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FÖRORD 

Den avslutande kursen i högskoleingenjörsutbildningen i geografisk IT är examensarbete och 
denna rapport är resultatet av den kursen. Examensarbetet var ett tio veckors heltidsarbete 
som utfördes under våren 2003. Uppdragsgivare var MECAD i Piteå, som även stod för lokal 
och resurser.  
 
Examensarbetet resulterade i ett säljstöd integrerat i företagets egenutvecklade GIS-program 
Ettnoll FV. Detta säljstöd är till hjälp vid marknadsföring och försäljning av fjärrvärme.  
 
Vid alla sorts arbeten behöver man lite hjälp och stöd ibland, likaså under det här arbetet. Min 
handledare Daniel Lundström, chef för dataavdelningen, har varit till stor hjälp och stöttat 
mig genom arbetet. Jonas Nordlund och Anders Westergaard, båda dataavdelningen, har alltid 
kommit och hjälpt till när det har varit något som har krånglat för mig. Även alla andra som 
arbetar på MECAD i Piteå har bidragit till att jag haft en trevlig och givande tid hos företaget. 
Dessutom vill jag tacka Berndt Essebro vid PiteEnergi och Inger Bergström vid Skellefteå 
Kraft för hjälpen med den inledande undersökningen som gav mig underlag för arbetet. 
 
Tack till er alla! 
 
 
 
Piteå 2 mars 2004 
 
Lina Edlund 
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SAMMANFATTNING 

Detta projekt resulterade i ett säljstöd integrerat med MECADs Ettnoll FV till användning för 
säljare hos fjärrvärmedistributörer. Arbetet resulterade i en applikation där man manuellt kan 
rita in en kund i form av en polygon som täcker fastigheten i fråga och därtill ange attribut. 
Attributen består av information om kunden, dess intresse för fjärrvärme, avtal, bestämda 
datum för installation samt uträckningar av den effekt kunden är i behov att få till sin fastighet 
via fjärrvärmen. 
 
Behovet av ett integrerat säljstöd finns hos alla företag som säljer och distribuerar fjärrvärme. 
Dock är det lite olika efterfrågat beroende på hur intresserade företagen är i att effektivisera 
sina system och på vilket system företaget använder för att hantera sina fjärrvärmenät. Denna 
applikation är endast anpassad för MECADs Ettnoll FV. 
 
Utöver denna applikation så finns det idag andra metoder att hantera sina kundkontakter i 
dessa sammanhang, men inga av dessa har idag någon koppling mellan informationstabeller 
och grafiska visningar av kunderna. Denna applikation kan till exempel vara till stor hjälp för 
att få en klar översikt om i vilka områden utbyggnader av ett fjärrvärmenät kan vara aktuellt. 
Dessutom är det en effektiv metod att presentera informationen visuellt genom kartor med 
tematiska visningar för de beslutsfattare som ansvarar för utbyggnaderna. Detta ger ett bra 
underlag för att ta beslut på tillsammans med tabeller med information om effektsummor, 
antal kunder m.m. 
 
Under arbetets gång har det framkommit fler funktioner att lägga till applikationen. En del av 
de funktionerna har lagts till för att effektivisera applikationen ännu mer, men en del har ratats 
då de har varit allt för tidskrävande för just detta projekt. Förhoppningsvis kan dessa 
funktioner utvecklas och läggas till vid ett senare tillfälle om man vill ge köparna av denna 
applikation en anpassning. 
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ABSTRACT 

This project is a sell support integrated with MECAD’s Ettnoll FV to be used by sellers at 
district heating distributors. The work resulted in an application where you manually are able 
to draw a customer as a polygon that covers the property and give it attributes. The attributes 
contains all information about the customers, their interest for district heating, agreements, 
agreed dates for installation and also calculation of the effect the customers need if they where 
to get their heating via district heating. 
 
There is a great need of an integrated sell support at all companies that sell and distribute 
district heating. But there are different kind of requestes on how interested the companies are 
in making their system more effective and what systems the company uses to handle their 
district heating network. These applications are only adjusted for MECAD’s Ettnoll FV. 
 
