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Sammanfattning 

Preem, det största oljebolaget i Sverige, har en stor omsättning på sitt lager. På dess dryga fem hundra 
anläggningar omsätt mer än 2,5 miljoner liter om året. För Preem är kontroll av varulagret ett måste för god 
lönsamhet, säker drift och ett starkt miljöansvar. 

I syfte att förbättra lageruppföljningen önskar Preem bli utmanade. Preem önskar få ett nytt perspektiv och 
innovation och tog därför in studenter för att få möjligheter att förbättra systemet. 

Denna rapport gör en studie av befintliga system med dess för- och nackdelar. Preem har ett väl utvecklat 
systemstöd, processer, bemanning och personal för uppföljning av lagret. Preem har gjort benchmarkstudier 
och funnit att de är ledande i Sverige på lagerkontroll. Preem är dock av uppfattningen att nya funktionaliteter 
kan förbättra lageruppföljningen för Preem och i syfte att inkludera funktionen i det system som Preem 
planerar skapa har studier bedrivits.  

Som utgångspunkt för ett projekt som börjar till hösten i syfte att vidareutveckla lagerkontroll genomförs 
denna studie och vars resultat skall föreslå förbättringar och utvecklingar.  

Målet med rapporten är att presentera relevant bakgrundsinformation samt de resultat som framkommit 
under arbetet. Denna rapport behandlar design av ett antal nya funktionaliteter som borde ingå i det nya 
systemet samt skapande av kravspecifikationer tillhörande dessa funktionaliteter och i ett fall en prototyp. 
Syftet med kravspecifikationerna är att påtala möjligheter och varvid syftet med prototypen är att pröva dess 
relevans.  

Rapporten utgör endast en del i ett större arbete som bedrivits i fyra parallella kandidatexamensrapporter. Ett 
arbete avsåg databaser, två avsåg GUI och användbarhet och denna rapport kompletterande ett andra om 
kompletterande funktionalitet. 

Preem har med dessa rapporter fått en bra utgångsrapport för nästa steg – kostnadsbesparingar genom 
minskade lagerförluster och ökad effektivitet. 

Rapporten visar hur en tajt avgränsning fokuserar på problemlösning, beslutsträd kan styrka logiken, och hur 
datamängder kan hanteras. 

  



4 
 

Abstract 

Preem, the largest oil company acting in Sweden, has a huge turnover of its stock. On their more than five 
hundred fuel stations they have more than 2,5 million liters of turnover in average annually. To Preem, stock 
control is imperative for profitability, ensure safe operations and commitment to the safety of the 
environment.  

In an attempt to enhance stock control, Preem has a desire to be challenged. Preem whishes to gain a new 
perspective and innovation and took the decision to try out university students to challenge them to improve 
the processes. This report makes a study of existing system with their advantage and disadvantages. Preem 
does have a well-developed system support, processes, staff and skill for stock control. Preem have performed 
bench-mark studies and has the opinion that they are market leaders in this area in Sweden today. Preem, 
however, has the opinion that new functionality could enhance stock control and that these functions should 
be implemented after studies have been undertaken. 

As a starting point for a new project intended to start this autumn to enhance stock control, this study is 
performed and whose result shall propose improvements and developing areas. The aim of the report is to 
present relevant back ground information as well as the results discovered during the study. This report covers 
design of some new functionality that should be included in the new system, system specifications regarding 
these functions and in one case a prototype. The system specifications are to implore the possibilities and the 
purpose of the prototype is to challenge their relevance.  

This report is only a part of a larger study done in four parallel bachelor studies. One study covers design of 
databases, two covered GUI and usability and this report is one of two reports of additional functionality. 

With these reports, Preem has a good starting point for the next step, ensuring cost efficiency through 
decreased stock losses and increased efficiency. The report shows how increased focus on problem solutions, 
decision trees improving logic and how vast amounts of data could be managed 
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Definitioner 
För att förstå denna rapport gäller det att veta vad följande definitioner och termer betyder. 
Cistern: En behållare för förvaring av bränsle. Finns för ovan eller under jord, liggande eller stående 
Cisterngrupp: En eller flera cisterner. För det fall de är flera är de ihopkopplade på ett sådant sätt att de bildar 
en gemensam stor cistern. Detta för att kunna ha en "cistern" med större kapacitet än vad enstaka cisterner 
har  
Pejl: Mätinstrument som är placerad i cisterner för att mäta volymen av drivmedel, vanligtvis med flottör 
Konfidentialitet: Att information inte görs tillgänglig eller avslöjas för obehöriga 
IT-system: System som med informationsteknik hanterar och utbyter information. I begreppet innefattas även 
kommunikationsutrustning, datorer, servrar, skrivare etc. 
Riskanalys: En process som metodisk identifierar säkerhetsrisker och bestämmer deras betydelse 
Bränsletabell: En tabell som visar förhållandet mellan drivmedelsnivån och den mängd drivmedel som finns 
vid varje enskild nivå och ger en aggregerad volym 
Nucleus: Preems kassasystem som bl.a. processar försäljningsinformation, transaktionsdata m.m. 
mcdMonitorII: En programvara som hanterar pejldata om cisterner och bränslenivåer på anläggningarna och 
rapporterar detta till Preem. Har lokal logik. 
mcdConfig: En del av mcdMonitorII, hanterar bl.a. kommunikationsprotokoll men även övriga 
parameterinställningar i mcdMonitorII. 
SiteInfo: En central webbaserad databas som samlar information från mcdMonitor och andra system på 
drivmedelsanläggningarna och gör det lättillgängligt för användarna.  
Forcourt-server/Point-of-sale: Det lokala systemet på en drivmedelsanläggning som hanterar styrning och 
kontroll av pumpar, priser och försäljning på drivmedelsanläggningarna 
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Kapitel 1 Introduktion 
Detta kapitel tar upp relevant bakgrundsinformation om Preem och det system som används idag. Det går 
också igenom vad målet med projektet är 

1.1 Bakgrund 
Preem är en av de största aktörerna på den svenska drivmedelsmarknaden. 
Drivmedelsbranschen styrs av en mycket hög omsättning med förhållandevis små marginaler, varför 
optimering och avstämning av varulager har mycket stor påverkan på lönsamheten. Inom affärsområde 
Marknad och Försäljning på Preem (MF), som är ansvarig för försäljningen genom drivmedelsanläggningar, 
utvecklas ständigt nya metoder för en förbättrad och automatiserad lageruppföljning. Preem har under flera år 
arbetat med förbättring av systemstöd och processer. För tillfället drivs ett större initiativ med stor 
resultathöjande potential samtidigt som det inbjuder till nya idéer och tankesätt. Inledande försök har skett 
vilkas resultat indikerar att det finns ett utrymme för tekniska lösningar att förbättra arbetssättet och därmed 
också öka lönsamheten genom minskat svinn och därmed nödvändiga nedskrivningar av varulager. 
 
Preems Volymdifferensgrupp (VDG) arbetar med att reda ut och begränsa skillnader mellan vad som levereras 
till, vad som händer på, samt vad som säljs på bensinstationerna och dieselanläggningarna. Efter 
undersökningar fann de att de förlorade miljoner varje år på sina lagerförluster, eller enligt deras 
begrepp, ”oförklarade differenser”. De startade därför ett projekt för att förbättra sina kontroller av 
bränslelagret och -transaktioner. Detta har redan gett goda resultat men i dagsläget måste insamlad data i allt 
för stor utsträckning arbetas igenom manuellt vilket tar mycket tid, kostar pengar och avstämningsfrekvensen 
är lägre än önskat. De vill därför effektivisera och vidareutveckla detta arbete genom att skapa en ny lösning 
där de ser; 
-en databas som automatiskt samlar alla data på en plats, 
- en logik som försöker upptäcka avvikelser  
- ett stöd att kunna agera på och rapportera sådana upptäckter till ansvarig personal på ett strukturerat och 
prioriterat sätt.   

1.2 Problemformulering 
Preem arbetar med uppföljning av sitt lager av drivmedel på sina bensinstationer och dieselanläggningar. I 
princip betyder det att Preem reder ut och begränsar skillnader mellan vad som levereras och vad som säljs på 
anläggningarna.  
De har ett flertal andra önskemål, bland annat  

 att öka mätnoggrannheten på leveranserna,  

 säkerställa borttagning av spökleveranser (problem med mjukvaran till nivåmätarna i cisternerna leder 
ibland till illusionen av en leverans),  

 kalibreringsnoggrannhet,  

 uppdatering av tanktabeller, etc. 
 
Det tar mycket tid för de anställda att gå igenom all data som genereras av deras mätsystem. Det tar dessutom 
ofta några dagar innan de märker en avvikelse. Därför vill de ha ett system som går igenom data i realtid och 
som kan upptäcka dessa avvikelser och rapportera dem direkt så att åtgärder kan tas omedelbart. KEX-jobbet 
kommer inte att vara den fulla implementationen av detta, det kommer att vara planering och utformning av 
ett sådant system på en hög nivå/delnivå där respektive KEX-uppdrag fokuserar på sitt utvalda område. 
Fokuset i denna rapport behandlar analys av data i syftet att upptäcka mönster. Det finns ett stort antal 
metoder för att upptäcka mönster i data. Olika metoder lämpar sig för olika syften, denna rapport fokuserar på 
de metoder som lämpar sig för förutsägelser av framtida data. De data som används i denna rapport utgörs av 
leveransinformation till Preems drivmedelsanläggningar och det är Preems önskemål att utifrån känd 
information om en leverans kunna göra en pålitlig uppskattning av differensen på leveransen. Känd 
information inkluderar exempelvis förare, tankbil, anläggning, depå, mm.  
Projektets resultat skall innehålla detaljerad information om en metod för att upptäcka mönster i data samt 
använda dessa mönster för förutsägelser av framtida data. Även viss information om andra metoder skall tas 
upp i samband med ett resonemang som förklarar valet av den använda metoden. 
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1.3 Syfte 
Syftet med projektet är en ökad precision i lageruppföljningen vilket är beroende av högre upplösning på 

indata som bland annat försäljningstransaktioner och lagerrörelser. Därtill behöver uppföljningen bättre 

samordna och integrera multipla datakällor.  

Preems önskan har uppfattats att i första hand få en utmanande analys, påstående eller svar på ett av 

studenten analyserat problem (i detta fall mönsteranalys av leveransdata). Problemet som studenten har 

analyserat skall beskrivas och förklaras så att det tydligt framgår av vad man haft för i syfte att utmana. Därför 

är Preems önskan att i första hand få en rapport. I andra hand önskar Preem även få programkod, logik, eller 

en beta-version överlämnad i syfte att klargöra hur man tänkt sig att det analyserade programmet skulle 

kunna lösas. Preem förstår utmaningen i att på så kort tid få till en fungerande lösning och anser att syftet är 

uppfyllt då studenten försökt visa sin tes genom ett utkast till en lösning. 

Syftet med rapporten är att fördjupa kunskapen om mönsterigenkänning i syfte att förutsäga framtida data. 

Innehållet i rapporten skall kunna användas i framtida projekt för att uppnå bättre resultat vid analys av data. 

1.4 Metod 
Arbetet sker i faser där den första fasen bestod av planering och informationsinhämtning. Under denna fas 

genomgick vi en utbildning för att få en tydligare överblick av uppgiften. Denna följdes av en arbetsfas där 

skapandet av kravspecifikationer var den huvudsakliga uppgiften men viss insamling av information gällande 

testning och annat skedde i de fall där den redan insamlade informationen visade sig otillräcklig eller bristande. 

Sedan skapades en prototyp i syfte att undersöka prestanda, kapacitet och implementationsmöjligheter av 

utvald kravspecifikation. Den sista fasen utgjordes av en sammanställning av arbete och resultat från de tre 

tidigare faserna till en rapport som utgör slutprodukt, dvs. detta dokument. 

Arbetet i samtliga faser genomfördes med regelbundna kontakter med handledaren samt i viss mån med 
andra KEX-grupper. Varje delmoment ska utvärderades för att säkerställa att arbetet hållit god kvalitet och 
inte missat något. Arbetsfaserna beskrivs i detalj i kapitel 3. 
En MoSCoW-lista[1] användes för att göra arbetet anpassningsbart beroende på utvecklingen genom att 
specificera vilka resultat som måste kompletteras, bör kompletteras, kan kompletteras och skall inte 
kompletteras.  

