifikation 

• Insamling av data till dimensioneringsmjukvaran 

• Förmedla informationen till konsultföretag 

Punkten insamling av underlag till kravspecifikation omfattade skapande av intervjumaterial, 

utförande av intervjuer, sammanställning av intervjuer samt undersökning av liknande 

mjukvaror. Mjukvaruundersökningen utfördes för att få idéer till lösningar av problem genom 

att studera andra program. Med hjälp av de båda undersökningarna skapades en 

kravspecifikation där programmets funktionalitet beskrevs. 

Den andra delen i projektet bestod i att samla in och sammanställa information till den databas 

som ligger till grund för programvaran. För att göra detta bra behövdes viss förståelse för hur 

man dimensionerar en ventil, vilket innebar att jag fick sätta mig in i företagets produktområde. 

Tredje delen av projektet bestod av att förklara för konsultbolaget hur programmet skulle se ut. 

Detta utfördes genom att hålla kontakt med konsulterna genom möten samt att svara på frågor. 

En annan del som var viktig i projektet var att rita logik bakom olika funktioner i programmet 

och förklara kopplingsbilderna. Detta för att konsulten skall förstå hur olika delar i projektet 

skall hänga ihop. 

En nedbrytning av dessa tre delar gjordes för att möjliggöra planering av projektet. De olika 

delarna schemalades i ett ganttschema för att visualisera när tid skulle läggas på projektet och 

vilka delar som skulle prioriteras under vilken tid. , se bilaga 1. 
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4.1 Insamling av underlag till kravspecifikation 

4.1.1 Val av datainsamlingsmetod 

För att samla in nödvändig information om hur programmet skulle utformas behövde olika 

personer på företaget tillfrågas om vad de önskade av ett dimensioneringsprogram innehållande 

företagets produkter. För att studien skulle vara relevant skedde insamling av data från olika 

medarbetare med syftet att undersöka behovet av ett dimensioneringsprogram. Innan 

datainsamlingen påbörjades hade jag undersökt olika metoder för datainsamling, för att hitta den 

metod som lämpade sig bäst för denna studie. Valet föll på halvstrukturerad intervju för att det 

fanns önskemål om hur programmet skulle se ut, det lämpade sig därför att undersöka hur 

respondenterna förhöll sig till detta. Antalet som deltog i studien var inte så många och därför 

passade en intervjustudie bättre än en enkätundersökning. Ytterligare en orsak till att denna 

datainsamlingsform valdes var för en halvstrukturerad intervju ger intervjuaren möjlighet till att 

be respondenten förtydliga sina svar och be dem förklara varför de tycker som de gör, vilket inte 

skulle varit möjligt vid en enkätstudie. 

4.1.2 Skapande av intervjuunderlag 

I och med att en halvstrukturerar intervju valdes som datainsamlingsform krävdes det att 

intervjufrågor specificerades. Frågorna skulle ge en heltäckande bild av de olika önskemål som 

respondenten hade kring användningsområden av en dimensioneringsmjukvara. För att 

undersökningen skulle ställa relevanta frågor gjordes en mjukvarujämförelse där 

dimensionerings- och filtreringsprograms funktionalitet undersöktes. Utifrån 

mjukvaruundersökningen gjordes en sammanställning, där funktionaliteten som dessa 

programvaror erbjöd diskuterades. I sammanställningen diskuterades huruvida funktioner som 

programvarorna hade var viktiga eller inte. Funktioner som ansågs viktiga försökte jag få med i 

intervjuunderlaget eftersom jag ville undersöka respondenternas åsikter om funktionerna skall 

vara med i programmet. Frågorna skulle även ge svara på hur funktionerna skull omarbetas för 

att passa ESBEs önskemål. 

När intervjuunderlaget var klart undersöktes de ingående frågorna, för att se om svaren från 

intervjuerna skulle ge tillräcklig information om vad respondenterna hade för önskningar på 

funktionalitet med ett dimensioneringsprogram. Detta gjordes för att säkerställa att intervjuerna 

skulle generera tillräckligt med information från respondenterna. 
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4.1.3 Intervjustudie 

De utvalda personerna som intervjuades hade alla direkt anknytning till ESBE eller jobbade som 

återförsäljare av ESBEs produkter i ett partner företag. Urvalet till intervjustudien fick jag av 

min handledare på företaget. Personerna utsågs för att de ansågs ge en bra bild av vad som 

önskas av detta hjälpmedel, vilka produkter som skall prioriteras och vilka funktioner som bör 

vara med i programmet. För att respondenterna skulle vara förberedda på intervjun skickades 

alla intervjufrågor till dem några dagar innan de skulle intervjuas. Intervjuerna utfördes enligt de 

forskningsetiska principer som finns.34  

Vid intervjutillfället kom jag till deras kontor enligt en tidigare avtalad tid och där ställde jag 

frågor inom de områden som jag förvarnat respondenterna om tidigare. Under tiden som 

intervjun fortskred antecknade jag respondenternas svar och ställde följdfrågor inom de 

områden som jag önskade ett mer utförligt svar.  

För att säkerställa att respondenternas svar hade tolkats rätt renskrev jag intervjuerna och 

skickade en kopia till respondenterna så att svaren kunde godkännas. Detta gjordes för att 

respondenterna skulle känna att deras uppfattning speglades av intervjun. Efter att intervjuerna 

var gjorda påbörjades bearbetning av materialet. För att få en tydlig bild av hur resultatet blev 

slogs en några frågor ihop till en ny bredare fråga. Anledningen till att jag gjorde så var för att 

den insamlade datan skulle bli mer överskådlig och samtidigt bevara informationen från 

intervjuerna.  Svaren från respondenterna sammanställdes i en matris med de nya frågorna se 

bilaga 2. Varje intervju fick representeras av en rad och de olika frågorna i varsin kolumn. 