In addition to this application there are today other methods available to handle its customer 
contacts in this context, but none of those have today any connection between the information 
table and the graphic display of customers. This application could for an example be a huge 
help to get a clear view over areas where expansion of a district heating network would be of 
interest. Furthermore it is an effective method to present information visually through maps 
together with all available information as tables for the benefit of decision-makers responsible 
for the expansions. 
 
During the work many functions emerged that could be added to the application. Some of 
them were added to get a more efficient application, but some were rejected because it would 
be too time-consuming to implement them in this project. Hopefully these functions can be 
developed and added later, if they would like to give the users a more adjusted application.  
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1 INLEDNING 

I detta kapitel presenteras projektets bakgrund, syften och mål. En förklaring ges också till det 
bakomliggande behovet och hur behovet har fyllts i dagens läge. 

1.1 Bakgrund 

MECAD har skapat en GIS-programvara vid namn Ettnoll FV som används av företag som 
levererar fjärrvärme. Programmet är en effektiv hanterare för att driva och administrera 
fjärrvärmenät, men har dock saknat ett stöd för försäljning av fjärrvärme, vilket har varit 
efterfrågat från säljarna. Detta examensarbete kom alltså till för att utveckla detta säljstöd.  
 
Arbetet ska resultera i en funktion som kan användas till att hantera kontakter med potentiella 
kunder. Säljaren ska kunna markera den fastighet som kontaktas och där fylla i den insamlade 
informationen. En aktivitetshanterare ska finnas där säljaren ska kunna hålla ordning på alla 
de kontakttillfällen som funnits med hushållet. Hushållen ska kunna tilldelas olika status 
beroende på intressegrad och om en överenskommelse uppnåtts eller inte. Denna status ska 
åskådliggöras på kartan genom en tematisk visning.  
 
I dagsläget finns det metoder som kan hantera denna försäljningsadministration, men det 
saknas kopplingar mot kartor. Exempelvis använder sig PiteEnergi idag av MS Excel och 
skriver in alla uppgifter om kontakterna manuellt. Varje ”kund” får en status representerad av 
en symbol. Detta sätt gör att en lista finns klar med alla uppgifter såsom namn, adress, 
intresse och uppnådda avtal, men man får ingen överskådlig bild av i vilka områden avtal har 
uppnåtts och hur många som är intresserade. Skellefteå Kraft använder sig också av rena 
ifyllnadstabeller men lägger in alla ”kunder” som en symbol på en karta i MapInfo manuellt. 
Det finns ingen koppling mellan tabellerna och MapInfo-symbolerna, men dom får en 
överskådlig bild av var avtal träffats och hur många som är intresserade. 

1.2 Syfte 

Arbetets syfte är att ta fram ett säljstöd som ska vara användbart vid marknadsföring och 
försäljning av fjärrvärme. Säljstödet ska vara integrerat med MECADs produkt Ettnoll FV.  

1.3 Mål 

Målet är en färdig funktion där man kan välja ut ett hushåll genom att markera den på en 
karta. Uppgifter om hushållet och dess intresse i fjärrvärme ska kunna fyllas i genom ett 
användarvänligt formulär. Olika status på hushållet ska gå att välja för att man därefter ska 
kunna göra olika analyser. Analysresultaten ska kunna visas i form av rapporter och tematiska 
visningar. Arbetet med projektet ska utföras under tio arbetsveckor (heltid) och vara klart den 
6 juni 2003.  
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2 FÖRETAGET OCH PROGRAMMET 

Företaget som detta examensarbete har utförts hos heter MECAD AB. 

2.1 MECAD 

MECAD är ett privatägt företag som startades 1990. Företaget har specialiserat sig inom 
mark-, fjärrvärme- och VVS-projektering samt utveckling och försäljning av geografiska 
informationssystem. 
 
Företaget har sitt huvudkontor i Piteå, men har också kontor i Hudiksvall och Stockholm. 
MECAD har idag 28 anställda. 
 