1.5 Mål 
För att uppnå syftet har följande funktionalitet behandlats i denna rapport; 

 Framtagande av kravspecifikationer för följande funktionaliteter 

- Finna anläggningar med högsta lageromsättningshastigheterna 

- Finna anläggningar med ej rapporterade timvärden 

- Finna samband mellan differenser och vissa förare/bilar 

 Försök till framtagande av funktionell prototyp för en av dessa funktionaliteter 

För att genomföra detta behövs först genomföras en litteraturstudie för att samla in information som kan 

bidra till uppkomsten av idéer. Denna informationssamling kommer att börja med studier av Preems 

nuvarande system med syfte att skapa en uppfattning om systemets natur och vad som redan ingår. Därefter 

skall kravspecifikationer för ovan definierade funktioner skapas. En av dessa kravspecifikationer behandlar 

funktionalitet för att finns mönster i leveransinformation i syfte att förutsäga händelser i framtida leveranser. 

Denna kravspecifikation kommer att ligga till grund för arbete med en prototyp som skall genomföra praktiska 

test i syfte att bättre förstå en metod för mönsteranalys av data.  

1.6 Avgränsningar 
Hela projektet är uppdelat i fyra områden;  
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 databashantering,  

 funktionsimplementering,  

 kommunikation och  

 GUI.  
Denna rapport är avgränsad till funktionsimplementering och handlar endast om en del av denna 
funktionsimplementering.  
Fokus ligger på analys av insamlad data för att upptäcka avvikelser, mönster och fel. 
Då projektet skall genomföras under en relativt kort tidsram kommer vi att fokusera på ett fåtal funktioner för 
att uppnå användbara resultat i dessa. Den funktionalitet som ligger som huvudfokus i arbete är upptäckt av 
mönster i leveransinformation som kan användas för att finna differenser och andra avvikelser, 
Den huvudsakliga undersökningsfrågan för detta projekt är "Hur kan man analysera en datamängd med syfte 
att finna mönster i datamängden som kan användas för att förutsäga aspekter av framtida datamängder 
baserat på vissa attribut i den undersökta datamängden?".   

1.7 Disposition 
Kapitel 1 - Introduktion - ger en överblick av bakgrunden och syftet med projektet. 
Kapitel 2 - Teori - innehåller information om företaget, företagets verksamhet samt befintliga system. 
Kapitel 3 - Metod - beskriver de metoder som använts under arbetet 
Kapitel 4 - Analys av data - det befintliga datat analyseras  
Kapitel 5 - Egen Implementation - redogörelse för framtagande och implementeringen av en prototyp 
Kapitel 6 - Resultat - presentation och sammanställning av resultat 
Kapitel 7 - Diskussion - I detta kapitel diskuteras de val som gjordes under projektets gång vad gäller 
avgränsningar, arbetsmetoder, etc. 
Kapitel 8 - Slutsats - här visas slutsatser dragna från resultatet samt eventuella förslag på hur projektet kan 
drivas vidare. 
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Kapitel 2 Teori 
Detta kapitel innehåller teoretisk bakgrundsinformation som är väsentlig för att ge läsaren en god insikt i 

bakgrunden till arbetet samt de resurser som involveras i arbetet.  

2.1 Företagsinformation 
Preem är Sveriges största oljebolag med sina raffinaderier för tillverkning av petroleumprodukter och 
försäljning av dessa. Under 2014 hade Preem en nettoomsättning på 94,2 miljarder kronor.66% av 
produktionen går på export.  Preem har flera depåer och deltar i ett depåsamarbete för distribution av 
produkterna till sina kunder och till sina drygt 500 drivmedelsanläggningar. [3]. 

2.1.1 Raffinaderier 

Preem har två raffinaderier i Sverige; Göteborg och i Lysekil. I dessa raffinaderier behandlas råolja för att 
framställa färdiga drivmedelsprodukter. 
Preem svarar för ca 80% av den svenska raffinaderikapaciteten och 30% av den nordiska[4]. Preem har länge 
varit engagerat i miljöarbete och deras raffinaderier släpper därför ut 17% mindre koldioxid, 66% mindre 
kväveoxider och 95% mindre svaveloxider jämfört med det genomsnittliga raffinaderiet i Västeuropa[4]. Sedan 
Raffinaderiet i Lysekil byggdes 1970 har produktionen ökats från 7 miljoner ton till 11 miljoner ton om året. 
Svavelutsläppen har dock minskat från 5.000 ton till 200 ton på samma tid![5] .Tillsammans producerade de 
båda raffinaderierna 18 miljoner ton under 2014. [3] 

2.1.2 Depåer 

Preem har sju depåer runt om i landet, dessutom har Preem också tillgång till 14 andra depåer genom ett 
samarbete med andra aktörer. Tankbilarna hämtar drivmedel från depåerna för att sedan kunna leverera det 
till drivmedelsanläggningarna. Det är av denna anledning som samarbetet utförs då det låter både Preem och 
Preems samarbetspartners minimera transportkostnader. Lastningen på depåerna är automatiserad vilket 
medför att tankbilarna kan lasta dygnet runt[6].  

2.1.3 Drivmedelsleverantör 

Hoyer är företaget som levererar drivmedel från depåerna till drivmedelsanläggningarna. Rutinen är att Hoyer 
mäter upp den mängd bränsle som levererats och fakturerar Preem för den mängden. För att vara säkra på att 
Hoyer levererat rätt mängd drivmedel gör Preem avstämningar mellan vad Hoyer sagt de levererat och vad 
drivmedelsanläggningen uppmätt att leveransen uppgick till så att de kan göra en avstämning och upptäcka 
eventuella differenser som kan indikera problem. Dessa avstämningar görs mha system som mcdMonitorII och 
Preems webapplikation Lagerkontroll.  

2.1.4 Drivmedelsanläggningar 

Preem äger ca 520 drivmedelsanläggningar men genom samarbete finns Preems på 570 
drivmedelsanläggningar under märkena SÅIFA och Preem där de säljer sina produkter[7]. De har anläggningar 
både för privatpersoner och för tung trafik (i vissa fall för båda). 102 anläggningar är bemannade med butik 
och försäljning av produkter som mat, tillbehör och bilkem. På de övriga anläggningarna säljer Preem bara 
drivmedel men det kan förekomma att butik finns men då med någon annan verksamhetsidkare. På varje 
anläggning finns ett antal olika system som är avgörande för lagerkontrollsystemet. Information angående 
cisternivåförändringar, köphistorik, leveranser etc. samlas in genom dessa system och rapporteras till Preem.  

2.1.5 SÅIFA 

SÅIFA anläggningar är speciellt anpassade för att sälja till tung trafik. De är utrustade med en pump som har 
högre kapacitet än vid vanliga anläggningar (upp till 120 liter/minut jämfört med ca 40 liter/minut). Dessa 
anläggningar är utrustade med ytterligare ett system för lagerkontroll, Tapnet. De är också ofta designade på 
ett sådant sätt att de kan flyttas med lastbild vilket tillåter Preem att flytta anläggningar som säljer dåligt till 
områden med högre omsättning. 

2.1.6 Huvudkontoret 

På Preems huvudkontoret i Stockholm leds företaget. Funktioner för Ekonomi, IT, HR, Marknadsföring mm 
styrs från huvudkontoret. Vad gäller drivmedelsuppföljning arbetas det huvudsakligen med att hantera 
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drivmedelsvarulagret samt den ekonomiska uppföljningen av lagret. Systemen SiteInfo och Lagerkontroll är de 
system som används för att kontrollera leveranser, rapporter, dagsavstämningar m.m. 

2.2 Befintliga system 
Preem har en mängd olika system för att hantera drivmedelsvarulagret. Ett flertal av dessa arbetar 
tillsammans för att ge ökar precision och tillförlitlighet. Här beskrivs de system som är involverade i detta 
projekt. Dessa befintliga system utgör tillsammans lagerkontrollsystemet. Systemens sammankoppling ses i 
diagram 1.  

 
Diagram 1: Systemöverblick 

2.2.1 Nucleus 

På varje drivmedelsanläggning finns ett kassasystem (Nucleus), även kallad Point-of-sale som är igång dygnet 
runt. På samma dator körs mcdMonitorII. Den har även ansvaret att köra annan mjukvara som dock inte är 
relevant för detta projekt. 

2.2.2 Forcourtserver/PoS 

En Forcourt-server är en specialtillverkad industridator med mjukvara som är kontrolleneheten för allt på 
drivmedelsanläggningen som har med drivmedel att göra. Den säkerställer bland annat att ett kort är godkänt 
för tankning, meddelar banken om hur mycket som ska betalas, frigör pistolerna för påfyllnad av drivmedel, 
etc. Forcourt-servern hanterar alltså samtliga aspekter av ett köp.som sköter dialogen med banken 

2.2.3 mcdMonitorII & Commandern  

mcdMonitorII är en mjukvara som samlar in data från pejlen. mcdMonitorII kommunicerar 
inte direkt med pejlen utan via Commandern. Commandern är det system som först behandlar pejlens 
mätningar. Commandern är speciell då den är byggd så att den aldrig ska skapa ett elektriskt överslag och 
därmed en gnistbildning, detta på grund av brandfaran med att ha en stor mängd brandfarlig vätska i närheten. 
Data som Commandern tar emot översätts och formateras om till lämplig format av mcdMonitorII.. 

2.2.4 Lagerkontroll 

Lagerkontroll är en webbapplikation skapad av Preem för att hålla reda på varulagret genom att följa upp 
leveranser från tankbil och pejl, bokfört lager och pejlat lager.  
Information från SiteInfo och från Hoyer sammanställs här för att man ska kunna bearbeta datat på ett ställe i 
ett system. Preem använder detta system för avstämning av cisternvarulagret och slutligen för bokföring. 
Detta system var inte in scope för oss, annat än för dataförsörjning som webbapplikationen visar. 
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2.2.5 SiteInfo 

SiteInfo är mcdMonitorII:s presentationssystem. Siteinfo används för nivåuppföljning och -övervakning. Data 
som SiteInfo har tillgång till är cisterninformation, nivåinformation samt administrativ information.  
Preem använder Siteinfo även för att skicka  viss data till transportören Hoyer för att de ska ha aktuell 

lagerinformation och kunna planera de mest effektiva rutterna utan att drivmedel tar slut på någon anläggning. 

SiteInfo är bra för presentation av data men är out of scope för projektet.  

2.3 Datalogi 
Data kallas den tekniska representationen av information som lagras i minnet på en dator. Data mäts, samlas 
in, rapporteras och analyseras, varefter det kan visualiseras med hjälp av exempelvis diagram eller grafer. Det 
data man har tillgång till är avgörande för funktionaliteten som kan utvecklas. Ett program (som innehåller 
funktionaliteten) kan ses som funktion, utdata (Output data values) är en funktion av indata (Input data 
values). I varje fall så är dataobjekt centrala för utvecklandet av funktionalitet då möjliga funktionaliteter 
begränsas av vilka data som finns tillgängliga. 

2.3.1 Dataformat 

Format på data är olika från olika systemleverantörer och för olika funktioner. I detta uppdrag är data till stor 

del baserat på det format som indata från drivmedelsanläggningarna levererar från de underliggande 

systemen nämnda ovan. Formatet kan dock ändras efter behov när datat väl har hämtats. Hämtning av data 

kommer dock inte att tas upp i detalj i denna rapport då det inte ingår i avgränsningen.  

Det dataformat som leveransdata var tillgängligt i var CSV (Comma Separated Values)[8] vilket är ett gammalt 

format att lagra data på där data lagras i en textfil i tabellformat med värdena avgränsade med kommatecken. 

Under arbetet med prototypen sparades dock denna data om till en textfil där värdena avgränsades med TAB-

tecken för att underlätta manuella undersökningar i informationen. 

2.3.2 Beslutsträd 

Beslutsträd består av ett rotat träd vilket betyder att varje nod i trädet har exakt en inkommande kant med 

undantag av en enda nod som inte har någon inkommande kant (denna nod är roten)[9]. Beslutsträd har flera 

användningar där en är att förutsäga resultatet av en händelse baserat på data från tidigare händelser. Trädet 

byggs upp genom att resultaten från de tidigare händelserna plottas in i en resultats-rymd och som därefter 

delas upp i partitioner. Utifrån dessa partitioner skapas ett träd där varje väg genom trädets noder ner till ett 

av dess löv kan beskrivas med ett boolskt uttryck som representerar en del av resultatrymden.  

