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Abstract 

Denna undersökning handlar om hur data för ett lagerhanteringssystem, inom 

oljebranschen, kan lagras på ett mer effektivt sätt. Med hjälp av en databasmodell bidrar 

den här rapporten genom att visa nya lagringsmöjligheter som finns för företaget Preem. 

Förutom det ger undersökningen, bland annat, svar på hur skillnader mellan uppgiven 

(enligt leverantören) och uppmätt drivmedelsvolym för utförda leveranser kan beräknas, 

med hjälp av att begära information från en databas. 

Genom en bättre utförd datalagring kommer det vara lättare att hantera ett lager och 

kunna upptäcka när ett fel uppstår, som gör att informationen om volymen i lagret 

ändras felaktigt. Ett vanligt existerande problem är att två källor anger två olika resultat 

som berör lagermängden.  

Rapporten innehåller två framtagna databasmodeller samt inkluderar de teoretiska fakta 

som krävs för att förstå sådana modeller, och att kunna få en uppfattning för hur en 

sådan modell implementeras som en databas. Exempel på sådan information är vad en 

databas är, hur modellering av en sådan går till, bland mycket annat. Samtidigt 

framhåller denna undersökning idéer på vad det finns för fortsatta 

utvecklingsmöjligheter för Preem. 

Nyckelord 

Datalagring, Lagerhanteringssystem, Drivmedelslager, Datainsamling, 

Datamodellering, Databas, SQL  
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Abstract 

The purpose of this research is to study how a stock management system within the oil 

industry can be stored in a more efficient way. With the use of a database model, this 

study will show new data storage possibilities for Preem (one of the largest fuel 

companies in Sweden). The research will determine the difference between the fuel 

volume stated (by the supplier) and the measured volume (in the tank), by requesting 

information from a new designed database. 

With more effective data storage it will be easier to manage stock and to detect errors, 

which can interfere with the information about the volume in stock. Having two 

different sources of information that can give two different results for the stock quantity, 

causes these errors. 

The report contains two developed database models as well as the theoretical facts that 

is necessary for understanding such models and their implementation as a database. For 

example gives a definition of a database, and a description of the modelling process. 

This research is concluded by some recommendations for Preem’s future progress for 

the system. 

Keywords 

Data storage, Stock Management System, Fuel inventory, Data collection, Data 

modeling, Database, SQL  



II122X Examensarbete Lageravstämning i oljebranschen 10 juni 2015 

v 

Förord 

Med detta examensarbete avslutar vi vår högskoleingenjörsutbildning inom datateknik.  

Vi vill först tacka vår handledare på Preem, Alexander Åhlström, som har hjälpt oss att 

förstå situationen på företaget och alltid varit hjälpsam när vi haft frågor om det arbete 

som vi utfört, liksom kommit med idéer på vad vi kunde bidra med för projektet. 

Tack även till Peter Nilsson, projektägare på Preem, för att du gjort detta projekt möjligt 

och lärt oss en hel del, vid workshop och föreläsningar. 

Tack till vår handledare vid KTH, Fadil Galjic, som hjälpt oss mycket med rapporten 

såväl tips på förbättringar som vad som är nödvändigt att ha med. 

Självklart vill vi även tacka vår examinator, Anders Sjögren, för att du har gett oss 

förståelse för vad som ska ingå i ett examensarbete och för att du alltid haft tid att 

diskutera det vi funderar över. 

Tack till alla andra studenter i projektet, för ett bra samarbete och stöd samt för att ni 

kommit upp med idéer som vi haft nytta av. Det har varit roligt att arbeta med er. 

Vi vill tacka våra stödjande familjer, ni är alltid funnits när vi behövt er. 

 

10 jun 2015 

Karl Fridlund & Akhlad Ali   



II122X Examensarbete Lageravstämning i oljebranschen 10 juni 2015 

vi 

Innehållsförteckning 

Abstract ........................................................................................ iii 

Nyckelord ....................................................................................................... iii 

Abstract ........................................................................................ iv 

Keywords ........................................................................................................ iv 

Förord ........................................................................................... v 

1 Introduktion ............................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................ 1 

1.2 Problem .................................................................................................. 1 

1.2.1 Översikt ............................................................................................ 1 