Genom att intervjuresultatet sammanställdes på detta vis möjliggjordes analys av vad de olika 

respondenterna tänkte i de olika frågorna. På grund av matrisens struktur kunde de olika 

respondenternas svar lätt jämföras. När matrisen med de olika intervjuerna var klar utfördes en 

sammanställning. Jag ville få reda på vad som var den generella uppfattningen om vad 

respondenterna ansåg vara det viktigaste med ett dimensioneringsprogram. Denna del 

presenteras under resultat. Sammanställningen gjordes för att vi lättare skulle kunna avgöra 

vilka funktioner som önskas av programmet. När sammanställningen av intervjuundersökningen 

var gjord började jag tillsammans med mina handledare att skapa en specifikation över den 

resurs som skulle önskades av företaget. 

4.1.4 Skapande av specifikation 

För att programmet skulle bli lyckat och motsvara de förväntningar och önskemål som fanns på 

företaget krävdes det att en tydlig specifikation över vad som skall finnas med i programmet och 

vilka underfunktioner som detta innefattar. Det lades därför ner mycket kraft för att 

sammanställa och förtydliga vilka behov som skulle finnas med i kravspecifikationen. Mycket 

av det som ska göras av programmet var önskat och fanns sammanställt i 

intervjusammanställningen. Där emot beskrev inte intervjusammanställningen hur programmet 

skulle vara strukturerat. För att göra beskriva programmet framställdes skisser för vi skulle 

                                                      
34 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning(2009) 
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kunna bilda oss en uppfattning om hur programmet skulle se ut. Skisserna var över 

programmets hur olika funktioner skulle kunna se ut i programmet. Med hjälp av skisserna fick 

vi en bild om hur vi programmet skall vara uppbyggt. Med stöd av skisser och 

intervjusammanställningen kunde en struktur byggas upp över hur 

dimensioneringsprogrammets olika funktioner. Detta presenterades genom att en hierarkiskbild 

skapades där olika förhållanden mellan funktioner beskrevs. Denna strukturering gav en bild av 

vad som skulle göras var i programmet, vilka funktioner som skulle finnas tillgängliga under ett 

visst skeende i programmet. Den bild som målades upp i och med specifikationen var hur olika 

menysystem hängde ihop med varandra med korta förklaringar om vad som skulle utföras under 

varje nivå. Detta var dokumentet som sedan låg till grund för beställning av den konsulttjänst 

som behövdes för att skapa dimensioneringsprogramvaran. 

4.2 Insamling av data till dimensioneringsmjukvaran 

För att det skulle vara möjligt att göra ett dimensioneringsprogram för ESBEs produkter krävdes 

det en databas att utgå ifrån. Jag började därför att samlade ihop information om de olika 

produkterna så att information kunde skickas vidare och en databas som kunde avläsas av 

programmet kunde skapas. 

4.2.1 Skapande av databas 

För skapandet av den databas som ligger till grund för programmet utgick jag ifrån det aktuella 

sortimentet som finns i den tryckta produktkatalogen. Katalogen uppdateras och skickas ut till 

alla kunder en gång om året och är därför en bra källa att kontrollera sortimentet mot. Jag 

började med en befintlig äldre databas och lade till alla artiklar som tillkommit under det senaste 

året samt de produkter som inte fanns med i den gamla databasen. Eftersom jag inte hade stor 

erfarenhet av att göra databaser så gjorde jag ett dokument i Excel. Detta för att jag tänkte att 

det säkert är lätt att överföra över den informationen till ett annat digitaltformat i ett senare 

skede. Under tiden som databasen skapades hade jag avstämningar min uppdragsgivare på 

företaget för att säkerställa de data som skulle finnas med för varje produktgrupp. Detta för att 

databasen skulle bli så komplett som möjligt. 



 

 23 

4.3 Förmedla informationen till ett konsultföretag 

Företaget tog hjälp av en konsult för att programmera mjukvaran. Det ledde till att information 

om hur mjukvaran skall vara beskaffad samt information om dess funktionalitet har behövts 

förmedlas vidare, i detta fall till en konsult. En del i informationsspridning bygger på att 

kunskap finns i olika form. Det är därför inte alltid lätt att hitta all den information som behövs. 

I och med skapandet av en dimensioneringsapplikation önskar företaget att underlätta för sina 

kunder. De vill underlätta genom att förmedla nödvändig information, för att kunderna skall 

kunna göra bra produktval. För att lyckas med detta krävs det att kunskap som finns på företaget 

kan förmedlas på ett bra och tydligt sätt till dem som är användare av 

dimensioneringsapplikationen.  

Information som konsulterna behövde sätta sig in i var hur programmet är tänkt att användas, 

och vilka förkunskaper användarna har. Konsulterna behövde även sätta sig in i hur 

programmets olika funktioner skall fungera. En viktig del i projektet var därmed att jag skulle 

uttrycka mig tydligt eftersom mycket information skulle förmedlas till en utomstående part, som 

inte hade samma erfarenheter inom området. Ett exempel på när mycket information skulle 

förklaras var när funktionalitet i dimensioneringsprogrammet skall beskrivas, vilka följder som 

blir när ett val görs i programmet. 

 

Bild 3: Kommunikationsbild 

Det flöde som har skett i detta projekt illustreras av bilden. Den information som kom in under 

intervjun behövde förmedlades till konsulterna. För att konsulterna skulle bli varse om 

betydelsen av intervjun krävdes det att informationen omarbetades så att den blev förstålig för 

konsulterna. Detta medförde att den informationen som är självklar för personer i branschen, så 

kallad tyst kunskap, behövde förtydligas genom att kunskapen externilariserades. Jag 

tillsammans med mina handledare på företaget sammanställde sedan denna information och 

förklarade hur mjukvaran skall se ut och fungera i kravspecifikationen för konsulterna. När detta 

var gjort blev det lättare för konsulterna att få en bild av hur programmet skulle byggas upp. 