 
Figur 1: Exempel på Beslutsträd

[10] 

Grundidén bakom beslutsträd är att testa ett attribut i taget och röra sig mot ett resultat baserat på dessa 

tester. Detta motsvarar att röra sig igenom ett träd där noderna innehåller tester och löven resultaten (se 

Figur 1: Exempel på Beslutsträd).  
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Ett beslutsträd kan byggas automatiskt genom att välja det attribut som säger mest om svaret och sedan 

markera de grenar med entydig klassning (resultatet kan avgöras definitivt genom detta attribut, se 

grenen ”Regnigt” i Figur 1) som klara och sedan rekursivt upprepa denna process för att bygga vidare på de 

andra grenarna[10]. Ett viktigt begrepp vid skapandet av beslutsträd är entropi vilket är ett mått på 

oförutsägbarheten och beräknas med formeln                       där pi är sannolikheten för 

händelsen i[10]. Om man applicerar denna formel på att singla slant respektive att slå en tärning får man 

värdena 1 respektive 2,58 vilket visar att det är en större oförutsägbarhet när man slår en tärning. När man 

bygger ett träd ska man därför välja attribut som minimerar entropin.  

Det finns ett antal regler som bör följas vid skapandet av ett beslutsträd. Man bör prioritera ”viktiga frågor” 

tidigt dvs. att attribut som har stor betydelse för resultatet bör tas hänsyn till före attribut som han en mindre 

effekt på resultatet[10]. Ett tankesätt att utgå ifrån för att bestämma vilka attribut som bör väljas är Occams 

Princip som hävdar att ”man ej bör anta fler företeelser än vad som är nödvändigt för att förklara fenomenen”, 

alltså att man sorterar bort attribut som inte är nödvändiga för att förklara resultaten[11]. Grunda träd bör 

också prioriteras.  

Beslutsträd har ett antal problem som regelbundet dyker upp. Ett av de vanligaste är överträning då attribut 

testas med för specialiserade tester vilket leder till dålig generalisering. Man kan motverka överträning genom 

åtgärder som enklare tester, att acceptera fel även i träningsmängden, att begränsa trädets höjd och genom 

beskäring[10].  

Beskäring är en process där ett färdigtränat beslutsträd skall simplifieras för att motverka överträning. 

Överträning är då trädet tar alltför stor hänsyn till attribut i träningsmängden som inte har en stor effekt på 

resultatet. Detta ökar trädets tillförlitlighet på träningsmängden men minskar den på andra datamängder då 

dessa attribut ofta skiljer sig från de i träningsmängden. Då målet med beslutsträd är att applicera dem på 

andra datamängder efter att de tränas är målet att ha maximal tillförlitlighet på dessa och överträning minskar 

alltså denna tillförlitlighet.  

2.3.2.1 Weka - Waikato Environment for Knowledge Analysis 

Weka är ett mjukvarubibliotek skrivet i programmeringsspråket Java. Det utvecklades ursprungligen vid 

University of Waikato på Nya Zeeland år 1993 och skrevs då i en kombination av programmeringsspråk med 

det skrevs om i Java år 1997[12]. Weka har en klass för att skapa och använda beslutsträd, kallad J48[13], som är 

en implementation av C4.5 algoritmen[14]. Vi beslutade att använda J48 för att skapa beslutsträd i arbetet. Ett 

exempel på strukturen hos ett beslutsträd skapat av J48 kan ses i Bilaga 7, detta träd skapades dock avsiktligt 

litet för att vara lätt att överblicka och har därför ingen koppling till resultaten av arbetet. J48 använder sig av 

två beskärningsmetoder; subträds-ersättning och subträds-höjning.  

Subträds-ersättning innebär att ett subträd, ett antal noder med tillhörande löv, ersätts med endast ett löv. 

Detta minskar storleken på trädet och motverkar överträning då de noder närmast löven, de som tar bort, är 

de noder som testar de minst relevanta attributen. Detta betyder att trädets tillförlitlighet på 

träningsmängden minskar på grund av ökad generalisering med det leder även till att trädet blir mer 

tillförlitligt på andra datamängder då det fokuserar på de attribut som innebär störst påverkan på resultatet.  

Subträds-höjning innebär att ett subträd höjs upp mot roten av trädet och då ersätter de noder det passerar. 

Detta har ofta en försumbar effekt på beslutsträd och det finns ingen tydlig metod att förutsäga effektiviteten 

på operationen.  
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Vid skapandet av beslutsträd med Weka används med fördel filformatet ARFF som är en enkel textfil där olika 

attribut definieras överst för att sedan följas av kommaavgränsade dataposter[15]. Ett exempel på en ARFF-fil 

kan ses i Bilaga 8. 
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Kapitel 3 Metod 
Detta kapitel behandlar de metoder som används för att uppnå målen med projektet. 

3.1 Informationsinhämtning och Planering 
Här beskrivs de metoder och tillvägagångssätt vi använde oss av för att inhämta den information vi behövde 
för att kunna genomföra arbetet med de resultat som Preem önskade. Vid arbetets inledning definierades vad 
som förväntades av oss, det var att utveckla tydliga kravspecifikationer för ny funktionalitet samt att närmare 
undersöka en av dessa funktionaliteter genom skapandet av en prototyp och genomförandet av tester med 
denna prototyp. Vi valde att använda oss av vattenfallsmodellen under vårt arbete[16]. Vi valde denna metod 
då den består av ett antal faser som på ett bra sätt överlappar med våra mål. Vattenfallsmodellen innehåller i 
den första formella beskrivningen av W. Royce sju steg; kravspecifikation, design, konstruktion, integration, 
verifiering, installation samt underhåll[17]. Av dessa steg använder vi detta projekt endast de första fem. 
Arbetet inleds med skapandet av kravspecifikationer vilka följs upp av design av delarna av den funktion som 
skall implementeras. Dessa implementeras separat och integreras därefter med varandra. Till sist verifieras 
delarnas funktionalitet genom ett antal tester med analys av test resultaten. Vi kommer dock ej att installera 
eller underhålla denna prototyp. Den ska användas av Preem under senare utveckling av ett nytt system och 
kommer därför aldrig att installeras direkt, varav den heller inte är i behov av underhåll. 
Vi använde dock även ett inslag av agila metoder[18] då vi ville hålla regelbunden kontakt med Preem för att 
säkerställa att arbetet utvecklade sig i rätt rikting och säkerställa ett användbart resultat utan att överskrida 
tidsramen för projektet.  

3.1.1 Tillgänglig Indata 

Att veta vilka data som fanns tillgängligt var avgörande i vårt fall, eftersom att utvecklandet av funktionalitet 
beror på det data som finns att arbeta med. De data som var i vårt intresse är följande: 
● Cisternnivå/pejlvärde/tanktabell/cisternnummer/grupp 
● Kassa (hur mycket som sålts) 
● Leverantörsdata (hur mycket som levererats) 
● Pumpdata (tidpunkten för start och stop) 

3.1.2 Systemdokumentation 

Innan någon implementation kan ske skall kravspecifikationer för de funktioner som vi valt att behandla 
skrivas. Dessa ska kunna användas som ett underlag för Preems utvecklare om funktionaliteten ska appliceras 
på deras system. Leverans av dessa kravspecifikationer är huvudmålet för detta projekt. 
Kravspecifikationerna skall innehålla information om funktionalitetens format (hur den ska implementeras), 
funktion (vad den utför), prestanda, tillgänglighet, pålitlighet samt övrig information som kan vara av intresse 
för funktionaliteten ifråga. 
Ett antal av kravspecifikationerna skall även testas praktiskt i form av en prototyp för att ge tydliga exempel på 
hur funktionaliteten kan implementeras och vilket prestanda den kan tänkas ha. Vilka av funktionerna som 
skall implementeras på detta sätt bestämdes i samråd med Preem. 
För att skapa tydliga kravspecifikationer skapades en mall som följdes[bilaga 1].  

3.1.3 Vattenfallsmetoden 

Vattenfallsmodellen innehåller i den första formella beskrivningen av W. Royce sju steg; kravspecifikation, 
design, konstruktion, integration, verifiering, installation samt underhåll[17]. Av dessa steg använder vi detta 
projekt endast de första fem. Arbetet inleds med skapandet av kravspecifikationer vilka följs upp av design av 
delarna av den funktion som skall implementeras. Dessa implementeras separat och integreras därefter med 
varandra. Till sist verifieras delarnas funktionalitet genom ett antal tester med analys av test resultaten. Vi 
kommer dock ej att installera eller underhålla denna prototyp. Den ska användas av Preem under senare 
utveckling av ett nytt system och kommer därför aldrig att installeras direkt, varav den heller inte är i behov av 
underhåll. 
Vi använde dock även ett inslag av agila metoder[18] då vi ville hålla regelbunden kontakt med Preem för att 

säkerställa att arbetet utvecklade sig i rätt rikting och säkerställa ett användbart resultat utan att överskrida 

tidsramen för projektet. 
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3.1.4 MoSCoW 

Vi valde att använda MoSCoW-metoden[1] för att planera vårt arbete och fastställa detaljerade mål för vad som 
skulle genomföras. 
När all data hade samlats in framgick vilka funktioner som kunde implementeras. Val av funktion har skett 
baserat på tanken att det skulle gynna Preem mest. Nedan är en MoSCoW-lista innehållande den 
funktionalitet som behandlas i detta dokument. 

Prioritering Beskrivning 

Must Leverera en kravspecifikation för funktionalitet 

av tekniskt intresse som skall ingå i det nya 

systemet. Den funktionalitet vi ska arbeta med 

finns definierad i listan nedan. 

Should Tillsammans med kravspecifikationen kan 

exempelvis en del exempelkod eller pseudokod 

för utvalda delar av funktionaliteten levereras. 

Could Skapa prototyp(er) av utvald funktionalitet. Den 

funktionaliteten är definierad i listan nedan. 

Wont Ett färdigställt system som ersätter Preems 

nuvarande. 

 
Den funktionalitet som kravspecifikationer skrevs för är följande: 

 Finna anläggningar med högsta lageromsättningshastigheten 

 Detektion av anläggningar med ej rapporterade timvärden samt åtgärder att hantera saknaden av data 

 Detektion av mönster som kan indikera oegentligheter eller fel under leveranser. 
Av dessa har en valts ut för en prototyp för att ge ett mer detaljerat underlag för Preem att arbeta vidare med. 
Den funktion som valdes är detektion av mönster som kan indikera oegentligheter eller fel under leveranser. 
Under arbetets gång reflekterade vi över all data vi hade tillgång till för att undersöka om vissa attribut ej var 
relevanta. Prototypen implementerades i ett objektorienterat språk, Java. Detta val gjordes i syfte att förenkla 
framtida studier av individuella aspekter av funktionaliteten då funktionens olika delar alla representeras av 
individuella metoder och därför kan studeras separat utan att ta hänsyn till resten av funktionen. 
MoSCoW använder en triangel med hörnen Tid, Resultat och Resurser. Om projektet inte håller tidsplanen 
eller ligger före den måste ändringar ske där en eller flera av dessa hörn påverkas. Om projektet ligger före 
tidsplanen kan exempelvis hörnet Resultat påverkas genom att ytterligare mål läggs till. I detta projekt föll vi 
efter tidsplanen och var därför tvungna att genomföra en förändring. Då vi hade en fast deadline kunde vi ej 
öka projektets tillgängliga tid och då vi ej kunde tillföra extra resurser (fler projektdeltagare) var vi tvungna att 
minska våra förväntade resultat. Vi valde då att minska antalet tester. 

3.2 Genomförandeprocessen 
När kravspecifikation var färdigställd påbörjades implementationen av funktionerna. Denna process inleddes 
med en modellering av funktionaliteten som därefter kunde användas för en iterativ arbetsprocess där de 
individuella delarna av funktionaliteten implementerades individuellt för att sedan kopplas ihop. Arbetets 
struktur baserades på vattenfallsmodellen[16]. Vi utförde alltså arbetet i faser där varje fas genomfördes 
fullständigt innan nästa fas påbörjades. 
Arbetet skedde genom en vanlig programmeringsmetod bestående av två faser. Först skapades en enkel 
modell av funktionen med pseudokod för att ha en struktur att utgå ifrån. I fas två användes denna modell för 
att implementera funktionen. 
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3.2.1 Metod för Problemlösning 

Vi utgick från antagandet att mönsterigenkänning skulle kunna bidra till att analysera data för att hitta 
relevanta kopplingar mellan differenser och leveransattribut. Vi använde oss av dataparsning för att föra in 
data från en fil liknande en CSV-fil (för att underlätta manuell överblick av data hade kommasepareringen 
ersatts av tabbseparering) till vår applikation som använder Java-ramverket Weka. 