1.2.2 Detaljer ........................................................................................... 2 

1.2.3 Fokus .............................................................................................. 2 

1.2.4 Definition ........................................................................................ 2 

1.3 Syfte ....................................................................................................... 3 

1.4 Arbetsfördelning ................................................................................... 3 

1.5 Disposition ............................................................................................ 3 

2 Bakgrundsmaterial ................................................................. 5 

2.1 Drivmedelsanläggning .......................................................................... 5 

2.1.1 Cistern och cisterngrupp ................................................................ 6 

2.1.2 Mjukvarusystem ............................................................................. 6 

2.2 Datalagring .............................................................................................7 

2.2.1 Databas ............................................................................................7 

2.2.2 Textfiler........................................................................................... 9 

2.3 Datamodellering ...................................................................................10 

2.3.1 Konceptuell modellering ............................................................... 11 

2.3.2 Logisk modellering ........................................................................ 13 

2.3.3 Fysisk modellering ........................................................................ 14 

2.4 Databaskommunikation (SQL) ............................................................ 14 

2.5 Databashanteringssystem (DBMS) ...................................................... 15 

2.5.1 SQL Server ..................................................................................... 16 

2.5.2 MySQL ........................................................................................... 17 

2.5.3 DB2 ................................................................................................ 17 

2.6 Kommunikation ................................................................................... 17 

3 Metod ..................................................................................... 19 

3.1 Förstudie .............................................................................................. 19 



II122X Examensarbete Lageravstämning i oljebranschen 10 juni 2015 

vii 

3.1.1 Litteraturstudie ............................................................................. 19 

3.1.2 Företagets process ......................................................................... 19 

3.1.3 Produktmål ................................................................................... 20 

3.2 Utveckling ............................................................................................ 20 

3.2.1 Design ............................................................................................ 21 

3.2.2 Databas .......................................................................................... 21 

3.2.3 SQL-satser .................................................................................... 22 

4 Analys ................................................................................... 23 

4.1 Processen ............................................................................................. 23 

4.2 Mjukvarusystem .................................................................................. 24 

4.3 Data ..................................................................................................... 25 

5 Databasen ............................................................................. 26 

5.1 Modellen .............................................................................................. 26 

5.2 Skapandet ............................................................................................ 27 

5.3 Användningen ..................................................................................... 29 

6 Resultat .................................................................................. 31 

6.1 Databasmodeller .................................................................................. 31 

6.2 SQL-satser ........................................................................................... 32 

7 Diskussion ............................................................................ 35 

7.1 Metod ................................................................................................... 35 

7.2 Resultat ................................................................................................ 36 

7.3 Etik och Hållbarhet ............................................................................. 37 

7.4 Framtiden ............................................................................................ 37 

Referenser .................................................................................. 39 

Bilagor ......................................................................................... 41 

Bilaga A, Konceptuell modell av systemet. .................................................... 41 

Bilaga B, Logisk modell av databasen. .......................................................... 42 

Bilaga C, SQL-satser för att skapa databasens tabeller. ............................... 43 

Bilaga D, SQL-satser för att lösa givna uppgifter. ........................................ 46 

Bilaga E, Frågor som företaget vill ha svar på med hjälp av SQL. ............... 54 

 

 

 



II122X Examensarbete Lageravstämning i oljebranschen 10 juni 2015 

1 
 

1 Introduktion  

Drivmedel baserat på olja är idag en av dagens största och mest viktiga naturresurser 

och de används både i bilar, tåg, flygplan samt inom industrin. De flesta människor 

förbrukar oljan dagligen och utan den skulle inte dagens samhälle fungera.  

Det finns flera sätt att få tillgång till olja, och det allra vanligaste är genom stationer 

som innehar utrustning för att kunna tanka fordon, exempelvis bilar, bussar och lastbilar. 

Preem är ett av de företag som tillhandahåller stationer med olja för olika konsumenter. 

1.1 Bakgrund 

Området som denna undersökning kommer att beröra är ett område inom oljebranschen. 

Företaget Preem, som är projektägare, är det största inom drivmedelsindustrin i Sverige 

och har idag cirka 400 bensinstationer och 140 tankställen för tung trafik samt två 

raffinaderier. 

Vad som sker på stationer som säljer drivmedel, i form av bensin och diesel, är inte 

fullständigt hanterligt i dagens läge. Mängden drivmedel som passerar varje station är 

stor, vilket gör att informationen om dessa är mycket svåra att hantera. Det krävs 

enorma resurser att hantera detta problem både när det gäller mätande av sådant som 

hur stora volymer som tankats, liksom hur andra parametrar påverkar denna situation, 

exempelvis temperaturförändringar.  

1.2 Problem 

Företaget anser att hanteringen av den stora mängd information som finns från 

stationerna ska utföras på ett nytt och förbättrat sätt. Detta på grund av att 

noggrannheten gällande för hur mycket drivmedel som säljs, respektive levereras, 

behöver förbättras. 

1.2.1 Översikt 

Idag har Preem bra kontroll på drivmedelslagret och hur mycket som säljs på 

stationerna. Men de vill ha en ökad frekvens på kontrollen av lagret, för att kunna 

komma åt differensen mellan levererad och såld volym. Det krävs stora resurser att 

hantera den ökade mängden data i och med att frekvensen ska bli betydligt högre. 
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Det faktiska problemet är att förbättra noggrannheten för lageravstämning av ett 

drivmedelslager. Detta är den stora uppgift som vi ska försöka lösa. Detta problem kan 

ha många möjliga lösningar och det är dem som vi ska försöka finna. 