Mer om företaget kan läsas på hemsidan http://www.mecad.se. 

2.2 Ettnoll FV 

Ettnoll FV är ett GIS-program som är utvecklat för företag som arbetar med försäljning och 
leverans av fjärrvärme. Programmet är ett fleranvändarsystem och stödjer webbpublicering. 
Programmet innehåller funktioner för dokumentering av fjärrvärmekulvert med alla dess 
komponenter: 
- statistik på samtliga inmatad data 
- sökning på all information 
- möjlighet att lagra bilder och dokument på alla objekt 
- drift och underhåll på kamrar, ventiler, mobila pannor m.m. 
- skaderapportering 
- projekthantering 
- tryckfalls-, längd- och värmeförlustberäkningar 
- temperaturberäkningar 
- m.m. 
 
Ettnoll FV har MapInfo (MI) som grund och använder sig av MS Access till program- och 
nätdatabaserna. Alla MI-tabeller som skapas deklareras i MS Access och alla formulär som 
används för att fylla i uppgifter om objekten kopplas till Ettnoll FV via MS Access. 
Formulären skrivs i HTML och kommunikationen med databasen sker genom SQL.  
 
Ett exempel på hur Ettnoll FV kan se ut när man arbetar med fjärrvärmenäten kan ses på nästa 
sida (figur 1). 
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Figur 1 - Exempel på hur Ettnoll FV kan se ut 
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3 METOD OCH LÖSNING 

I detta kapitel beskrivs arbetets gång, problem och lösning. 

3.1 Problemet 

I detta arbete var det förutbestämt vilka program och språk som skulle användas, så det har 
inte krävts några undersökningar i hur programmeringsarbetet ska utföras. Problemet har helt 
legat i hur applikationen ska utformas.  
 
Projektarbetet är uppdelat i tre delar: 
− Förstudie 
− Applikationsutveckling 
− Rapportskapande 
 
För att utveckla ett säljstöd till försäljning av fjärrvärme måste fakta samlas in om vad det är 
för data som är relevant att lagra om de framtida kunderna. Dessutom måste Ettnoll FVs 
upplägg studeras för att kunna användas. 
 
Att skapa en ny applikation till Ettnoll FV kan delas upp i två steg. Som första steg skapas det 
skikt som applikationen ska arbeta med och de tabeller där allt data ska sparas. Det andra 
steget är att skapa de formulär som ska användas för att hantera informationen om kunderna. 
Dessa formulär ska sen kopplas till de geografiska objekten, d.v.s. till MapInfo. Dessutom ska 
objekten visas tematiskt beroende på kundernas status.  
 
Som en del i att presentera det material man har samlat ihop med hjälp av säljstödet används 
färdiga rapporter. Rapporternas innehåll har arbetats fram i förstudien. Det andra sättet att 
presentera det insamlade materialet är att tematiskt visa kunderna på en karta. 

3.2 Förstudier 

Att lära sig hur programmet Ettnoll är uppbyggt tar sin lilla tid, trots dess ganska så 
strukturerade uppbyggnad. Med ledning av handledare Daniel Lundström gicks alla tabeller 
och sammankopplingar mellan MI-tabeller och MS Access igenom. Detta var en nödvändig 
grund för att överhuvudtaget kunna skapa en ny funktion i programmet. 
 
I andra hand måste information om vad funktionen egentligen ska utföra och kunna hantera 
samlas in. Detta gjordes med hjälp av Inger Bergström från Skellefteå Kraft och Berndt 
Essebro vid PiteEnergi. De fick svara på ett flertal frågor om vad de önskade ha med i ett 
tilltänkt säljstöd. Den insamlade informationen resulterade i dokumentation över de tabeller 
som ska skapas, rapporter som ska användas, förteckningar över de formulär som ska 
användas för att fylla i uppgifter om de hushåll som kontaktas i försäljningen samt 
beskrivningar av hur de tematiska visningarna av hushållen ska utformas. 
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3.3 Applikationsutveckling 

Applikationsutvecklingen kan delas upp i två steg. Först måste det skikt som säljstödet ska 
ligga i skapas och med det de tillhörande tabellerna. Efter det skapas de formulär som 
används då man fyller i information om kunden och de kontakter man haft med kunden. Alla 
tabeller och formulär ska dessutom kopplas till MapInfo. 