3.2.2 Design av kravspecifikationer 

För att designa funktionaliteterna utgick vi från de krav och önskemål vi fått från Preem där de definierat den 

kapacitet de begär och den kapacitet de önskar ha. Ur dessa skrevs sedan kravspecifikationer som uppfyller 

dessa krav samt så många av önskemålen som möjligt.  

Dessa kravspecifikationer analyserades sedan för att säkerställa att de är rimliga och att det inte finns 

någonting som kan utgöra ett problem vid implementation. 

Vi använde oss av en guide till att skriva kravspecifikationer för att skapa en mall som vi senare använde till att 

skriva kravspecifikationerna[19]. 

3.2.3 Prototyp 

En stor del av arbetet var implementation av en prototyp för en utvald funktionalitet. Detta skedde genom ett 

antal faser enligt vattenfallsmodellen där kravspecifikationerna för nämnd funktionalitet låg till grund för en 

modell som sedan användes för att skriva prototypen i ett objektorienterat språk[20]. Vi använde Java som vårt 

objektorienterade språk. 

Prototypens syfte var att visa vilken prestanda som kan förväntas av funktionen samt hur den kan 

implementeras på ett effektivt och optimerat sätt. Detta skedde genom en serie tester av prototypen. 

Prototypens delar testades först individuellt under utvecklingen och därefter skedde grundligare tester av hela 

prototypen. 
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Kapitel 4 Analys av data 

4.1 Insamlad data 
Under projektarbetet använde vi oss av data om köp, leveranser, förare och cisternnivåer. Dessa data 
användes för utveckling av den funktionalitet som behandlas i denna rapport. Preem får tillgång till denna data 
genom flera olika källor, bland annat Forcourt-servern, MCD och Hoyer, men insamlad data sammanställs i två 
mjukvarusystem; SiteInfo och Lagerkontroll.  
I övrigt bestod insamlad data främst av information om mönsterigenkänning, algoritm-optimering och annan 
kunskap som kunde bli användbar inom arbetet.  

4.1.1 Data från Preem och Preems samarbetspartners 

De data som vi fick tillgång till från Preem och Preems samarbetsparters MCD och Hoyer fick vi tillgång till via 
föreläsningar och användning av systemen SiteInfo och Lagerkontroll. Den information vi fick tillgång till 
inkluderar allmän bakgrund om Preem, Preems system samt de verktyg och system som används av Preem, 
MCD och Hoyer för insamling av data.  
De data av intresse för detta arbete som MCD försåg oss med rörde anläggningsinformation och inkluderade 
anläggningsinformation, cisterninformation (pejlad nivå, nummer, temperatur, etc.) samt tidpunkter för 
händelser. De data av intresse för detta arbete som Hoyer försåg oss med rörde leveransinformation och 
inkluderade varukod (vilket drivmedel som levererats), storlek på leverans, tid för början och slut på 
leveransen, tankbilens nummer samt vilken chaufför som kört bilen. Det är dock värt att nämna att det finns 
leveranser som gjorts där någon av dessa dataposter saknas. Preem har inte tillgång till anledningar för dessa 
saknade värden. 

4.2 Användbar data 
Efter en tidsuppskattning valdes en funktion som skulle implementeras som prototyp. Denna hade användning 

för olika data från Preem. Vissa andra data kan bli användbara om funktionens funktionalitet utökas i 

framtiden. Viss spekulering om detta tas upp i denna rapport men mer detaljerade undersökningar ingår inte. 

Funktionens mål är att upptäcka mönster i leveransdata som kan visa på upprepande brister, misstag eller 

oegentligheter i leveranserna av drivmedel. De tillgängliga dataattribut som vi ansåg relevanta för arbetet med 

prototypen och därför använde var följande: 

 Levstart: Tid och datum då leveransen inleddes 

 Levstopp: Tid och datum då leveransen avslutades 

 Anl-nr: Anläggningsnummer, unikt för varje drivmedelsanläggning 

 Grp-nr: Gruppnummer, ett nummer som identifierar en cistern eller cisterngrupp på en anläggning 

 Pejlad volym: Den av anläggningen uppmätta volymen vid en leverans 

 Fakturerad volym: Den av leverantören fakturerade volymen vid en leverans 

 Förare: Förare som utförde leveransen 

 Fordon: Fordon som användes vid leveransen 

 Fsgv-kod: Varukod för den vara som levererades 

 Depå: Ett unikt nummer som identifierar vilken drivmedelsdepå leveransen lastades vid 

Vissa av dessa attribut var inte relevanta i sig men kunde användas som bas för att skapa relevanta attribut. 

Detta gäller främst start och stoppattribut för leveransen. Datumen tillför inte nödvändigt information då de 

data vi hade tillgång till endast utgjorde tre månaders leveranser och datum upprepades därför inte. Däremot 

kunde både tidpunk på dygnet samt tidsspann för leverans utvinnas ur dem och dessa attribut ansågs ha större 

relevans. 
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4.2.1 Detektion av mönster som kan indikera oegentligheter eller fel under leveranser 

Denna funktion använder främst data som ej är direkt relaterad till försäljning. Funktionen skall leta efter 

samband mellan attribut i leveransdata och uppkomna differenser i leveranserna av drivmedel till 

anläggningarna.  

De data som är relevanta för denna funktion är följande: 

 Vilken produkt som levererats 

 Storlek på leverans 

o som rapporterats levererad av leverantören 

o som rapporterats mottagen av anläggningen 

 Tidpunkt för leverans 

 Anläggningens position 

 Tankbilens position för att säkerställa att den är på rätt plats. 

 Vilken depå tankbilen hämtat sin last vid 

 Ordernummer på leveranser samt ordning av leveranserna under ordernumret  

Ett flertal andra data är till viss del kopplade till denna funktionalitet. Exempelvis kan precisionen och 

pålitligheten för mätdata förbättras om hänsyn tas till temperaturskillnaden mellan drivmedel som levereras 

och drivmedel som redan finns på anläggningen. Anläggningens uppmätande av leveransvolymen kan också 

förbättras genom att ta hänsyn till köp och använda en lugn period för att beräkna storleken på leveransen 

med mindre risk för störningar. Detta är dock andra funktioner som inte endast hör ihop med denna funktion 

och de kommer därför inte att tas upp i denna rapport. 

4.3 Existerande funktionalitet för datainsamling på anläggningarna 
Preem har ett flertal system på sina anläggningar som samlar in de data som används av funktionerna. Vi går 

här igenom de viktiga lite kort. 

4.3.1 Nivåmätningar 

Varje cistern på Preems anläggningar är försedd med en pejl som konstant mäter vätskenivån i cisternen. 

Pejlen består av en rak metallstång med en flottör kring sig (se komponent markerad med siffran 2 i diagram 2). 

Denna flottör flyter på vätskan och visar därmed vätskenivån i cisternen. Noggrannheten på mätning av 

flottörens nivå är mycket hög. Enligt MCD AB som är leverantör av delar av utrustningen är noggrannheten 

1/10 millimeter. Hög noggrannhet är viktigt då en volym om säg 50 liter i en cistern på 50.000 liter endast 

utgör en mycket liten nivåskillnad Pejlpinnen är även försedd med temperaturmätare som kan mäta vätskans 

temperatur.  

För att konvertera vätskenivån till en volym krävs en tanktabell där en volym anges för varje nivå i cisternen 

per cm. Applikationen extrapolerar sedan denna data så att volym finns i systemet per millimiter och kan 

beräknas per 1/10 millimeter. Denna tabell skapas genom analys av data från leveranser, köp och nivåer. I 

vissa fall är flera cisterner ihopkopplade och räknas då som en cisterngrupp. För att beräkna nivån i 

cisterngruppen används ett medelvärde av nivåerna i de cisterner som utgör cisterngruppen som matchas mot 

en tanktabell som skapats för hela cisterngruppen.  

Nivåmätningar har som syfte att låta Preem veta när en påfyllning behövs samt för att samla in information om 

anläggningarnas omsättning. Därtill kan Preem säkerställa att samtliga köp registreras och faktureras då köp 

jämförs med lagerrörelserna under dagen för att larma vid avvikelser. 
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Diagram 2: Cistern-utformning 

4.3.2 Leveranser 

Som tidigare nämnts har Preem ett avtal med företaget Hoyer som hanterar planering och transport av 

leveranserna av drivmedel till Preems anläggningar. Det är viktigt att rätt volym levereras och rapporteras men 

det kan ibland uppstå differenser mellan uppmätt och rapporterad volym. Anledningen till differenser kan 

bero på ett antal anledningar; det kan vara fel i tankbilens eller anläggningens instrument eller så kanske 

föraren ligger bakom; genom handhavande fel eller med flit.  

4.3.3 Köp 

Samtliga köp registreras i kassan. Tillförlitligheten är extremt hög. Ett köp innehåller information om vilken 

produkt som sålts, vilken volym som såldes, när köpet skedde samt kostnaden som kunden debiterades. 

Pumpen som kunderna använder innehåller en annan sorts mätare än cisternerna. Denna pump är mycket 

exakt men kan börja mäta fel ibland vilket medför att mätdata från pumpen bör jämföras med det som pejlen 

mäter för att upptäcka avvikelser och differenser. Preem anlitar Statens Provningsverk för kröning av samtliga 

pumpar årligen. [21]  Samtliga pumpar kontrolleras regelbundet av Statens Provningsverk. 

  



28 
 

  



29 
 

Kapitel 5 Egen Implementation/Utförande 

5.1 Översikt 
Projektet innefattade skapandet av kravspecifikationer för tre funktioner samt prototyper för en av dessa 

funktioner. Funktionen valdes genom dialog med handledare från Preem. Den funktion som valdes var 

detektion av mönster som kan indikera oegentligheter eller fel vid leveranser.  

Denna funktion ska ta hänsyn till utvalda attribut ur leveransdata och försöka finna mönster i datan. Målet är 

att dessa mönster ska hjälpa Preem att upptäcka och åtgärda källor till differenser. Funktionen är tänkt att 

användas i kombination med andra funktioner i det system som Preem planerar att skapa och som detta 

arbete är en förstudie till. Följaktligen är det funktionens implementation, prestanda, kapacitet och resultat 

som är av intresse för Preem. 

5.2 Kravspecifikationer  
Den första arbetsfasen bestod av skapandet av kravspecifikationer. Kravspecifikationer ger ett flertal fördelar 

vid senare arbete då de preciserar problemformuleringen, ger en klar överblick över vad projektet ska 

resultera i och hur detta ska uppnås. 

I enlighet med vattenfallsmetoden[16] var det första steget av arbetet att skriva ett antal kravspecifikationer för 

funktioner varav en skall användas för skapandet av en funktionsprototyp. Inför skrivandet av varje 

kravspecifikation analyserades funktionen utifrån indata, utdata, kapacitet och prestanda i enlighet med den 

guide för kravspecifikationer vi använde oss av[19]. Därefter samlades information relaterad till problemet in. 

En första version av kravspecifikationerna skrevs efter mallen[bilaga 1]. Dessa presenterades för handledaren på 

Preem och modifierades sedan efter feedback. 

I projektet ingick tre kravspecifikationer för funktioner som alla är kopplade till data hämtat från 

anläggningarna. Endast en av dessa implementerades som en prototyp. 

5.2.1 Behandla information om anläggningars lageromsättningshastighet 

Önskemålet var att optimera effektiviteten av varuleveranserna för att minimera kostnaderna för dessa. I 

analysen av detta problem tog vi främst hänsyn till anläggningarnas lagerkapacitet och omsättning och 

utredde hur dessa skulle kunna användas för att uppnå Preems önskemål.  

Baserat på dessa önskemål formulerades funktionella krav och tillhörande händelseflöde. Utifrån dessa 

fastställdes vilka indata som funktionen behöver. Därefter bestämdes formatet på utdata i samråd med Preem 

för att säkerställa att formatet är lättanvändligt för Preems medarbetare. Sist fastställdes icke-funktionella 

krav, uppskattningar av prestanda och kapacitet. Även leveransvillkor tas upp i kravspecifikationen. Denna 

kravspecifikation kan ses i Bilaga 2. 

5.2.2 Detektion av mönster som kan indikera oegentligheter eller fel vid leveranser 

Önskemålet var att finna kopplingar mellan attribut i leveransdata och oförklarade differenser så att dessa kan 

åtgärdas. Vi valde att använda mönsterigenkänning för att finna sådana kopplingar och valde då beslutsträd 

som metod för att finna mönster[10].  