1.2.2 Detaljer 

Det finns ett antal olika anledningar till att det försvinner olja utom företagets kontroll. 

Till exempel skulle det kunna bero på att det företag som levererar olja inte uppger den 

korrekta mängden som det faktiskt levererar. En annan orsak skulle kunna vara att 

mätinstrumentet i behållarna på stationerna, s.k. pejl, inte fungerar korrekt och ger 

kunderna mer volym bränsle än de betalar för. Dessutom kan det vara tjuvar som härjar 

på stationerna och helt enkelt stjäl drivmedel från företagets pumpar. 

Natur-faktorer, såsom temperaturen, är andra skäl till att det försvinner olja utom 

företagets kontroll. När temperaturen stiger utvidgas oljans volym, och när den sedan 

sjunker minskar volymen igen. Denna påverkan kan också leda till att behållarna 

(cisternerna) vid stationerna kan bli formade på ett vis, vilket kan leda till felaktiga 

mätningar av nivån på drivmedel. 

1.2.3 Fokus 

En mycket viktig del av problemet handlar om att informationen inte finns lagrad med 

minsta möjliga tidsintervall, utan företaget hämtar för tillfället in data med 15 minuters 

intervall. Med ett tätare intervall är det lättare att upptäcka felaktigheter i tid, och att 

kunna sätta in rätt åtgärder för att förhindra vidare förluster.  

1.2.4 Definition 

Här ges en definition på det faktiska problem som den här undersökningen ska lösa.  

En avstämning av ett drivmedelslager görs genom att analysera resultaten från 

mätningarna av lagret. Ibland är dessa resultat motsägelsefulla, vilket innebär att en 

lagerdifferens uppstår. Skillnaden mellan olika mätningar från olika komponenter, 

exempelvis skillnaden mellan såld och levererad volym av drivmedel, kallas för en 

lagerdifferens.  

Problemet för undersökningen kan yttras genom följande frågeställning. 

 Hur kan lagerdifferenser för drivmedel upptäckas, och hur kan detta stödjas 

med kvalificerad datalagring?  
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1.3 Syfte 

Undersökningen har som syfte att analysera hur en avstämning av ett drivmedelslager 

kan göras för att få en bättre kontroll över den faktiska lagermängden. Detta inkluderar 

hur det ska upptäckas att oförutsedda händelser, rörande detta lager, inträffar. Utöver 

detta ska bristerna med företagets tidigare lösning identifieras och lösningar på dessa 

brister ska föreslås.  

Från företagets perspektiv finns ett antal andra mål som ska försöka uppfyllas. Det 

handlar om att en färdig lösning på det givna problemet avsevärt kan förbättra deras 

resultat rent ekonomiskt, som i sin tur kan leda till fler satser på såväl nya anställningar 

som förbättringar för företagets kunder. 

1.4 Arbetsfördelning 

Avsikten är att ta fram en mjukvara som består av följande komponenter: datalagring, 

funktionalitet och användargränssnitt (GUI).  

För att kunna utveckla samtliga komponenter har deltagarna i projektet delats in i tre 

olika grupper. Den del som denna undersökning främst handlar om är datalagring och 

tillhörande SQL-satser. 

1.5 Disposition 

 Kapitel 1 – Introduktion 

Det inledande kapitlet ger en introduktion till undersökningen, med en 

problemformulering liksom syftet till densamma. 

 Kapitel 2 – Bakgrundsmaterial 

Kapitlet beskriver teorier och verktyg som är viktiga att ha förståelse för, samt hur 

processen på stationerna, och till och från dem, ser ut.  

 Kapitel 3 – Metod 

Här presenteras de metoder som används i undersökningen, både för förstudien och 

för genomförandet. 

 Kapitel 4 – Analys 

Här återges analysen av en rad delar av projektet, såsom processen, 

mjukvarusystemen och data. 
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 Kapitel 5 – Databasen 

Själva genomförandet av projektet, med allt rörande databasen som tas fram och 

används. 

 Kapitel 6 – Resultat 

Här presenteras slutresultat av den utförda undersökningen, och en del av de 

framtagna produkterna – den övriga delen finns som bilagor.  

 Kapitel 7 – Diskussion 

Detta avsnitt avslutar rapporten med en diskussion om fördelar och nackdelar med 

det utförda arbetet. Här finns även slutsatser och möjligheter som finns i framtiden. 
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2 Bakgrundsmaterial 

Det här kapitlet tar upp bakgrundsinformation som är nödvändig för läsaren att inhämta 

för att kunna förstå resten av rapporten till fullo. Det inkluderar teoretiska fakta om 

verktyg och ramverk som används i detta projekts arbete, liksom även hur situationen 

på en drivmedelsanläggning ser ut. 