Efter det gav konsulterna sin bild av hur de uppfattade att programmet skulle fungera. Företaget 

och konsulten hade samma bild av vad som skulle göras efter att informationen hade bollats 

några gånger. Då påbörjades programmeringen. Under tiden som programmet skapades 

förklarade jag de funktioner som konsulterna inte hade förstått. 
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5. Resultat 

Under detta examensarbete har tankar från olika medarbetare samlats in genom att 

halvstrukturerade intervjuer har utförts.  

Studien bestod av elva intervjuer där olika personer på företaget intervjuades. Underlaget till 

intervjun, frågorna som de skulle ställas, hade respondenterna fått ta del av innan intervjun hölls 

så att de kunde förbereda sig. Intervjuunderlaget såg ut enligt bilaga 3 och utifrån svaren som 

respondenterna bidrog med skapades en matris i vilken olika respondenters svar presenteras, se 

bilaga 2. 

5.1 Resultat av intervju uppdelat i enheter 

För att få en bild av resultatet av intervjuerna delades intervjuerna upp i de sammanslagna 

frågorna som intervjuerna resulterade i. Jag delade upp intervjun i dessa enheter efter intervjun 

utförts för att jag upptäckte att dessa frågor blivit besvarade under intervjun. Anledningen till att 

det är många färre enheter än frågor som ställdes under intervjuerna är för att intervjuerna har 

datareducerats. Jag gjorde detta för att intervjumaterialet skulle bli lättare att hantera. 

Intervjuerna har därmed reducerats till nio enheter som besvarar de frågor som intervjun syftade 

till att besvara. Det som pressenteras är helhetsbilden av alla intervjuer. Hur de olika grupperna 

tyckte presenteras under kapitlet analys & diskussion. 

5.1.1 Vilket behov finns det för ett dimensioneringsprogram? 

En av de tillfrågade svarade att det inte behövs något program eftersom att kunder inte 

dimensionerar. Respondenten ansåg kunderna istället väljer produkter som de är vana att 

använda. Övriga svarade att det finns ett behov av att ett dimensioneringsprogram med följande 

motiveringar: 

• Det behövs för att kunder som inte vet hur de skall dimensionera en ventil skall få hjälp att 

hitta den ventil som de önskar. 

• För att underlätta för kunder att hitta information om den produkt som de behöver.  

• Det finns behov av att visa kunden vilka parametrar som är nödvändiga för en bra 

dimensionering.  

• Ett dimensioneringsprogram gör även så att man inte missar viktiga delar i sitt val av 

produkt. 
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• Hjälpa kunden att bli säker i sitt val 

• Känna igen sig från katalog 

5.1.2 Förslag på funktioner som bör finnas i mjukvaran 

I denna kategori sammanställs de olika förslagen på funktionalitet vilka respondenterna har 

kommit med under intervjuerna. Funktioner som mjukvaran ha enligt intervjuerna är: 

• En lättanvändlig dimensioneringsfunktion. 

• Möjlighet att hitta en ersättnings produkt. 

• Möjlighet att hitta mer information om en produkt. Länkning till datablad som beskriver 

produkten. 

• Förklaring av vilket ställdon som skall användas till vilken ventil. 

• Möjlighet att välja "villa reglering" så det är möjligt att se vad de typiska parametrarna 

brukar ligga för ett mindre system. 

• Dimensionering efter att användaren har valt den applikation där produkten skall användas. 

• Olika användares kunskaper tillgodoses 

• Hitta adaptersatser till andra fabrikanters ställdon. 

5.1.3 Web eller fristående version, varför? 

Denna fråga var med i undersökningen för att ta reda på huruvida respondenterna föredrog att 

dimensioneringsmjukvaran skulle göras som ett fristående program eller om det skulle bli ett 

program som kördes via Internet. Detta var en viktig fråga att få besvarad, eftersom vi ville få 

hjälp med beslutet vid ett eventuellt val mellan de båda sätten att bygga ett program. 

Respondenterna tillfrågades även efter en motivering till varför de föredrog det ena framför det 

andra. 

Detta är den fråga där de tillfrågade har varit mest delade i sin åsikt. Det har inte blivit någon 

majoritet utan svaren är jämt fördelade mellan Web Fristående och ingen bestämd åsikt. 
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Tabell 1. Svar på fråga om Web eller fristående dimensioneringsprogram.  

Svar: Web Fristående Ingen åsikt (båda) 

Antal 
respondenter 

3 stycken 4 stycken 4 stycken 

Motivering Det är enklare för 

kunden. Det kräver inte 

att de har ett program 

installerat och man kan 

hjälpa kunden med en 

gång om de har frågor. 

 

En Web version ger 

bättre tillgänglighet.       

 

Säkrare med en Web 

applikation för alla 

användare har samma 

version och man behöver 

inte oroa sig över 

uppdateringar. 

Det är lätt att hitta till 

programmet då det 

ligger på skrivbordet 

på datorn. 

 

Kan användas 

oberoende av 

uppkoppling till 

Internet. 

 

Alla användare har 

inte alltid tillgång till 

Internet då de vill 

använda 

applikationen 

Det viktiga är att 

programmet skall vara 

lättillgängligt och 

funktionellt. 

 

Viktigt att programmet kan 

hållas uppdaterat på ett 

smidigt sätt 

 

 

Utifrån dessa svar och argumenten skall ett svar motiveras huruvida en Web eller fristående 

applikation skall vara högsta prioritet. 