I analysen av detta problem tog vi hänsyn till samtliga attribut i leveransdata och undersökte vilka som kunde 

tänkas ha en signifikant påverkan på resultatet samt hur attributen ska tolkas för att ha en påverkan. 

Exempelvis hade följesedeln ingen påverkan och tidpunkten för leveransen hade störst leverans om hänsyn 

endast togs till tid på dagen.  

Denna kravspecifikation kan ses i Bilaga 3. 

5.2.3 Upptäcka ej rapporterade timvärden samt försöka kompensera för dessa 

Önskemålet var att automatiskt upptäcka ej inrapporterade timvärden, uppmärksamma relevant personal om 

detta, samt försöka kompensera för de saknade timvärdena genom att utnyttja existerande data. Funktionen 
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ska försöka ta kontakt med anläggningen och begära ett timvärde innan några andra åtgärder tas för att 

utesluta möjligheten att ett tekniskt fel ledde till att rapporten ej nådde huvudkontoret. Endast om denna 

kommunikation misslyckas skall funktionen kontakta personal och kompensera för de saknade rapporterna. 

Vi valde att kompensera för saknade timvärden genom att använda anläggningens rapporthistorik för att 

beräkna troliga värden för försäljning och drivmedelslager. Funktionen behöver tillgång till en lista över 

samtliga drivmedelsanläggningar den skall övervaka samt dessa anläggningars rapporteringshistorik.  

Denna kravspecifikation kan ses i Bilaga 4. 

5.3 Prototyp - Detektion av mönster som kan indikera oegentligheter eller fel vid 

leveranser 
Av de tre kravspecifikationerna skulle en implementeras som en prototyp med syfte att erhålla bättre 

information gällande funktionernas kapacitet och prestanda sant för att finna en effektiv implementation av 

dem. För att kunna fokusera på prototypens huvudsakliga funktionalitet antogs att indata har blivit formaterat 

till ett lätthanterligt format i förväg. Under testningen av prototypen användes data som hade förberetts till 

filtypen ARFF[15] vilket är den filtyp som med fördel kan användas för att skapa beslutsträd med javabiblioteket 

Weka.  

Implementationen av prototypen inleddes med modellering av de tre "enheter" som tillsammans byggde upp 

prototypen. Enheterna modellerades och implementerades individuellt och skapades med minimalt beroende 

av varandra som ett mål. Vi valde att göra så med anledning av att prototypens syfte var att användas som 

förstudie vid skapandet av den version av funktionen som skall ingå i det system Preem planerar att utveckla i 

framtiden. Därför har vi ett fokus på att säkerställa att prototypen är lättförståelig, modulerbar och tydlig.  

All kod som skrevs under projektet kan ses i Bilaga 5. 

Den första enheten utgörs av en parser, en samling metoder som omformar information till ett annat format. 

Denna enhet användes främst för att läsa in data från en fil och omforma den till ett format som lätt kan 

användas i skapandet av en ARFF-fil[15] men den innehöll även ett antal metoder tillhörande den tredje 

enheten.  

Parsern läser först in rådata från en given fil och försöker därefter formatera ett givet antal dataposter ur 

denna data. Utvecklingen inleddes med att spara tillgänglig data till ett format som lätt skulle kunna 

formateras av parsern. Vi valde att ha rådata i en textfil där varje rad innehöll en datapost och attributen inom 

en datapost var avgränsade med en TAB. Därefter skapades en klass Delivery som fungerade som en behållare 

för information om en leverans. Delivery innehåller endast variabelfält där leveransinformationen sparas för 

senare användning av den andra enheten.  

Parsern arbetade iterativt igenom samtliga dataposter, den extraherade attributen från varje datapost och 

sparade dessa i individuella instanser av typen Delivery. Vi implementerade även ett felvärde som användes då 

ett eller flera attribut saknades i en datapost.  

Vid initieringen av en Delivery anropades ett flertal metoder av konstruktorn. Dessa metoder använde 

informationen i de tillgängliga attributen för att skapa nya attribut som vi ansåg kunde ha en positiv effekt på 

resultaten. När samtliga dataposter gåtts igenom returnerades en array innehållande de instanser av Delivery 

som skapats. 
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Attribut från rådata Attribut skapade med hjälp av information från rådata 

 

Leveransstart Månaden leveransen gjordes i 

Leveransstopp Tiden på dygnet då leveransen startades 

Anläggningsnummer Tiden det tog att genomföra leveransen 

Cisternnummer 

(gruppnummer) 

Differensen i liter 

Uppmätt volym 

(av anläggningen) 

Differensen i procent 

Fakturerad volym 

(av leverantören) 

Vilken leverans i ordningen av de leveranser 

som kopplats till detta ordernummer 

Förare  

Fordon  

FSGV kod 

(varukod) 

 

Ordernummer  

Depå  

 

Den andra enheten är en uppsättning metoder som använder Weka för att förbereda och skapa beslutsträd. 

Större delen av utvecklingen av denna enhet bestod i att placera alla dataposter i en klass av typen 

Instances[22] som består av ett ordnat set av klassen Instance[23]. Denna klass skapas i två steg: först definieras 

de attribut som ska ingå i varje Instance och därefter kan värden tillhörande dataposter läggas till som objekt 

av Instance. En viktig detalj är att då en Instances används för att bygga ett träd utgår Weka från att det sista 

attributet ska tolkas som resultatet. Vi valde därför att lägga till ett extra attribut som motsvarar ett Booleskt 

värde, antingen hade leveransen en signifikant differens eller så hade den inte det. På detta sätt arrangerade 

vi att Weka skulle söka efter mönster bland samtliga attribut utan att ett behandlades annorlunda.  

Metoden initierar först de attributfält som definierar vilka attribut som ska tas hänsyn till. Vi valde att använda 

följande attribut: 

 Månad: Den månad som leveransen utfördes under 

 Tid: Den tid på dygnet då leveransen utfördes 

 Tidspann: Antalet minuter det tog att genomföra leveransen 

 Pejlad volym: Leveransens storlek som uppmätt på anläggningen 

 Fakturerad volym: Den volym som leverantören rapporterade sig ha levererat 

 Förare: Den förare som utförde leveransen 

 Fordon: Det fordon som användes för att utföra leveransen 
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 Anläggningsnummer: Ett nummer unikt för varje anläggning 

 Depå: Den depå där leveransen lastades innan leverans 

 Gruppnummer: Ett nummer som identifierar vilken cistern eller cisterngrupp som leveransen 

levererades till 

 FSGV-kod: Ett varunummer som visar vilken vara som levererades 

 Ordernummer: Ett nummer som är unikt för varje serie av leveranser efter lastning vid en depå 

 Orderposition: Ett nummer som visar leveransens tur i ordningen av leveranser som delar samma 

gruppnummer 

 Signifikant differens: Endast ett Ja/Nej-värde som anger om differensen var signifikant eller inte. 

Används som resultat vid byggandet av ett träd 

När detta skett itererad metoden över en array av Delivery och initialiserar en Instance för varje objekt som ej 

är null i arrayen (dessa kan förekomma om vissa rader i vår rådata ej kan parsas då parsern i sådana fall väljer 

att endast ignorera den dataposten). Vid initialiseringen av varje Instance undersöker metoden alla attribut 

som kan ha saknade värden och definierar i så fall dessa med Wekas värde för saknade värden så att de tas 

hänsyn till vid skapandet av trädet. 

Den tredje enheten är en uppsättning korta metoder som används för att skapa specifika förutsättningar för 

tester eller av de två andra enheterna för att förenkla deras funktionalitet. De flesta av dessa metoder ligger i 

samma klass som parsern.  

De viktigaste av dessa metoder är de som används av konstruktorn i Delivery för att skapa nya attribut ifrån 

befintliga attribut samt de metoder som används av enhet två för att undvika exceptions orsakade av attribut i 

testmängden som ej fanns i träningsmängden. Dessa metoder kan delas in i två grupper: extraktion och IO.  

Extraktionsmetoder IO-metoder 

extractForare read_txt 

extractFordon write_txt 

extractAnl save_instances 

extractGrp load_instances 

extractFsgv  

extractDepa  

 

Extraktionsmetoderna tar alla in en array av Delivery och returnerar en lista innehållande alla variationer av ett 

visst attribut, exempelvis förare. Vi fann detta en nödvändighet då Weka kastar ett exception om testmängden 

innehåller ett sådant attribut som inte fanns i träningsmängden. Anledningen till detta är att Weka sparar alla 

sådana attribut i en lista och letar sedan igenom denna lista när den ska jämföra med ett attribut i 

testmängden. Om detta attribut ej finns i listan kommer Weka att fortsätta ur listan och orsaka ett 

ArrayIndexOutOfBoundsException vilket stoppar testet. Genom att manuellt lägga till samtliga attribut som kan 

ingå i antingen tränings eller testmängder säkerställer vi att detta inte sker.  

IO-metoderna är extremt enkla metoder som endast kan läsa eller skriva till filer. De används för att läsa 

rådata och ARFF-filer samt för att spara genererade ARFF-filer och resultatsammanställningar. Då dessa 

metoder är extremt enkla och inte har någon påverkan på arbetets resultat ingår de dock inte i Bilaga 5 med 

övrig källkod.  
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De resterande av dessa metoder skapades i syfte att utföra testning. De metoder som skapades för detta syfte 

är följande: 

 pickDataSubSet: Väljer ut en delmängd ur en större mängd Delivery. Detta var för att kunna framställa 

ett större antal mindre mängder för testning och träning av träd. 

 sortData_order_date: Sorterar en array av Delivery efter ordernummer och tidpunkt. Ordernummer 

kommer först i sorteringen och därefter tidpunkt. Detta leder till att samtliga leveranser i arrayen med 

samma ordernummer kommer att ligga intill varandra med den som genomföres först högst upp. 

Detta var för att kunna ge varje Delivery attributet Orderposition som användes för att testa om 

ordningen på leveranser med samma ordernummer påverkade resultatet märkbart. För att utföra 

sorteringen använde metoden sig av en MergeSort som gavs en komparator, 

DeliveryComparator_OrderDate, skriven för att sortera Delivery enligt våra önskemål. 

Samtliga metoder i prototypen implementerades med samma metodik. Först skrevs en mycket enkel modell i 

pseudokod som sedan användes som mall för implementationen av den riktiga metoden. Några av de metoder 

som ingick i enhet tre lades till under arbetets gång för att effektivisera metoder eller för att möjliggöra nya 

tester. 

5.3.2 Undersökningsfråga av intresse för Preem 

En fråga som vi på Preems rekommendation undersökte nära utöver våra allmänna tester var teorin att 

ordningen som leveranser med samma ordernummer har en koppling mellan differenser och ordningen på 

dessa leveranser. Att leveranser har samma ordernummer innebär att de ingår i samma leveranskörning, dvs. 

att en förare efter lastning vid en depå har levererat till flera anläggningar under sin körning. Preem uttryckte 

ett stort intresse för möjligheten att hitta samband mellan ordningen på dessa leveranser och uppkomna 

differenser under körningen. En framförd möjlighet är exempelvis att en del av den första leveransen skulle 

sitta fast i slangen och därmed skulle leverantören fakturera mer än vad anläggningen rapporterar att de 

mottagit och en negativ differens har då uppkommit. Om så är fallet bör dock en positiv differens av 

motsvarande magnitud uppstå vid den sista leveransen då föraren tömmer bilen och slangen. Om ett sådant 

samband kan bevisas kan det förklara ett stort antal differenser varje år. Preems system kan då instrueras att 

ignorera differenser som följer detta mönster. Av denna anledning införde vi ett antal tester för att undersöka 

frågan. 

  



34 
 

  



35 
 

Kapitel 6 Resultat 
Preems önskan har uppfattats att i första hand få en utmanade analys, påstående eller svar på ett av KEX-

studenten analyserat problem. Problemet som KEX-studenten har analyserats skall beskrivas och förklaras så 

att det tydligt framgår av vad man haft för i syfte att utmana. Därför är Preems önskan att i första hand få en 

rapport. I andra hand önskar Preem även få en programkod, en logik eller en applikation i en BETA- eller test-

version överlämnad i syfte att klargöra hur man tänkt sig att det analyserade problemet skulle kunna lösas. 