3.3.1. Skikt och tabeller 

Funktionen ”Säljstöd” byggs på ett nytt skikt, FV_Salj. I Ettnoll deklareras skikten i program-
databasen i MS Access enligt nedanstående. Tabellerna är kopplade till MapInfo som skapar 
MI-tabeller utifrån vad man deklarerat i programdatabasen. 
 
− MI-tabellerna deklareras i tabellen MetaTabell. 
− MI-tabellens fält deklareras i tabellen MetaTabellField. 
− MI-tabellens utseende i Ettnoll (zoomnivåer m.m.) deklareras i tabellen MetaSkikt. 
− Beroende på vilken status objekten i MI-tabellen får så ska dom ritas ut på olika sätt, olika 

metaobjekt. Detta deklareras i tabellen MetaObjekt. 
− Om några tabeller skulle skapas i Access (exempelvis en tabell varifrån man kan välja 

olika fasta attribut att lägga in i en MI-tabell) så måste den länkas till MapInfo via tabellen 
LinkAccessTables. 

 
Objekten i skiktet ritas in manuellt där man kan låsa polygonens linjer mot bakgrunden som 
består av primärkartans byggnader eller fastighetsgränser beroende på om man vill att 
objektet ska täcka enbart byggnaden eller hela fastigheten. Man ställde in skiktet så att det per 
automatik bara går att titta på och redigera inom intervallen 0 m – 350 m och att objekten som 
standard ska ritas som randigt blå-lila. 
 
Det skapades två tabeller, en huvudtabell (FV_Salj) som innehåller all information om 
kunden, och en aktivitetstabell (FV_TAB_Aktivitet) som innehåller all information om de 
kontakter som varit med varje kund. 
 
Då man valde att presentera hushållen på kartan som polygon uppstod ett problem, Ettnoll FV 
hade inte någon hantering av polygon färdigt. För att som användare manuellt kunna ändra 
utseendet på en polygon var man tvungen att lägga till ett verktyg för detta i Ettnoll FV. För 
att automatiskt kunna ändra en polygons utseende beroende på statusen en kund har var man 
tvungen att lägga till denna funktion i programdatabasen. Dessutom fanns det ett problem 
med att koordinatinställningarna för skiktet FV_Salj var fel inställda. De var inställda efter 
MapInfos grundinställningar, d.v.s. koordinaterna täckte hela världen (MI arbetar i 2 
miljarder·2 miljarder pixlar för att kunna hantera koordinater, oavsett den geografiska ytan, 
och då blir koordinaternas fästpunkter alldeles för grova för att arbeta på ett så litet område 
som Piteå). Detta ändrades i programinställningarna direkt i MapInfo – ”Hantera koordinat-
systemgränser” till de lokala koordinaterna. 
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3.3.2. Formulär 

I funktionen ”Säljstöd” ska man kunna skapa nya objekt och ge dessa olika attribut. Att lägga 
till attribut ska göras via användarvänliga formulär. Formulären skapas som script och visas i 
färdiga mallar i Ettnoll FV. Scripten skrivs i HTML med hjälp av programmet EditPlus. 
Formulären sparas i en särskild underkatalog och kopplingen till skiktet deklareras i 
MetaPropertyPage i MS Access. Varje formulär måste läggas in en gång för varje 
metaobjekt (se kapitel 3.3.1). 
 
Huvudformulär: Ny Kund 
Underformulär: SaljKund, SaljGD, SaljAvtal, SaljAktiv, SaljUppfolj, FVDok 
 
Nedan följer en beskrivning av varje formulär för sig. 

3.3.2.1. Formuläret SaljKund 
I detta formulär finns möjlighet att skriva in 
elementära uppgifter om kunden såsom namn, 
adress, telefonnummer och kund-nummer. 
Dessutom finns ett större textfält för att kunna 
skriva in någon eventuell kommentar om 
kunden med egna ord. 
 