5.1.4 Hur skall ventil dimensioneras? 

Denna fråga utgick från att de intervjuade fick se en tabell med många parametrar som kan 

bestämmas för en ventil. Utifrån dessa skulle de välja ut dem som de tyckte skulle vara med i 

dimensioneringen. 

Det svaret som var gemensamt för de tillfrågade var att det är viktigt att man inte behöver 

bestämma för många data för att det är avskräckande. Det skulle vara bra med ett första urval av 

parametrar vilka visades först som ett första urval. Efter de första inmatningarna skall man 

kunna göra ytterligare filtrering frivilligt. 

5.1.5 Hur skall ställdon dimensioneras?  

Denna fråga utgick ifrån en tabell med parametrar liksom frågan innan men den kom att 

fokuseras på hur ställdonen skall dimensioneras. 
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Då ställdon skall dimensioneras är det viktigt att användaren vet vad ställdonet skall användas 

till. Detta eftersom att ställdonen är anpassade efter vilken uppgift som styrningen skall ha. Det 

är därför viktigt att det finns förklaringar på vilken skillnaden är mellan olika ställdon. Ett 

förslag på detta som kom fram var att en stegguide skulle var bra. I stegguiden kan få hjälp av 

att bestämma sitt val i flera steg för att underlätta valet av ett ställdon.  

5.1.6 Produktgrupp med störst potential 

För att illustrera resultatet av vad de olika respondenterna ansåg att vara den viktigaste 

produktgruppen har de olika alternativen radats upp i en tabell med respondenternas svar i 

kolumner under produktgruppen. Anledningen till att jag gjorde så är för att kunna avgöra 

vilken produktgrupp som är viktigast att få med i dimensionerings–programmet. Varje rad 

representerar en respondent som deltagit i studien. Den sista raden i tabellen är medelvärdet av 

det resultat som respondenterna gav i intervjun uppdelat i de olika produktgrupperna. Jag 

strukturerade tabellen på detta vis för att se vilken prioritering som de olika produktgrupperna 

har gentemot varan. Anledningen till att laddgrupp har fått färre antal röster än övriga 

produktgrupper är för att den inte fanns som alternativ i prioriteringslistan från början utan 

tillkom senare i intervjustudien. 

Tabell 2. Respondenters svar om produkters rangordning 

 Ställdon Vridande ventil Linjär ventil Termostatisk ventil Laddgrupp 

intervju 1 1 2 5 3 4 

intervju 2 5 1 4 2 3 

intervju 3 2 2 1 4 3 

intervju 4 1 2 4 3  

intervju 5 3 2 4 1  

intervju 6 2 1 3 2  

intervju 7 3 1 4 2  

intervju 8 1 1 4 2 3 

intervju 9 1 1 2 4 3 

intervju 10 5 1 3 2 4 

intervju 11 4 2 1 5 3 

Medelvärde 2,5 1,5 3,2 2,7 3,3 

Tabellen ger en övergripande bild över hur de olika delarna prioriterats av respondenterna. De 

respondenter som har satt att linjära ventiler som den viktigaste produktgruppen har gjort det på 

grund av att de anser att den produktgruppen har störst nytta av att finnas med i 

dimensioneringsprogrammet. De andra respondenterna har satt linjära ventiler med låg prioritet 
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för att linjära ventiler för närvarande bara är en liten del av ESBEs verksamhet. Det visas av 

medelvärdet att den produktgrupp som anses varar viktigast är vridande ventiler. 

 

5.1.7 Funktionsrangordning 

I intervjuerna bad jag respondenterna att rangordna några funktioner för att se vilken typ av 

ingång i programmet de helst ville se. Varje respondent rangordnade funktionerna där 

funktionen som fick värdet 1 var den funktion som var mest önskvärd. Varje rad representerar 

en respondent som deltagit i studien. Den sista raden i tabellen är ett medelvärde av de resultat 

som funktionen har, detta för att kunna se vilken prioritering som de olika grupperna har 

gentemot varan. De funktioner som respondenterna fick välja mellan var: 

• Applikationssökning – Filtrering sker efter att man valt en enkel applikation där produkten 

skall användas. Det finns ett utbud med vanliga användningsområden där företagets 

produkter ingår. När en applikation är vald är det möjligt att mata in data som stämmer 

överens med den installation som man själv tänker göra. När detta är gjort får man förslag 

på en produkt som passar. 

• Katalogsökning – Man filtrerar ut den funktion som passar ens egna behov genom att mata 

in de kriterier som skall uppfyllas av produkten. En produkt väljs ut beroende på vilka 

inmatningar som gjorts och programmet rekommenderar den/de produkter som är lämplig 

utifrån de inmatade data. 

• Produktsökning – Man vet att man vill ha en ventil som skall likna en gammal ventil som 

man beställt tidigare och vill därför hitta samma ventil eller en ersättningsventil. Denna 

funktion är en sökfunktion i vilken man hittar en produkt genom att skriva in namnet på 

produkten eller dess artikelnummer. 

Tabell 3. Rangordning av olika funktioner 

 Applikationssökning Katalogsökning Produktsökning 

intervju 1 1 2 3 

intervju 2 1 2 3 

intervju 3 2 1 3 

intervju 4 2 3 1 

intervju 5 1 2 3 

intervju 6 1 3 2 

intervju 7 3 1 2 

intervju 8 1 2 3 

intervju 9 1 2 3 

intervju 10 2 1 3 
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intervju 11 1 2 3 

Medelvärde 1,5 1,9 2,6 

Av resultatet drogs slutsatsen att den mest uppskattade funktionen skulle vara en funktion där 

man kan bestämma ventil efter att en applikationsskiss visats. En anledning till att svaret blev 

såhär kan var att respondenterna såg god användbarhet i denna funktion och därför värderade 

denna funktion högst. 