Preem förstår utmaningen att på så kort tid få till en fungerande lösning och anser att målet är nått då KEX-

studenten försökt visa sin tes genom en utkast till (BETA- eller test-version) lösning. 

6.1 Kravspecifikationer 
Samtliga kravspecifikationer inleds med en redogörelse för de behov som gett upphov till önskemålet för 

funktionen. Denna redogörelse följs av en detaljerad beskrivning av de funktionella kraven där de resurser 

funktionen behöver samt det resultat den ska ge upphov till presenteras. Dessa följs av funktionens 

händelseflöde där funktionens olika steg visas i en lista. 

Denna inledning ger läsaren en tydlig bild av funktionens nytta och format. Inledningen följs sedan av 

information om funktionens indata och utdata samt en analys av dess prestanda och kapacitetskrav. 

Kravspecifikationerna avslutas sedan med eventuell övrig dokumentation. 

Kravspecifikationerna har som syfte att besvara frågeställningarna, förklara behovet bakom funktionen, ge 

stöd, vägledning och inspiration vid framtida implementering samt ta upp information som bör tas i åtanke vid 

implementeringen.  

6.2 Prototyp - Detektion av mönster som kan indikera oegentligheter eller fel vid 

leveranser 
Resultaten från arbetet med prototypen består av den utvecklade koden och resultaten från testerna. Det är 

främst tre metoder som är av särskilt intresse för oss då övriga metoder antingen är till för att användas av 

dessa tre metoder eller för att skapa möjligheten att testa dessa tre metoder. 

6.2.1 parse_raw_data 

Denna funktion formaterar rådata till Delivery-format och förbereder alltså arbetet för övriga metoder. Ett 

stort antal testkörningar av denna metod har visat att den är pålitlig och effektiv. Den har en enkel struktur 

vilket är i linje med vårt mål att göra prototypen lättförståelig. Nedan finns ett enkelt flödesschema över 

metoden för att ge en idé om hur den är uppbyggd och arbetar. 



36 
 

 
Figur 2: Grundläggande flödesschema över metoden parse_raw_data 

Körningar av parse_raw_data resulterar i en mängd Delivery-instanser som sedan kan användas av metoden 

createInstancesFromDeliveries för att skapa en instans av klassen Instances som i sin tur sedan kan sparas som 

en ARFF-fil. Denna ARFF-fil kan sedan användas av createTreeFromInstances för att träna ett beslutsträdträd. 

Vi har genomfört tester i försök att provocera fram ett fel men har endast upptäckt en situation som orsakar 

fel i denna metod. Detta är då vissa attributsfält är ifyllda med felaktiva attribut. Detta gäller främst starttid 

och stopptid för leverans som då orsakar problem vid initialiseringen av instanser av Delivery. Övriga attribut 

orsakar inte några märkbara problem vid körning av parse_raw_data då de felaktiga attributen endast leder till 

att dessa fält fylls i med felnumret. Om någon av volymerna är felaktig orsakar detta dock problem vid körning 

av createInstancesFromDeliveries då den antar att volymen är korrekt ifylld och inte kontrollerar om det är ett 

saknat värde, därför orsakas ett fel vid initialisering av den instans med det felaktiga värdet. Detta är dock en 

brist vi ej valt att avhjälpa med anledning av att syftet med funktionen är att undersöka uppkomna differenser 

vilket ej är möjligt utan volyminformationen. 
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6.2.2 createInstancesFromDeliveries 

Denna  metod använder sig av de data som formaterats av parse_raw_data för att skapa en instans av 

Instances klassen. Denna instans är sedan det som används av createTreeFromInstances för att träna ett 

beslutsträd. Detta är den kodmässigt mest komplicerade metoden då den till skillnad från övriga metoder har 

två större uppgifter att genomföra, nämligen att först initialisera strukturen på den instans av Instances som 

skall skapas och sedan att föra in data från samtliga Delivery. Nedan finns ett enkelt flödesschema över 

metoden för att ge en idé om hur den är uppbyggd och arbetar. 

 

Körningar av createInstancesFromDeliveries resulterar i en Instances som sedan kan användas av metoden för 

att skapa en instans av klassen J48 vilket är Wekas klass för beslutsträd[13]. Tester har genomförts för att testa 

pålitlighet, stabilitet och kapacitet. Vi har haft få problem i denna metod då det enda som orsakar kraftiga fel 

är saknade attributfält eller direkt insättning av felvärden. Om ett attribut försöker läggas till utan att dess 

attributfält har initierats orsakar det direkt ett fel som får programmet att krascha. Detta är dock ett enkelt 

avhjälpt fel då denna initiering sker endast en gång och är inte nämnvärt komplicerad. Direkt insättning av 

felvärden var ett fel orsakat av vår tidigare implementation av parse_raw_data där vi utsåg ett specifikt 

negativt värde till vårt felvärde. Vid initialisering av nominella värden i en instans används arrayer där det 

angivna värdet till instansen tolkas som ett index i arrayen med möjliga attributvärden. Ett negativt värde leder 

följaktligen till ett exception och därmed till ett fel som avslutar programmet. Detta felet avhjälptes via 

kontroller av samtliga värden som kan vara satta till felvärdet och användning av Wekas metod för att 

deklarera saknade värden för att hantera fallen med felvärde.  
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Resultatet av createInstancesFromDeliveries kan enkelt sparas till en ARFF-fil och användas senare av 

createTreeFromInstances för att skapa ett beslutsträd. 

6.2.3 createTreeFromInstances 

Denna metod använder sig av de data som sparats i formen av en instans av Instances av metoden 

createInstancesFromDeliveries för att träna ett beslutsträd. Beslutsträdet utgörs av Wekas klass J48[13] som 

implementerar algoritmen C4.5 för beslutsträd[14]. Detta är den kodmässigt kortaste och enklaste metoden då 

den i princip uteslutande använder sig av biblioteksmetoder. Nedan finns ett enkelt flödesschema över 

metoden för att ge en idé om hur den är uppbyggd och arbetar. 

 

Körningar av createTreeFromInstances resulterar i en instans av klassen J48 som innehåller ett beslutsträd 

tränat på data från en sparad ARFF-fil. Vi hade under början av arbetet med denna metod ett problem med 

våra attribut. Vi började med att använda numeriska attribut direkt vilket inte gav bra resultat då numeriska 

attribut är för exakta, Weka såg inte kopplingar mellan leveranser på 10000 liter och på 15000 liter. Vi valde 

därför att göra om värdena till nominella värden där varje värde stod för ett intervall. Detta var dock inte den 

enda anledningen till att vi gjorde detta. Wekas beslutsträdsklass är inte speciellt samarbetsvilligt vad gäller 

numeriska värden och gav ofta ifrån sig fel om de användes. Det gav betydligt bättre resultat och färre 

felmeddelanden då vi anpassade oss till att använda nominella värden istället. 

6.2.4 Resultat från tester av metoderna 

Tester genomfördes genom skapandet av en träningsmängd och tio testmängder. Träningsmängden innehöll 

8500 dataposter. Detta antal valdes av praktiska skälv då större mängder krävde för mycket processorkraft och 

minneskapacitet. Ett träd skapades utifrån träningsmängden och sedan testades trädets tillförlitlighet på 

träningsmängden och testmängderna.  
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Följande resultat erhölls: 

Använda inställningar 
för J48 trädbildning 

Resulterande storlek 
på beslutsträdet 

Tillförlitlighet på 
träningsmängden 

Tillförlitlighet på 
testmängderna 

(genomsnitt) 

{-U} 24571 93.3% 61.6% 

{-O} 3870 80.7% 69.7% 

{-C, 0.5} 8215 85.6% 72.2% 

{-M, 5} 2324 79.0% 69.1% 

{-R} 4331 78.2% 67.2% 

{-B} 1783 85.3% 65.5% 

{-S} 3664 80.6% 69.9% 

{-L} 3870 80.7% 69.7% 

{-A} 3870 80.7% 69.7% 

{-J} 3870 80.7% 69.7% 

Förklaringar av inställningarnas betydelse: 

 {-U} Genomför ingen beskäring av trädet 

 {-O} Kollapsa inte trädet 

 {-C, 0.5} Sätt förtroendetröskel för beskäring (0.001 - 0.5) 

 {-M, 5} Sätt det minimala antalet instanser i ett löv (heltal, 1, 2, 3...) 

 {-R} Använd Reduced Error Pruning 

 {-B} Använd binära delningar 

 {-S} Använd inte subträds-höjning 

 {-L} Städa inte upp efter att trädet byggts 

 {-A} Laplace-utjämning för förutsagda sannolikheter 

 {-J} Använd inte MLD-korrigering för informationsvinst på numeriska attribut 

Vi såg direkt att de tre sista inställningarna ej verkade ha någon effekt på resultatet. För att kunna stärka 

denna åsikt undersökte vi de olika attributens förekomst i beslutsträden samt trädens struktur. Vi fick då 

följande resultat: 

 {-U} {-O} {-C,0.5} {-M, 5} {-R} {-B} {-S} {-L} {-A} {-J} 

Månad 1260 96 360 24 168 100 96 96 96 96 

Tid  2621 226 663 84 410 230 233 226 226 226 

Tidspann 413 154 231 84 98 78 161 154 154 154 

Pejlad 
Volym 

611 208 312 78 156 58 208 208 208 208 

Fakturerad 
Volym 

520 143 260 104 91 48 143 143 143 143 

Förare 14235 1533 3723 876 1971 306 1533 1533 1533 1533 

Fordon 3773 462 1540 77 616 112 462 462 462 462 

Anl-nr 513 513 513 513 513 772 513 513 513 513 

Depå 90 50 50 10 10 28 50 50 50 50 

Grp-nr 512 368 424 320 208 60 368 368 368 368 

Fsgv-kod 297 176 253 143 143 54 176 176 176 176 

Order-nr 120 82 102 92 42 12 82 82 82 82 

Order-
position  

18 12 14 2 2 2 12 12 12 12 

Vi ser här en del intressant information. Exempelvis kan vi se att den lilla skillnaden mellan S och de sista tre 

inställningarna helt beror på olika antal benämningar av tidspann och att effekten var positiv på 

testmängderna men negativ på träningsmängden. Vi ser också att förare, fordon, gruppnummer och 
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anläggningsnummer har ett stort antal benämningar. Däremot är benämningen av ordernummer och 

orderposition förhållandevis låg, vilket talar mot vår teori om ett samband mellan orderpositioner och 

differenser. 
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Kapitel 7 Utvärdering, Diskussion och Slutsats 
I detta kapitel diskuteras de positiva och negativa sidorna av de val som gjorts under arbetet. En 

sammanställning av arbetet samt argumentation om varför resultatet uppfyller syftet med arbetet.  

7.1 Utvärdering och Diskussion 
I detta kapitel utvärderas och diskuteras metoderna och arbetsstrukturen vi använt samt resultaten från 

implementering av kravspecifikationer och prototypen samt från testningen av prototypen.  

Frågan kan ställas hur effektiva de metoder som valdes under projektet var. Vid projektets uppstart var det 

inte färdigbeslutat exakt hur projektet skulle utformas eller vilka resultat som önskades. Detta berodde till stor 

del på att projektet endast var något av en förstudie till ett större projekt som Preem skall starta till hösten, 

delvis baserade på denna och de övriga KEX-jobbens förstudier. På grund av omfattningen av detta större 

projekt är förstudiens potentiella storlek för stor för att helt kunna genomföras under detta projekt varav 

avgränsningar har varit nödvändiga för att kunna leverera en rapport i tid till deadline. På grund av detta 

använde vi generella och enkla metoder under arbetet då dessa är anpassningsbara och därmed användbara 

även då projektets mål förändrades. Om projektet skulle göras om kan mål och avgränsningar göras tydligt 

definierade redan vid projektets början. Ett av de största problemen har dock varit just att definiera mål och 

avgränsningar. Dessa var inte fastställda förrän ca halva projekttiden passerat och även efteråt har en del 

förändringar gjort, då främst för att anpassa oss till den tid vi hade kvar. Det är definitivt en lärdom för 

framtiden att se till att få planeringen klar snarast, helst innan projektets början rentav. 

7.1.1 Metoder 

De metoder vi använde har hjälpt oss att hålla arbetet strukturerat och fokuserat. De resultat vi har fått utifrån 

dessa metoder uppfyller våra förväntningar i fråga om tillförlitlighet. Vi anser därför att vårt val av metoder har 

varit valitt och att de har varit pålitliga.  