Inga uppgifter är obligatoriska utan kan fyllas i 
efter hand som dom kommer upp i vilken 
ordning man vill.  
 
En fullständig förteckning över formulärets 
innehåll ges i bilaga 1.  
 

Figur 2 - Formuläret SaljKund 
 

3.3.2.2. Formuläret SaljGD 
Detta formulär hanterar dagens energiåtgång hos 
kunden. Man kan kryssa för vilka sorters 
uppvärmningsalternativ som kunden använder 
och hur mycket energi eller hur många kubik 
som går åt för varje alternativ. Detta omvandlas 
sen till kWh och summeras. Energiåtgången 
räknas om till den effekt som kunden måste få 
via fjärrvärmen efter avdrag för hushållsel och 
multiplicering med ett kategorital som är unikt 
för varje typ av hus (går att välja i en rullista).  
 
En fullständig förteckning över formulärets 
innehåll ges i bilaga 1.  

Figur 3 - Formuläret SaljGD 
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3.3.2.3. Formuläret SaljAvtal 
Här kan man skriva in uppgifter om huruvida kunden är intresserad eller inte och vilka datum 
eventuella avtal eller överenskommelser har skrivits. Dessutom kan man kryssa i om kunden 
hoppar av intresseanmälan eller om kunden är avslutad, d.v.s. fjärrvärmen är installerad hos 
kunden. Om kryssrutan ”Avslutad” är ikryssad 
ritas inte den kunden upp i skiktet FV_Salj och 
kunden syns inte i några rapporter. Beroende på 
hur lång man har kommit i intresseanmälan, 
vilket slags intresse kunden har, om han har 
hoppat av och vilken hustyp det handlar om (se 
kapitel 3.3.2.2) får objektet som representerar 
kunden i kartan olika färg och mönster. Vilken 
färg och vilket mönster objektet får bestäms i 
scriptet som bygger upp detta formulär via 
java-script. 
 
En fullständig förteckning över formulärets 
innehåll ges i bilaga 1. 
 
 

Figur 4 - Formuläret SaljAvtal 
 

3.3.2.4. Formuläret SaljAktiv 
Detta formulär hanterar de kontakter man har med kunden. Då man kan ha flera kontakter 
med en kund blir det ett ett-till-många-förhållande i databasen som måste hanteras. Detta görs 
genom att alla kontaktuppgifter sparas i 
tabellen FV_TAB_Aktivitet och kopplas till 
kunden i tabellen FV_Salj via ett unikt 
objektnummer som genereras per automatik. 
 
Formuläret hanterar tre funktioner: 
− spara ny kontakt 
− val av kontakt 
− ta bort kontakt. 
 
En fullständig förteckning över formulärets 
innehåll ges i bilaga 1. 
 
 
 
 

Figur 5 - Formuläret SaljAktiv 
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3.3.2.5. Formuläret SaljUppfolj 
Formuläret SaljUppfolj innehåller textfält för att 
kunna fylla i uppgifter om värmeväxlare som 
eventuellt behövs installeras, samt uppgifter om 
vad för datum som har lovats för installation, när 
installationen utfördes, när installationen 
besiktades samt när installeringen fakturerades 
och betalades. 
 
En fullständig förteckning över formulärets 
innehåll ges i bilaga 1. 
 
 
 

Figur 6 - Formuläret SaljUppfolj 
 

3.3.2.6. Formuläret FVDok 
Formuläret FVDok skapades inte i detta projekt, 
utan fanns redan från början. Det är ett 
standardformulär som används i alla skikt där 
man kan koppla ett dokument eller en bild som är 
relevant att spara tillsammans med ett visst 
objekt. 
 
En fullständig förteckning över formulärets 
innehåll ges i bilaga 1.   
  