5.1.8 Uppdatering 

En fråga om uppdateringar ställdes för att kunna besvara vilket behov som gällande hur ofta 

dimensioneringsprogrammet behöver uppdateras. Detta är av vikt då man skall bestämma 

huruvida det lämpar sig bäst med ett fristående program eller en Internet applikation. 

Alla tillfrågade håller med om att det är viktigt att programmet hålls uppdaterat de tillfrågade är 

relativt homogena i sitt svar angående hur ofta en uppdatering behöver ske. Önskemålet av 

uppdatering var att resursen skall uppdateras i samband med att den nya katalogen kommer eller 

då det sker en stor förändring t.ex. nylansering av produkter. Det fanns även önskemål om att 

programmet skall uppdateras lite oftare nämligen en gång i månaden och en gång i kvartalet.  

Jag anser att det går att möta det önskade uppdateringsbehovet genom att uppdatera en gång i 

halvåret samt vid stora förändringar. Detta för att vissa ser att behovet av uppdateringar är stort 

och behöver ske ofta medan de flesta anser att en gång om året skulle räcka. Detta skulle bli en 

kompromiss mellan de olika önskemålen som finns. 

5.1.9 Språk 

För ESBE är det är viktigt att användare av programmet skall kunna välja det språk som 

han/hon känner mest bekväm med att använda. En annan lösning skulle att användaren med 

lätthet kan byta språk om programmet inte startar i det språk som skall användas då en produkt 

skall dimensioneras. Vid fristående program som kan köras utan Internetuppkoppling, så kallat 

standaloneprogram, ses det som en bra funktion om det är möjligt att välja programspråk. Det är 

därför viktigt att programmet finns i flera översättningar eftersom att alla tilltänkta användare 

inte är bekväma i engelska. Det skulle vara bra om programmet kommer att finns i alla de 

översättningar som den produktkatalog som skickas ut finns i för att möta de olika kunderna.  

Det skall vara tydligt hur man skall göra för att byta mellan olika språk. Det skall alltid gå att 

välja engelska som programspråk för att underlätta vid kundfrågor där kund och kundtjänst har 

olika modersmål och använder olika versioner. Önskemål om vilka språk som skall finnas 

tillgängliga är de där det finns en större marknad för ESBEs produkter så kallade A-länder. 
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6. Analys & diskussion 

I denna del av uppsatsen analyseras och diskuteras resultatet och genomförandet av studien. 

Detta görs i tre delar för att svara mot den frågeställning som är utgångspunkt för denna uppsats. 

Den första frågan är: "Vilka förväntningar kan knytas till en mjukvara?". Under den frågan 

diskuteras hur de olika respondenterna framför olika förväntningar av programmet. Den andra 

frågan är: "Vad är användbarhet?". Där diskuteras hur olika respondenter ser att programmet 

skall vara beskaffat för att vara så användbart som möjligt. Med det menas att användare till 

programmet lär sig att använda programmet till dess fulla potential. Tredje och sista frågan är: 

"Hur förmedlas behov och förväntningar på mjukvaran?". Här beskrivs tillvägagångssättet i 

projektet för att sprida information till den externa part, konsult, som har varit medarbetare i 

detta projekt. 

6.1 Vilka förväntningar kan knytas till en mjukvara? 

De olika intervjuerna delades upp i två grupper, intervjuer med personer arbetade i Sverige och 

personer arbetande i Europa (ej inkluderat Sverige). Dessa grupper hade lite olika syn på vad de 

tyckte var viktigt med dimensioneringsprogrammet. De olika gruppernas syn kommer att visas 

samt skillnader mellan de olika grupperna kommer att diskuteras. 

6.1.1 Vilka förväntningar har arbetarna i Sverige? 

Förväntningar som ställdes av respondenterna som arbetar på företaget i Sverige var att 

mjukvaran skulle hjälpa kunden med dimensionering av rätt produkt. 

Dimensioneringsmjukvaran skall även göra att det inte missas några viktiga moment då en 

produkt väljs. För att underlätta användandet av resursen skall därför valen i programmet ske i 

flera steg. Användaren inte skall behöva tänka i för många steg på en gång. Det skall även 

finnas vägledning för dem som inte är så säkra på vilken produkt de skall välja. Vägledningen 

består i en möjlighet för kunden att få hjälp genom att se en applikationsskiss. 

Applikationsskissen skall anpassas av användaren genom att han/hon beskriver hur systemet där 

en ventil skall installeras ser ut, genom att ange beskrivande parametrar. Anpassningen 

möjliggör för programmet att ge en rekommendation till kunden om vilken ventil som passar i 

det beskrivna systemet. 
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6.1.2 Vilka förväntningar har partners och dotterbolag?  

De förväntningar som de internationella respondenterna hade var att programmet skulle fungera 

som ett bra hjälpmedel för kunder. Detta innefattar att programmet skall gå att känna igen från 

den tryckta katalogen. Det skall även vara möjligt att få hjälp av skisser på installationer då en 

ventil skall dimensioneras. Programmet skall göra att kunden känner sig säker i sitt val men 

även minska fel på grund av felaktiga avläsningar i diagram och tabeller. De lösningar som 

föreslogs till dessa förväntningar var att det skall vara möjligt att välja en produkt genom att 

först välja en applikation, i vilken man har tänkt använda produkten, där efter skall data fyllas in 

i applikationen så att den stämmer med den installation som skall göras. 

6.1.3 Vilka förväntningar har företaget? 

För att illustrera företagets önskemål så har de svenska och internationella synpunkterna lagts 

ihop. Detta betyder att av alla intervjuer sammanställs för att ge en bild av hur företaget önskar 

att mjukvaran skall vara beskaffad. För ESBE är det viktigt är att mjukvaran kan underlätta valet 

av rätt produkt och därmed vara en bra källa till information för användare av programmet. 