7.1.2 Kravspecifikationer 

Vi anser att kravspecifikationerna uppfyller våra förväntningar vad gäller innehåll och detaljer. De diskuterar 

bakgrunden till problemet de ska hjälpa till att lösa och hur vi önskar lösa dessa problem. De går igenom 

funktionella krav med tillräcklig tydlighet för att föra fram sitt innehåll men har tillräckligt breda formuleringar 

för att uppmuntra egen innovation hos de som skall implementera dem, de är alltså lösningsförslag och inte 

färdigutvecklade lösningar. Det är dock vår åsikt att kravspecifikationerna kan användas för att utveckla valida 

och pålitliga funktioner. 

Det finns dock utrymme för förbättringar. Kravspecifikationerna var ej fokus i detta arbete och vi la därför inte 

en stor mängd tid på dem. Det skulle utan tvekan vara en fördel att implementera prototyper även till de två 

kravspecifikationer som detta inte gjordes för under projektet. Kunskapen från prototyperna skulle vara ett 

utmärkt tillskott till kravspecifikationerna då det skulle ge dem en stadigare grund att stå på. I övrigt kan en 

djupare litteraturstudie om liknande och relaterade arbeten också bidra med mycket till dem. 

7.1.3 Prototyp 

Implementationen av prototypen gick utan några större problem. Kombinationen av vattenfallsmetoden och 

agila metoder passade väl med arbetet då prototypen vi skulle göra lämpade sig mycket väl för 

objektorienterad utveckling. Detta på grund av dess modularitet; samtliga enheter som prototypen består av 

är endast beroende av sin egna indata.  

Vi har en stor mängd resultat från testerna men vi har haft svårt att analysera dessa resultat för att finna ett 

mönster i dem. Ett problem vi hade under testningen var Wekas tendens att vilja "favorisera" de vanligare 

resultaten. Detta kan ju anses vara en sund strategi i de flesta fall, om man måste gissa är det logiskt att välja 
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det svar som är vanligast. Anledningen till att detta ställde till problem för oss är att signifikanta differenser är i 

stark minoritet. Det skulle så klart vara udda om så inte var fallet då Preem har arbetat aktiv med att minska 

differenserna under en lång tid. I de data vi hade tillgång till hade en signifikant differens uppstått vid ca 6500 

av 81500 leveranser vilket motsvarar ca 8% av alla leveranser. Detta är såklart en stor andel av Preems 

leveranser men det innebär att Weka rutinmässigt kan gissa att en signifikant leverans inte har uppkommit och 

vara rätt i över nio av tio fall. Detta ledde faktiskt till att ett par av våra beslutsträd hade en enda nod, oavsett 

vad som skickades in i det trädet så förutsade det alltid att en differens inte skulle uppstå. För att lösa detta 

problem såg vi till att vara lite selektiva med våra träningsmängder; vi lade medvetet till en extra stor andel 

leveranser där en signifikant differens uppstått och slutade upp med en träningsmängd där ca hälften av 

dataposterna gav upphov till en signifikant differens. Detta ledde genast till beslutsträd med mycket högre 

användbarhet och tillförlitlighet. 

I våra resultat ser vi att de attribut som har störst närvaro i beslutsträden är förare, fordon, 

anläggningsnummer och gruppnummer. Vi tror dock att gruppnummer har betydligt mindre kopplingar till 

differenserna än vad resultaten verkar indikera. Detta på grund av att det endast finns ett begränsat antal 

gruppnummer då de ej är unika för varje anläggning. Då antalet gruppnummer är kraftigt begränsat, det finns 

normalt inte mycket mer än 5-6 nummer, kommer varje gruppnummer att kopplas till ett stort antal 

differenser. Detta sker dock på alla möjliga anläggningar och har ingen egentlig koppling till gruppnumren i sig. 

Vi anser därför att gruppnumrens höga närvaro i beslutsträden enbart beror på att antalet registrerade 

differenser så vida överskriver antalet gruppnummer att varje gruppnummer måste få en stor mängd 

differenser registrerade på sig. Det attribut som har överlägset högst närvaro i beslutsträden är dock förare. 

Detta indikerar att förare ligger bakom ett mycket stort antal av differenserna men det säger inget om 

anledningen, vi vet inte om dessa differenser uppstår på grund av slarvigt arbete eller någon oegentlighet. För 

att kunna dra en slutsats om detta är troligtvis en fältstudie av något slag nödvändig. Vi finner det osannolikt 

att det ska gå att avgöra om dessa differenser uppstår på grund av oegentligheter, slarv eller någon annan 

anledning enbart genom analys av leveransdata. Studier av leveransdata kan med största sannolikhet visa 

källorna till differenser men de kan inte avgöra anledningen till dem, möjligtvis med undantag av de 

differenser som uppstår pga. tekniska fel då händelser orsakade av teknik har en tendens att vara mer 

regelbundna och likformiga än händelser orsakade av människor.  

Vi ställde oss tidigare frågan om ordningen av leveranser tillhörande samma ordningsnummer kan ha en effekt 

på uppkomsten av differenser. Resultaten av våra test visar dock att korrelationen är svag. Endast depåerna 

har en svagare korrelation än ordernumret. Vi ser inga indikationer på att det skulle finnas en koppling. Vi har 

dock en hypotes; våra metoder är inte skapade för att välja träningsmängder och testmängder utifrån 

ordernummer vilket medför goda odds för att vår träningsmängd inte skall innehålla samtliga leveranser 

tillhörande ett visst ordernummer. Detta innebär att möjligheten till en korrelation mellan ordernummer och 

differenser inte är utesluten.  

Våra tester av prototypen tyder på att den producerar önskat resultat och den anses därför valid. Så som 

resultaten är i nuläget är de träd som produceras dock av något för låg pålitlighetsgrad för att med säkerhet 

kunna fastställa att de är pålitliga nog att användas i Preems processer utan ytterligare tester. Ytterligare 

studier krävs för att undersöka möjligheterna till att öka pålitlighetsgraden. 

7.2 Begränsningar 
Utan tvekan är tiden den största begränsningen vi har haft under projektet. Detta beror till största delen på att 

planeringen drog ut på tiden och vi var därför inte säkra på våra mål och avgränsningar förrän ca halva vår 

arbetstid hade passerat. Detta slog hårt på våra möjligheter att gå in på djupet i vårt arbete. På grund av detta 

är våra resultat tydligt begränsade, särskilt vad gäller djupet av vår analys av testresultaten.  
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7.3 Etik & Hållbar utveckling 
Projektet görs på ett oljebolag och har därmed implikationer särskilt vad gäller hållbar utveckling. Fossila 

bränslen står för en stor del av mänsklighetens miljöpåverkan. Detta projekt involverar dock inte arbete 

relaterat till en förändring i konsumtionen av fossila bränslen utan handlar om att upptäcka förluster av en 

färdig produkt i systemet. För Preem är det värsta som kan hända att de produkter som produceras och säljs 

läcker ut i miljön då de är mycket miljöförstörande. Varje möjlighet att snabbare förstå när läckage 

förekommer är mycket viktigt för Preem. Genom att införa ny funktionalitet i sitt lagersystem hoppas Preem 

kunna använda sina resurser mer effektivt vilket kan bidra med flera positiva effekter ur miljöperspektiv, 

exempelvis minimering av transporter. 

Preem har ett stort fokus på etik och hållbar utveckling. De utvecklar flera bränslen som är delvis förnybara 

och som de hoppas kunna göra helt förnybara i framtiden (se Preem Evolution Diesel). Preems vision är ”att de 

leder omställningen till ett hållbart samhälle” [2] . Därför ser jag inga anmärkningsvärda etiska problem med att 

arbeta för Preem under detta projektarbete. Arbetet har inte heller några nämnvärda risker. Det är endast 

analys av data. 

7.4 Slutsats 
Vi känner oss nöjda med de resultat vi har uppnått. Vi är övertygade om att det finns stora möjligheter för 

Preem att minska antalet uppkomna differenser samt effektivisera sin lagerkontroll.  

Arbetet har dock försvårats av projektets fluktuerande målsättningar. Detta har gjort det svårt att genomföra 

arbetet och lett till förseningar av resultat. Vi vill därför rekommendera Preem att fortsätta analys av 

testresultat och även att arbeta med utvecklingen av de funktioner som behandlas i de två kravspecifikationer 

som inte implementerades under detta arbete.   
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Bilaga 1 - Mall för Kravspecifikationer 
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2. Funktionella krav 

 2.1 Händelseflöde 
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   2.2.1 Indata 

   2.2.2 Utdata 

3. Icke-funktionella krav 

 3.1 Prestanda 

 3.2 Kapacitet 

 3.3 Säkerhet 

4. Dokumentation 

5. Leveransvillkor 
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Bilaga 2 - Kravspecifikation: Behandla information om anläggningars 

lageromsättningshastighet 

1. Bakgrund 
Leveranser till en drivmedelsansläggning sker regelbundet beroende på vilken förbrukning en anläggning har. 

Varje leverans medför en utgift där större delen av utgiften ligger i att transportera tankbilen med varan till 

stationen. Önskemålet är därför att leveransen alltid skall vara så stor som möjligt vilket innebär att kostnaden 

per volymenhet vara som levereras blir minimerad.  

Preem önskar kunna framställa en graf över anläggningars omsättning. Applikationen skall sedan kunna finna 

mönster i denna graf.  

2. Funktionella krav 
Applikationen skall kunna skapa en graf över lageromsättningshastigheten på en anläggning under en vald 

tidsperiod samt kunna finna upprepande mönster i denna graf om så önskas av användaren. Grafen ska kunna 

visa antingen omsättning i absolut volym eller i omsättning i förhållande till anläggningens lagerkapacitet. 

Applikationen skall genom att: 

 ta hänsyn till önskad tidsperiod 

 ta hänsyn till önskad precision 

 använda anläggningarnas försäljningsvärden samt lagerkapacitetstabeller 

kunna presentera: 

a) en graf som visar omsättningen över det valda tidsspannet 

b) presentera en lista över de mönster som kan upptäckas i grafen om detta begärs av användaren 

2.1 Händelseflöde 

Användaren skall välja följande information: 

 Startdatum 

 Slutdatum 

 Önskad precision (hur lång tidsperiod den kortaste posten skall vara; kan vara allt från månadsvis till 

max fyra gånger per dag) 

 Absolut eller relativ omsättning 

 Om användaren önskar köra mönsterigenkänning eller inte 

Exekvera 

Presentera resultatet 
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2.2 Data 

Indata 

Funktionen som skall utvecklas är beroende av att följande information finns tillgänglig: 

 Försäljningsdata för vald tidsperiod 

 Lagerkapacitet för drivmedelsanläggningen 

Utdata 

En graf som visar omsättningen under den valda tidsperioden samt, om så önskas av användaren, en lista med 

de mönster som kan upptäckas i grafen. Dessa mönster kan vara allt ifrån vilken veckodag som har högst 

försäljning till om det finns speciella dagar på året där försäljningen är ovanligt hög eller låg. 

3. Icke-funktionella krav 

3.1 Prestanda 

I fall att användaren endast önskar en graf och ej att mönsterigenkänningen exekveras skall exekveringstiden 

för applikationen ej överstiga två sekunder multiplicerat med antalet månader av data som applikationen skall 

ta hänsyn till. Om användaren önskar exekvera mönsterigenkänningen får denna ta upp till tre sekunder 

multiplicerat med antalet månader av data som skall gås igenom. 

3.2 Kapacitet  

Applikationen skall endast hantera upp till ett halvår av data om användaren önskar en precision högre än ett 

dagsvärde. Om användaren accepterar ett dagligt värde som precision skall applikationen kunna hantera upp 

till fem års data. 

4. Leveransvillkor 
Denna kravspecifikation levereras inte med någon form av testdata eller prototyp. 
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Bilaga 3 - Kravspecifikation: Detektion av mönster som kan indikera 

oegentligheter eller fel vid leveranser 

1. Bakgrund 
Leveranser till en drivmedelsansläggning sker regelbundet beroende på vilken förbrukning en 

anläggning har. En leverans storlek varierar beroende på cisternens storlek i kombination med 

omsättningstakt. Önskemålet är alltid att leveransen skall vara så stor som möjligt för att minimera 

transportavgifter och maximera effektivitet. 