 

Figur 7 - Formuläret Dok 

3.4 Rapportskapande 

Att skapa grunden till en rapport i Ettnoll FV görs, som för allt annat, via en tabell i MS 
Access. Tabellen heter StoreRapport. I tabellen deklarerar man den SQL-sats som säger vad 
som ska skickas till MS Access för att ingå i en rapport. Dessutom deklarerar man var 
rapporten finns och vilka tabeller som ska skickas med som grund för rapporten. Därefter är 
det dags att skapa en mall rapporten.  
 
Enklast är att ställa in Ettnoll FV i ”Designläge” och sen köra ”Skapa 
rapport” via menyn Fråga (bilden till höger visar hur man väljer Skapa 
rapport med Designläge). Då hamnar man i rätt MS Access-dokument 
och får ett felmeddelande som säger att rapporten inte finns. I MS 
Access kan man sen skapa en ny rapport där man använder sig av de 
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uppgifter som skickats med från Ettnoll FV enligt de deklarerade tabellerna. Här beskrivs inte 
exakt hur rapporterna skapades då man i så fall måste kunna skapa rapporter i MS Access för 
att förstå det. Läser man denna rapport och ska använda sig av arbetsgången så kräver det i 
vilket fall som helst att man behärskar olika program och språk, där ibland MS Access. 
 
För att sen använda rapporterna rensas originalrapportens (mallens) tabell och man skapar en 
rapport från Ettnoll FV utan ”Designläge”. Då skapas en temporär kopia av mallen där allt 
medskickat data hamnar. Denna kopia kan man sen spara som man själv önskar utan att 
mallen ändras på något sätt. 
 
Data som ska skickas med till rapportmallarna för att presenteras väljs ut genom att rita och 
markera en yta som täcker de kunder man är intresserad av. Då skickas objektens tabeller, 
eller enbart de fält i tabellerna som är valda i den deklarerade SQL-satsen med till MS 
Access. 
 

Figur 8 - Exempel på deklarering av rapport 
 
Ett problem med skapandet av rapporterna var att presentera om en checkbox i något av 
formulären var ikryssat eller inte. Detta löstes genom en specialare, en kombinationsruta som 
skriver ut ”ja” eller ”nej” beroende på om de inkommande värdena är -1 eller 0, vilka de är 
om det är värdena från en kryssruta.  
 
Det största problemet med rapporterna var ändå problemet med att se till att rapporten 
”Aktiviteter för valda kunder” presenterades med en sida per kund. På övre delen av rapporten 
presenteras allmänna fakta om kunden och på den undre delen presenteras alla kontakter med 
kunden. Detta löstes genom att skapa två rapporter som bäddades in i varandra. En rapport 
med enbart aktiviteterna lades in i en rapport med den allmänna informationen om kunderna.  
 
Det är tre rapporter som skapades: 
− Avtalsläge för pågående etapp  
− Aktiviteter för valda kunder  
− Sammanställning av VVX 
Varje rapport beskrivs på följande sida var för sig. 
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3.4.1. Avtalsläge för pågående etapp 

Denna rapport presenterar elementära fakta om alla kunder som finns under den yta man 
markerat för att välja ut intressanta kunder. Dessutom skrivs det ut om kunder är intresserad 
av fjärrvärme eller inte, om en överenskommelse har uppnåtts eller ett avtal skrivits på och 
om kunden eventuellt har hoppat av intresseanmälan. I denna rapport syns inte de kunder som 
har rutan ”Avslutad” ikryssad i formuläret SaljAvtal. 
 
Rapporten delas upp per område och årtal. Varje område får en ny sida och varje årtal får en 
egen grupp. 

3.4.2. Aktiviteter för valda kunder 

I den här rapporten presenteras varje kund för sig. De intressanta kunderna väljs ut på samma 
sätt som för föregående rapport. Även här utesluts de kunder som har rutan ”Avslutad” 
ikryssad. 
 
Rapporten går att dela in i två delar. Den övre delen innehåller samma information som 
rapporten ”Avtalsläge för pågående rapport”. Dess undre del visar alla kontakter man haft 
med kunden sorterade efter datum och det id-nummer som MS Access automatiskt tilldelar 
varje kontakt. 
 