Detta åstadkoms genom att erbjuda en rad funktioner för att användare med olika kunskaper 

skall kunna ta del av informationen i mjukvaran. Användaren skall få hjälp att göra en bra 

dimensionering av en produkt. En anledning till att svaret från respondenterna inte var mer 

differentierade kan bero på valet av en halvstrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. 

Detta speglas i att alla var medvetna om vilka frågor som jag som intervjuledare hade 

önskningar om att få besvarade och på grund av det så svarade de på dessa frågor men önskemål 

som de själva hade kan ha kommit i skymundan. Trots detta anser jag att valet av en 

halvstrukturerad intervjustudie var bra eftersom att jag har större erfarenhet av att utföra denna 

typ av intervju, i jämförelse med en öppen intervju, och urvalet av tillfrågade inte var så stort 

varför en enkät inte var att rekommendera.  

6.2 Vad är användbarhet? 

Har olika personer olika definitioner på vad användbarhet är? 

Även i denna fråga regionuppdelades respondenterna. En grupp med respondenterna som 

arbetar på företaget i Sverige och en grupp med dem som arbetar i partner och dotterbolag i 

Europa (ej Sverige). För att belysa hur olika personer tänkte gällande användbarhet så har jag 

studerat hur de olika respondenterna svarade. Jag har fokuserat på vad de såg som viktigast 

gällande programmets funktionalitet och hur olika problem skulle lösas. Olika respondenter har 

olika förslag på hur programmet skall vara uppbyggt för att vara så användarvänligt som 

möjligt. De olika förslagen grundades i vad programmet skall lösa för några problem och hur 

programmet skall vara uppbyggt. Eftersom att respondenterna hade relativt lika åsikter och få 
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önskemål som stod i konflikt har jag valt att representera respondenternas svar i gemensamma 

önskemål om användbarhet men även undersökt de åsikter där de tycker olika. 

6.2.1 Gemensamma önskemål om användbarhet 

Flera olika önskemål framfördes. Bland annat framfördes det att programmet skall kunna ge en 

förklaring för när vilket ställdon skall användas. Den informationen gör att kunden lär sig när 

han/hon skall välja det ena eller det andra alternativet. Detta är en pedagogisk 

användbarhetsaspekt eftersom programmet skall vägleda användaren till att förstå varför denna 

produkt skall väljas framför en annan. Programmet skall alltså lära användaren skillnaden 

mellan olika produkter. I programmet skall det även vara möjligt att hitta information om 

produkten dvs. lätt att hitta datablad som hör till produkten. Det är viktigt att den information 

som finns skall kunna användas och hittas på ett smidigt sätt. Att hitta information på ett smidigt 

sätt är teknisk användbarhet, programmet kan presentera den fakta som kunden önskar. En 

annan funktion som alla respondenter tyckte var viktig är att programmet skall uppdateras när 

nyheter tillkommer i sortimentet. Programmet skall uppdateras minst en gång om året, i 

samband med att den nya produkt katalogen lanseras. Detta för att programmet skall vara 

aktuellt och användarna skall känna att det går att lita på den information som programmet ger. 

Programmet skall även vara tillgängligt i flera språk för att programmet skall kunna förstås av 

så många användare som möjligt. Det skall finnas möjlighet till att använda programmet på sitt 

modersmål för att användaren skall känna sig mer säker. Begränsningen i detta kommer att ligga 

i att programmet inte kommer att finnas på alla språk, de som inte hittar sitt eget modersmål får 

välja bland befintliga språk när de skall använda resursen. Resursen skall även kunna bidra med 

en alternativ ingång genom att användaren väljer att han/hon vill dimensionerna en produkt som 

skall sitta i ett visst system. Användaren skall då kunna välja det system som en produkt önskas 

dimensioneras till och därefter specificera detta system så att det passar till hur den användarens 

system ser ut. Det finns en begränsning i detta eftersom att endast några av de vanligaste 

systemen kommer att finnas till förfogande. Denna funktion kommer att bidra både till en 

pedagogisk användbarhet i och med att användaren kan mötas på sin egen nivå med samtidigt 

som att kopplingen till verklig installation blir tydligare.  

Trots att respondenterna hade olika önskemål så stod inte många i konflikt med varandra. Detta 

gjorde att de flesta önskemål kunde uppfyllas. 

6.2.2 Olika åsikter mellan grupperna 

Det som respondenterna var oense om, gällande användbarheten för programmet, var om det 

skall vara ett web-baserat eller ett fristående program. Respondenterna motiverade sitt val sig 

med tekniskanvändbarhet i och med att de hänvisade till att tillgängligheten ökar om 

programmet är beskaffat på ett visst sätt.  
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Svenska respondenter 

Svaren av från de svenska respondenternas var delad. Fyra av sju respondenter ansåg att det inte 

spelade någon roll huruvida programmet var ett fristående eller förlagt till webben. De hade 

endast önskemål om att programmet lätt skulle hållas uppdaterat. De ansåg att både en 

fristående och en webbaserad lösning var bra så länge programmet var användarvänligt och gav 

rätt rekommendationer. 

Den andra delen av svenska respondenter, två av sju, förespråkade ett web-baserat program. De 

ansåg att detta är smidigare eftersom kunden inte behöver en installerad programvara på sin 

dator men även för att de ser en risk med gamla versioner av programmet, som ej uppdateras. 

En av de tillfrågade svenska respondenterna, som föredrog ett fristående program, ansåg att det 

är bättre med en fristående applikation eftersom denna är smidigare att använda. Han/hon ansåg 

att den fristående versionen är lättare att hitta jämfört om man skall leta på en hemsida varje 

gång programmet används. En annan fördel med en fristående version är att det är möjligt att 

använda även då uppkopplingen till Internet är instabil. 