Då storleken på en leverans mäts både av leverantören och av anläggningens egna system skall det 

finnas två rapporterade värden. På grund av leveransernas storlek och kraven på mätnoggrannhet är 

dessa värden sällan identiska; det finns alltså i de flesta fall en differens. Denna differens kan vara 

antingen positiv (anläggningen rapporterar en större leverans än leverantören) eller negativ 

(anläggningen rapporterar en mindre leverans än leverantören) och kan bero på ett flertal anledningar 

så som att någon handhavande gör fel eller tekniska problem men kan även bero på stöld. 

Preem önskar kunna finna systematik på avvikelser för att kunna följa upp om det finns 

återkommande avvikelser på en specifik tankbil, förare eller annan attribut. Detta för att kunna 

förebygga att differenser uppkommer.  

2. Funktionella krav 
Anläggningar registrerar leveranser samt uppmäter deras storlek via MCD-pejlsystem och rapporterar 

detta till Preem. Den rapporterade leveransen matchas sedan automatiskt mot uppgiven 

leveransvolym från leverantören. Information om bil, förare, tidpunkt och anläggningsinformation finns 

med i denna leveransinformation.  

Funktionen som skall utvecklas har som uppgift att utföra beräkningar på denna information för att 

utifrån: 

 den önskade tidsperioden 

 rapporterade mottagna leveranser från anläggningarna 

 rapporterade avlämnade leveranser från leverantören 

 information om tidpunkt för leverans, storlek på leverans, anläggningens position och typ, mm 

kunna finna upprepande mönster bland de differenser som uppkommer vid leveranserna 

2.1 Händelseflöde 

Användaren skall föra in följande data: 

 önskan om analysens omfattning; inför beräkning anges analysens omfattning av 

användaren genom att variera parametrar som begränsar hur mycket data som 

analyseras (exempel på parametrar inkluderar tidsperiod och tröskelvärde för 

leveransdifferens). 

Exekvera 

Presentera ett beslutsträd med resultatet 

 

 

2.2 Data 

Indata 

Funktionen som skall utvecklas är kräver att följande information finns tillgänglig: 

 Rapporterad mottagen volym från anläggningarna 

 Rapporterad levererad volym från leverantören 

 Vilken tid leveransen började och slutade vid 
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 Vilken tankbil som levererade varan 

 Vilken förare som levererade varan 

 Vilken depå varan lastades vid 

 Allmän anläggningsinformation 

Utdata 

Ett beslutsträd som kan användas för att göra en förutsägelse av vissa attribut från en leverans 

baserat på övriga attribut i leveransen.  

3. Icke-funktionella krav 

3.1 Prestanda 

Det tar mycket tid, minne och processorkraft att genomföra trädoperationer. Ett beslutsträd är dock 

snabbt och enkelt att använda. Detta innebär att skapandet av beslutsträd är en process som inte bör 

genomföras vid varje körning. Beslutsträd bör skapas och sparas för att sedan enkelt kunna 

användas vid behov och uppdateras när det blir aktuellt (exempelvis när en stor del av datan det 

byggdes med är inaktuell).  

Därför kräver vi endast att skapandet av ett beslutsträd inte får ta mer än 30 minuter. 

3.2 Kapacitet  

Applikationen skall kunna hantera minst 10000 dataposter innehållande leveransinformation i vald 

period. Övre gränser för antalet dataposter beror på tillgänglig kapacitet då beräkningskomplexitet 

och minnesanvändning begränsar kapaciteten.  

4. Leveransvillkor 
Kravspecifikationen levereras med en prototyp implementation av funktionen samt en 

sammanställning av testresultat av körningar av prototypen.  
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Bilaga 4 - Kravspecifikation: Upptäcka ej rapporterade timvärden och 

försöka kompensera för dessa 

1. Bakgrund 
Leveranser till en drivmedelsansläggning sker regelbundet beroende på vilken förbrukning en 

anläggning har. En leverans storlek varierar beroende på cisternens storlek i kombination med 

förbrukningens hastighet. För att maximera effektiviteten av leveranser genom att förutsäga optimal 

tidpunkt att sända en ny leverans krävs regelbunden information om anläggningens drivmedelsnivåer. 

Denna information skall automatiskt rapporteras av varje anläggning vid regelbundna tider. 

Preem önskar kunna upptäcka utebliven rapportering snarast för att kunna vidta åtgärder för att 

återställa funktionalitet på anläggningen. Preem önskar även använda existerande information för att 

kompensera för uteblivna värden. 

2. Funktionella krav 
Samtliga drivmedelsanläggningar skall skicka ett värde med cisternernas bränslenivå en gång i 

timmen. Denna funktion skall upptäcka anläggningar som ej rapporterar detta värde samt undersöka 

om anläggningen är kontaktbar genom att: 

 försöka ta kontakt med anläggningen 

 ta hänsyn till att timvärdesrapporteringar kan bli fördröjda en kortare tid 

I de fall en anläggning med missade timvärden ej är kontaktbar ska funktionen kompensera det 

saknade värdet genom att använda existerande data genom att: 

 använda anläggningens försäljningshistorik för att beräkna en trolig försäljningssiffra för den 

aktuella tidsperioden 

 utgå från anläggningens senaste rapporterade drivmedelslager och använda den troliga 

försäljningssiffran för att uppskatta det nuvarande lagret 

 presentera en lista över de anläggningar med missade timvärdesrapporter som ej kan 

kontaktas innehållande anläggningsinformation samt det uppskattade drivmedelslagret 

2.1 Händelseflöde 

 Iterera över lista med timvärden och jämföra med lista över anläggningar för att finna saknade 

timvärden 

 Försöka kontakta samtliga anläggningar med missade timvärdesrapporter och begära timvärden 

från dem 

 Beräkna en trolig försäljningssiffra för de anläggningar som ej kan kontaktas 

 Jämföra med senast rapporterat drivmedelslager för att uppskatta nuvarande lager 

 Presentera listan innehållande de okontaktbara anläggningarna samt de uppskattade 

drivmedelslagren för dessa anläggningar 
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2.2 Data 

Indata 

Funktionen som skall utvecklas är kräver att följande information finns tillgänglig: 

 Uppdaterad lista över samtliga drivmedelsanläggningar  

 Samtliga rapporterade timvärden från de senaste 14 dagarna, sorterade efter tidpunkt och 

anläggning 

Utdata 

Lista innehållande samtliga anläggningar med ej rapporterade eller ej giltiga timvärden samt 

uppskattade värden för deras drivmedelslager. 

3. Icke-funktionella krav 

3.1 Prestanda 

Tiden för att applikationen skall genomföra en exekvering samt presentera resultatet på får ej 

överstiga tre sekunder under förutsättning att listan innehållande rapporterade timvärden är sorterad 

enligt tidpunkt och anläggning vid start av exekvering. Om detta ej är fallet får tiden för exekvering 

uppgå till maximalt fem sekunder. Om exekveringen ej är genomförd inom tidsbegränsningen skall de 

resultat som funnits presenteras och exekveringen därefter avslutas i bakgrunden. Då 

bakgrundsexekveringen avslutats skall resultaten uppdateras.  

3.2 Kapacitet  

Tidsspannets begränsning på 14 dagar i kombination med antalet drivmedelsanläggningar resulterar i 

uppskattningsvis 185 000 dataposter som skall gås igenom. Följaktligen krävs kapaciteten att 

undersöka dessa poster inom tre sekunder samt förmågan att sortera dem inom två sekunder om så 

behövs. 

4. Leveransvillkor 
Denna kravspecifikation levereras inte med någon form av testdata eller prototyp.  
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Bilaga 5 - Kod för prototypen 

WekaTools, en klass som använder Weka för att förbereda och bygga beslutsträd 
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Dataparser, en klass innehållande en parser för rådata samt hjälpmedelsmetoder för både testning och 

användning  
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Delivery, en klass som håller information om en leverans
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DeliveryComparator_OrderDate, en klass som kan användas för att sortera en array av Delivery efter 

ordernummer och tidpunkt 
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Bilaga 6 - Exempel på resultat från test 
Resultat från test med inställningarna {-C, 0.5} 

 

Results of Train 
====== 
Correctly Classified Instances        7276               85.6    % 
Incorrectly Classified Instances      1224               14.4    % 
Kappa statistic                          0.712  
Mean absolute error                      0.2083 
Root mean squared error                  0.3228 
Relative absolute error                 41.6683 % 
Root relative squared error             64.551  % 
Total Number of Instances             8500      
 

Results of Test 0 
====== 
Correctly Classified Instances        3537               70.74   % 
Incorrectly Classified Instances      1463               29.26   % 
Kappa statistic                          0.2087 
Mean absolute error                      0.3266 
Root mean squared error                  0.4662 
Relative absolute error                226.3218 % 
Root relative squared error            173.6299 % 
Total Number of Instances             5000      
 

Results of Test 1 
====== 
Correctly Classified Instances        3477               69.54   % 
Incorrectly Classified Instances      1523               30.46   % 
Kappa statistic                          0.2059 
Mean absolute error                      0.334  
Root mean squared error                  0.4718 
Relative absolute error                226.6686 % 
Root relative squared error            173.8951 % 
Total Number of Instances             5000      
 

Results of Test 2 
====== 
Correctly Classified Instances        3535               70.7    % 
Incorrectly Classified Instances      1465               29.3    % 
Kappa statistic                          0.2098 
Mean absolute error                      0.3239 
Root mean squared error                  0.4627 
Relative absolute error                222.8625 % 
Root relative squared error            171.7395 % 
Total Number of Instances             5000      
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Results of Test 3 
====== 
Correctly Classified Instances        3508               70.16   % 
Incorrectly Classified Instances      1492               29.84   % 
Kappa statistic                          0.2056 
Mean absolute error                      0.3303 
Root mean squared error                  0.4714 
Relative absolute error                213.4972 % 
Root relative squared error            169.562  % 
Total Number of Instances             5000      
 

Results of Test 4 
====== 
Correctly Classified Instances        3524               70.48   % 
Incorrectly Classified Instances      1476               29.52   % 
Kappa statistic                          0.2076 
Mean absolute error                      0.3282 
Root mean squared error                  0.4685 
Relative absolute error                214.4994 % 
Root relative squared error            169.4447 % 
Total Number of Instances             5000      
 

Results of Test 5 
====== 
Correctly Classified Instances        3525               70.5    % 
Incorrectly Classified Instances      1475               29.5    % 
Kappa statistic                          0.1961 
Mean absolute error                      0.328  
Root mean squared error                  0.4686 
Relative absolute error                226.7562 % 
Root relative squared error            174.3426 % 
Total Number of Instances             5000      
 

Results of Test 6 
====== 
Correctly Classified Instances        3552               71.04   % 
Incorrectly Classified Instances      1448               28.96   % 
Kappa statistic                          0.225  
Mean absolute error                      0.3254 
Root mean squared error                  0.4645 
Relative absolute error                210.3802 % 
Root relative squared error            167.0971 % 
Total Number of Instances             5000      
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Results of Test 7 
====== 
Correctly Classified Instances        3469               69.38   % 
Incorrectly Classified Instances      1531               30.62   % 
Kappa statistic                          0.1907 
Mean absolute error                      0.336  
Root mean squared error                  0.4776 
Relative absolute error                218.1412 % 
Root relative squared error            172.1638 % 
Total Number of Instances             5000      
  

Results of Test 8 
====== 
Correctly Classified Instances        3490               69.8    % 
Incorrectly Classified Instances      1510               30.2    % 
Kappa statistic                          0.2096 
Mean absolute error                      0.3322 
Root mean squared error                  0.471  
Relative absolute error                215.2098 % 
Root relative squared error            169.6193 % 
Total Number of Instances             5000      
  

Results of Test 9 
====== 
Correctly Classified Instances        3486               69.72   % 
Incorrectly Classified Instances      1514               30.28   % 
Kappa statistic                          0.197  
Mean absolute error                      0.3324 
Root mean squared error                  0.4751 
Relative absolute error                239.2919 % 
Root relative squared error            180.3739 % 
Total Number of Instances             5000       
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Bilaga 7 - Exempel på Beslutsträd skapat av J48 
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Bilaga 8 - Exempel på ARFF-fil 

 

ARFF-filen definierar först de attribut som skall ingå i den. Dessa kan vara allt från nominella attribut där 

attributet väljs ur en tillgänglig lista över attribut. I detta arbete låter vi de flesta attribut vara nominella då alla 

former av "namn" ger bättre resultat då (en förare är känd via ett nummer men detta nummer ska inte tolkas 

som en siffra utan som ett namn).  

När alla attribut har definierats motsvarar sedan varje rad efter markören @data en datapost där de olika 

värdena separeras med kommatecken.  
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