Rapportens sidor sorteras efter kundernas efternamn. 

3.4.3. Sammanställning av VVX 

Denna rapport innehåller information från formuläret SaljUppfolj. De intressanta kunderna 
väljs ut på samma sätt som för de övriga rapporterna.  
 
Rapporten presenterar information om kundens adress, området, VVX-typ, reglertyp och 
lovat leveransdatum.  
 
Rapporten delas upp per VVX-typ och årtal. Varje VVX-typ får en ny sida och varje årtal får 
en egen grupp. 
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Figur 9 - De rapporter som har skapats är ”Sammanställning av VVX”, ”Avtalsläge för pågående etapp” 

och ”Aktiviteter för valda kunder” 
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4 RESULTAT OCH SLUTSATSER 

För att sammanfatta projektets resultat och överensstämmelse med dess uppsatta mål 
presenteras här en diskussion om det. 

4.1 Resultat 

Projektets resultat blev efter förväntan. Vissa ändringar har gjorts under arbetets gång, men 
inga så allvarliga att man fått lägga om strategin för arbetet eller dess mål. 

4.1.1. Funktioner som fanns med i planerna från början men som ratades 

Lägga in fördefinierade frågor som skulle gå att ställa angående de objekt som lagts in, till 
exempel ”hur många kunder är intresserade av de som ligger under markerad yta” eller ”hur 
stor effekt har alla valda kunder sammanlagt” m.m. Detta gjordes aldrig då man inte kunde 
bestämma relevanta frågor i förväg, utan man lät detta bero på köparna av programmet vid ett 
senare tillfälle.  
 
Dessutom fanns en tanke på att informationen om kundernas namn, adress, fastighets-
beteckning m.m. skulle hämtas automatiskt från fastighetsregistret genom att koppla objektet i 
skiktet FV_Salj till skiktet Fastighetsregistret. Detta ratades dock då man kom fram till att 
detta inte var genomförbart då alla företag som jobbar med fjärrvärme och skulle tänkas vara 
intresserade av denna produkt inte använder sig av fastighetsregistret. Dessutom blev själva 
kopplingen FV_Salj – Fastighetsregistret en allt för komplicerad procedur. 

4.1.2. Funktioner som lades till eller ratades efter arbetets start 

Efter att arbetet påbörjats kom man på specialiteter som skulle kunna ingå i funktionen 
”Säljstöd”. Dessa lades antingen till eller ratades, beroende på tidsåtgång och relevans. En sak 
som lades till var hanteringen av kontakterna med varje kund. Det var bestämt redan från 
början att man skulle kunna skriva in vad man kom fram till samtidigt som man hade kontakt 
med kunderna, men själva hanteringen av kontakterna utvecklades under arbetets gång. 
 
En sak som ratades var att skapa en kombinerad layout och rapport där man kan visa det 
intressanta området med kunder tematiskt samtidigt som man på samma sida kan presentera 
siffror om antal kunder, ytans storlek, effektstorlek för samtliga kunder m.m. Detta ratades för 
att det man inte kom på någon lösning för det inom en acceptabel tid. Det skulle helt enkelt ta 
för lång tid att lösa uppgiften. 
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4.1.3. Framtiden 

För framtida distribution av funktionen ”Säljstöd” kan man enkelt anpassa den för varje 
köpare för sig. Tabellernas innehåll kan modifieras men framför allt är det rapporternas 
utseende och innehåll som anpassas för köparen. 

4.2 Slutsatser 

Målet för projektet var en färdig funktion där man kunde välja ut ett hushåll genom att 
markera den i en karta. Uppgifter om hushållet och dess intresse i fjärrvärme skulle gå att 
fylla i genom ett användarvänligt formulär. Olika status på hushållen skulle gå att välja för att 
man därefter skulle kunna göra olika analyser. Analysresultaten skulle gå att visa i form av 
rapporter och tematiska visningar. Arbetet skulle utföras under tio arbetsveckor (heltid) och 
vara klart den 6 juni 2003.  
 