Europeiska respondenter 

Svaren från respondenterna i från dotterbolag och partnerbolagen var mer homogent än de från 

de svenska respondenterna. Tre av fyra respondenter i dotterbolag och partnerföretagen föredrog 

ett fristående program för att det är säkrare att programmet inte är beroende av en stabil 

uppkoppling. Programmet blir även lätt att hitta eftersom att det finns installerat på datorn, 

programmet kommer därför att användas oftare. En av fyra ansåg att ett web-baserat program 

skulle vara bättre lämpat eftersom det leder till att alla alltid har samma version av programmet. 

 

För att möta de olika önskemålen skapades en fristående version i vilken beräkningar och data 

kan återanvändas om en web-version skall skapas i ett senare skede. Programmet kommer att 

leta efter uppdateringar varje gång det startas förutsatt att datorn är uppkopplad mot Internet. 

Anledningen är självfallet att programmet skall hållas uppdaterat så att användarna kan lita på 

informationen i programmet. 

6.3 Hur förmedlas behov och förväntningar på mjukvara? 

 

Den insamlade informationen och kunskapen som fanns på företaget skulle delges till den 

externa part som skulle hjälpa till med programmeringen av resursen. För att 

informationsöverföringen skulle bli lyckad använde vi oss av teorier om kunskapsöverföring. På 

grund av att informationen som fanns i företaget, rörande hur programmet skulle vara beskaffat, 

delvis var tyst kunskap behövdes energi läggas på att försöka uttrycka denna kunskap. När man 
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har uttryckt kunskapen är det möjligt att förmedla den vidare. Detta betydde att den tysta 

kunskapen som fanns i företaget behövde externiliseras innan den förmedlades till den externa 

parten. I detta projekt innebar den tysta kunskapen att tankar kring hur vi tänkte oss 

programmets funktionalitet ritades upp. Resultatet blev skisser där programmets olika vyer 

skapades. Skisserna förklarade även de bakomliggande funktionerna med hjälp av förklarande 

texter. På grund av att informationen om programmet blivit dokumenterad kunde den förklaras 

tydligt. Dokumentationen medförde även att olika önskemål förtydligades. Informationen 

förmedlades vidare till konsulten genom att fysiska möten hölls. Information skickades även via 

mejl och med hjälp samt hölls avstämningar via telefon för att se så att informationen uppfattats 

korrekt. Då eventuella oklarheter uppstod skickade den konsulten sina frågor, vilka jag svarade 

på. Eftersom att flera frågor ställdes under programmeringen av resursen kunde många fel 

avvärjas i ett tidigt stadium.  

I och med att konsulten arbetade med projekten en längre tid fick han förståelse för hur 

programmet. En följd av det var att konsulten förstod hur ESBE ville ha vissa delar och kunde 

därför ge förslag på hur de ansåg att problem skulle lösas. Konsulten gav bland annat förslag på 

hur programmet kunde byggas så att informationen i programmet kan användas i ett senare 

skede om resursen behöver byggas om och anpassas till en annan applikation än det fristående 

dimensioneringsprogrammet .  
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7. Slutsats  

En lärandeloop är ett bra sätt att illustrera förloppet i ett utvecklingsprojekt i en lärande 

organisation. Genom att illustrera utvecklingsprojektet som en loop kan man se hur samband 

mellan olika delar i ett projekt kan kopplas till lärande genom den teori som beskrivits. Det är 

möjligt att se ett utvecklingsprojekt i en lärande organisation som kunskapsskapande. Detta på 

grund av att användandet av lärandeloopen bidrar med ny kunskap om hur lärande i ett projekt 

kan visualiseras för organisationen. De två steg som detta examensarbete har behandlat är 

"observation och reflektion" samt bildande av "abstrakta begrepp och teorier”. 

"Observation och reflektion" kopplades i denna studie till användbarhet. Slutsatsen som jag drar 

av studien är att genom att studera hur olika människor motiverar sig kan användbarhet 

upptäckas. Detta genom att olika åsikter speglas om hur problem kan lösas. Eftersom olika 

personer har olika åsikter om användbarhet ger de tillsammans en bra bild om hur 

användbarheten skall vara beskaffad. Därför kan användbarhet sammanställas genom att låta 

personer motivera sina tankar om hur problem kan lösas. Genom studera olika personers syn på 

användbarhet upptäcktes att programmet behövde finnas i flera språk för att möta alla 

användare. Detta gjorde att programmet anpassades för att kunna omfatta flera språk med liten 

ändring. Det framkom även olika metoder för hur informationen i programmet skulle 

pressenteras för att vara tydlig genom att tillvarata olika förslag av respondenterna. Tillexempel 

att programmet inte ger användaren för många val samtidigt för att det kan avskräcka 

användaren. 

"Abstrakta begrepp och teorier" kan på liknande sätt ge kunskap om den kunskap som behövs 

förmedlas. Då information skall förmedlas till en extern part krävs det att befintlig information 

görs uttryckt för att det inte skall bli missförstånd. I den fallstudie som detta examensarbete har 

som grund upptäcktes det att om ett projekt skall ge önskat resultat måste den tysta kunskapen 

(erfarenhetsbaserade kunskapen) utryckas för att önskemål inte skall misstolkas eller vara 

tvetydiga. Detta gjordes lyckosamt i detta projekt genom att information som förmedlades 

bestod av både skisser samt förklarande texter och möten mellan ESBE och konsulten som 

hjälpt till.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Gantschema  

 
Gantschema är en planering i vilken man skriver in när olika aktiviteter är tänkta att starta och 

sluta. I den planering jag gjorde skrev jag även ned de antal timmar som jag planerade att lägga 

varje dag uppdelat på de olika aktiviteterna. Det för att jag lätt skulle kunna följa planeringen i 

mitt projekt. Genom att studera denna planering kan man se att projektet blivit lite fördröjt. 