Resultatet blev en funktion klar att använda för att använda som säljstöd vid försäljning av 
fjärrvärme. Man kan markera varje hushåll genom att markera den i en karta och genom att ta 
fram ett ifyllnadsformulär kan man fylla i uppgifter om kunden. Dessa uppgifter resulterar sen 
i en tematisk visning av kunderna genom att varje kund presenteras i olika färger beroende på 
dess status. Man kan även presentera kunderna i olika rapporter som visar kundinformation, 
intresse och speciell information om kunder som har beställt fjärrvärme. Tidsåtgången blev 
tio veckor. 
 
Slutsatsen är att målet uppfylldes. 
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BILAGA 1 – FÖRTECKNING ÖVER FORMULÄRENS INNEHÅLL 

Allt innehåll i formulärena beskrivs här nedan. Först skrivs namnet på fältet därefter en 
eventuell beskrivning i kursiv stil och till sist en bokstav inom parantes som beskriver vilket 
slags fält det är. Bokstäverna står för följande: 
 
T – Textfält 
F – Formelfält (fältets innehåll skrivs ut automatiskt genom en formel) 
K – Kryssruta  
R – Rullista 
P – Knapp 
 
Formuläret SaljKund 
− Årtal, aktuella året för intresseanmälan (T) 
− Kundnummer (T) 
− Abonnemangsnummer, ev. abonnemang om kunden är elabonnent hos företaget (T) 
− Lagfaren ägare (T) 
− Fastighetsadress (T) 
− Fastighetsbeteckning (T) 
− Ev. avvikande ägaradress (T) 
− Område (T) 
− Telefon alt 1 (T) 
− Telefon alt 2 (T) 
− Telefon alt 3 (T) 
− E-post (T) 
− Anmärkning (ev. anteckningar om kunden) (T) 
 
Formuläret SaljGD 
− Uppvärmningsalternativ, direktel, vattenburen el, ved, olja, pellets, berg-/markvärme, 

luftvärme, luftvärmepump (K) 
− Åtgång för varje uppvärmningsalternativ, kan endast fyllas i om alternativet i fråga är 

ikryssat (T) 
− Energiåtgång, omvandling av åtgången till kWh (F) 
− Summa energiförbrukning, summering av alla energiåtgångsfält (F) 
− Avdrag för hushållsel (T) 
− Energi att ersätta, resultat av energiförbrukningen subtraherat med hushållsel (F) 
− Kategorital, ett tal som används för att räkna ut effekten (T) 
− Effekt, räknas ut från ”energi att ersätta” och kategoritalet (F) 
− Hustyp (R) 
− Tomtkarta (K) 
− Övrigt (T) 
 
SaljAvtal 
− Intresserad (R) 
− Utskicksdatum (T) 
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− Svar senast (T) 
− Pris (T) 
− ÖK, om överenskommelse har uppnåtts eller inte (K) 
− Avtal (R) 
− Avtal datum (T) 
− Beställningserkännande (R) 
− Avhopp (K) 
− Anmärkning (T) 
− Avslutad (K) 
 
SaljAktiv 
− Välj aktivitet (R) 
− Lägg till, knapp för att lägga till skriven aktivitet (P) 
− Ta bort, knapp för att ta bort vald aktivitet (P) 
− Datum (T) 
− Dagens datum, knapp för att lägga till dagens datum (P) 
− Initiativ, lista för att välja om det var kunden eller företaget som tog kontakten (R) 
− Kontaktperson (kund) (T) 
− Kontaktperson (företag) (T) 
− Meddelande (T) 
 
SaljUppfolj 
− VVX-typ (T) 
− Reglerutrustning (T) 
− Beställt (T) 
− Lovad tid (T) 
− Levererat (T) 
− Installerat (T) 
− Besiktat (T) 
− Fakturerat (T) 
− Betalt (T) 
− Anmärkning (T) 
 
FVDok 
− Sökväg (T) 
− Bläddra (P) 
− Lägg till (P) 
− Ta bort markerad länk (P) 