Detta beror på att det tog längre tid att bestämma sig för en leverantör som skulle utföra 

programmeringen av mjukvaran. Det drog även ut på tiden med att samla in data om alla 

produkter till programmet. 
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Bilaga 2: Intervjusammanställning 

 

För att åskådliggöra de olika respondenternas svar och lätt kunna jämföra dem med varann så 

gjorde jag en stor matris i vilken varje intervju representeras av en rad och varje fråga av en 

kolumn. I detta dokument är matrisen uppdelad i två delar den första delen motsvarar vänster 

sidan av matrisen och den andra delen höger delen av matrisen. 

 Varje fråga(kolumn) i matrisen motsvarar en hopslagning av flera frågor från 

intervjustudien. Anledningen till att flera frågor slog samman i denna matris är för att göra 

svaren från intervjuerna mer överblickbara och för att vissa frågor kunde slås ihop till en större 

mer generell fråga, utan att relevant information för studien sållades bort. 
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Bilaga 3: Intervjufrågor 

 

För att få svar på hur respondenterna tänkte med avseende på hur en dimensioneringsmjukvara 

skulle vara uppbyggt, skapades ett intervjuunderlag. Intervjuunderlaget bestod av ett antal 

frågor för att få information om vad respondenterna tyckte var viktigast. Det var även en hjälp 

för mig som intervjuledare för att lättare hålla intervjun i rätt område. Frågorna som ställdes 

under intervjun är som följer. 
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Intervjufrågor 

 
a) Ser du ett behov av ett urvalsprogram för ESBEs produkter?  

 

b) Vilka två funktioner vill du ska finnas med i ESBEs urvalsprogram och varför? 

 

c) Ser du helst en webbaserad version eller ett fristående program? 

 

d) Hur vill du använda ett urvalsverktyg? 

 

e) Hur tycker du att vi skall lösa problemet med att vissa kunder använder sig av gamla 

produktnamn? 

 

f) Kan du se dig själv ha nytta av ett urvalsprogram? 

 

g) På vilket sätt? 

 

h) På vilket sätt skulle ni vilja gruppera produkterna när man skall välja produkter? 

 

i) Har du något bra sätt ni skulle vilja visa informationen på? 

 

j) Vilken produktinformation är ni mest intresserade av? 

 

k) Vad tror ni att kunden är mest intresserad av?  

 

l) Vilka frågor får ni ofta i kontakt med kunder gällande produkturval? 

 

m) Ser ni behov av att kunna beräkna golvvärmeapplikation? 
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n) Vilka produkter lämpar sig bäst i et urvals program, var ser ni störst potential, 
rangordna? 

  linjära ventiler 

 

  vridandeventiler 

 

  termostatiska ventiler 

 

  ställdon 

 

  laddgrupp 
kommentar: 

o) rangordna följande funktioner 

Applikationssökning--filtrering sker efter att man valt en enkel   

 applikation där produkten skall användas. 

 

Katalogsökning-- man filtrerar ut den funktion som passar ens egna 

 behov genom att mata in de kriterier som man vill skall uppfyllas av  

  produkten. 

 

Produktsökning-- man vet att man vill ha en ventil som skall likna en   

 gammal ventil som man beställt tidigare och vill därför hitta samma ventil 

 eller en ersättning. 

 
p) Hur ofta behöver man uppdatera produktkatalogen för att den skall vara korrekt? 

 en gång i månaden, en gång i kvartal, en gång halv år 

 

 
q) När man väljer ventil skall det vara förinställt att man skall välja ett tillhörande ställdon 

och man skall göra ett aktivt val för att säga att man inte vill ha ett ställdon? 

 

 
r) Behöver programmet finnas i flera olika översättningar i så fall vilka? 

 

 
s) Skall programmet ha engelska som standard språk? 
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Ventil 

 
t) Vilka parametrar behövs finns med för att man skall kunna göra ett bra urval? 

 

 
u) Vilka kriterier väljer man bäst genom att ange ett eget intervall? 

 t.ex. tryckfall skall ligga i intervallet P1 till P2. 

 

 

 
v) Vilka kriterier väljer man bäst genom förinställda värden? 

 

Ställdon 

 
 

w) Vilka parametrar behövs finns med för att man skall kunna göra ett bra urval? 

 

 
x) Vilka kriterier väljer man bäst genom att ange ett eget intervall? 

 t.ex. ställtiden skall vara i intervallet t1 till t2 

 

 
y) Vilka kriterier väljer man bäst genom förinställda värden? 

 

 

Parametrar för ställdon 
1. gångtid 
2. typ -- 2punkt, 3punkt, proportionell  
3. nätspänning 
4. vridmoment/kraft 
5. styrsignal - utsignal 
6. arbetsområde -- vinkel/ slaglängd 
7. Artikelnummer 
8. omgivningstemperatur 
9. vikt 
10. IP- Klass 

Parametrar för ventil 
1. Mönster-- 2 vägs, 3vägs, 4vägs, 5vägs 
2. Uppgift--dvs. stängning, växling, blandning, tryckoberoende, termostatisk 
3. Karaktäristik -- linjär... 
4. Tryckdifferens -- för beräkning av Kvs 
5. Flöde -- förberäkning av Kvs 
6. Kvs 
7. Tryckklass 
8. Max Differenstryck 
9. Stängningstryck 
10. Dimension Rör -- (DN) 
11. Anslutning-- inv/utv gänga, fläns 
12. Medietemperatur-- Max & min 
13. Läckage i % av flödet-- fördelning & blandning 
14. Ventilhus material 
15. Styrkraft-- i N alt. Nm för vridande  
16. Artikelnummer 
17. Dimension ventil -- vikt, längd, bredd, djup. 
18. Glykol % 
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