2.1 Drivmedelsanläggning 

Vid varje drivmedelsanläggning, även kallade bensinstationer, finns ett antal 

komponenter som samverkar för att hela processen för kunden ska fungera bra. Dessa 

komponenter är bland annat cisterner och cisterngrupper, pumpar och pumppistoler, 

betalningssystem (POS – Point Of Sale) och en stationsdator samt eventuell ett 

stationshus.  

Förutom det som finns vid varje station, finns det även ett antal andra komponenter att 

ta hänsyn till. Det handlar t.ex. om tankbilarna som levererar drivmedlet, från en depå 

till en cistern på en station. Dessutom finns det möjlighet att få tillgång till information 

från respektive station, för personer på huvudkontoret. Figur 2.1 visar hela processen, 

med samtliga delar som ingår1. 

                                                   
1 Dag Hultgren, ”Kandidatarbeten hos Preem”, presenterad vid Informationsdag, 01-apr-2015. 

Figur 2.1 – Visar alla processkomponenter, mellan depå, station och 
huvudkontor. 

Station 

Depå 
Huvudkontor 

Stationsdator 
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2.1.1 Cistern och cisterngrupp 

Varje cistern har ett antal beståndsdelar, såsom nivå- och temperaturmätning med pejl, 

ledningar till pumpar och för påfyllning av tankbilar. Figur 2.2 visar detta. 

 
 
 
 
En cisterngrupp är en samling av en eller flera cisterner, som är ihopkopplade till en 

grupp. I en sådan kan det bara finnas en typ av drivmedel. Ofta förekommer det att 

drivmedlet kan rinna över mellan cisternerna inom gruppen.  

2.1.2 Mjukvarusystem 

Det finns ett antal olika system, som används av företaget, för att inhämta och visa 

information. Det handlar om information från stationerna, allt från när leveranser från 

depåer sker till kundens köp av drivmedel, liksom även till specifika mätningar i 

cisternerna, bland mycket annat. 

Huvudsakligen används tre olika mjukvarusystem idag, nämligen McdMonitor, 

Siteinfo och Lagerkontroll. McdMonitor är mjukvaran som finns på stationsdatorn vid 

respektive anläggning, där ingår sådant som tanktabeller, nivåmätningar bland mycket 

Figur 2.2 – En cistern, och dess beståndsdelar. 

Pejl 

Pump 

Påfyllning 
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annat. Denna mjukvara har utvecklats av företaget MCD (Miljö & Cisterninstrument 

för Drivmedelsanläggningar AB) och överför den registrerade informationen till 

tjänster på Internet2. Siteinfo är en webbapplikation med historik om sådant som 

nivåer, leveranser, larm m.m. Lagerkontroll är ett verktyg för leveransuppföljning 

samt inkluderar även en dagsavstämning3. Mjukvarusystemen visas i figur 2.3. 

2.2 Datalagring 

För att kunna lagra och använda information på ett mer effektivt sätt är det lämpligt att 

använda sig av en databas. Men först behövs en förståelse för vad en databas är.  

2.2.1 Databas 

Databas är en gemensam samling av logiskt relaterade data, och deras beskrivning, som 

är utformad för att möta en verksamhets informationsbehov4.  

En databas lagras som en separat källa och är därför inte kopplad till något specifikt 

program, vilket gör den oberoende och kan användas av flera typer av användare och 

de program som de använder. Databaser gör det möjligt att ha en minimal duplicering 

av data, d.v.s. ingen redundant information existerar. 

                                                   
2 Dag Hultgren, ”Kandidatarbeten hos Preem”, presenterad vid Informationsdag, 01-apr-2015. 
3 A. Åhlström, ”KEX jobb i Preem”, Stockholm, 19-jan-2015. 

4 T. Connolly och C. Begg, Database Systems, A practical Approach to Design, 4e uppl. Addison Wesley, 

2005. 

 

Figur 2.3 – Tre olika mjukvarusystem och deras respektive innehåll. 
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Databaser har även den fördelen att de inkluderar beskrivningar av den information som 

finns i databasen. Dessa beskrivningar är väldigt enkla att ändra på och påverkar inte 

funktionaliteten som databasen används till.  

För att förstå konceptet med databaser ska nu förklaras de olika beståndsdelarna, såsom 

tabell, kolumn och primärnyckel.  

En databas är först uppdelad i ett antal tabeller (eng. relation), där varje tabell består av 

ett antal rader och kolumner. Varje sådan tabell motsvarar en företeelse, exempel på 

sådana är en station och en cistern. Tabellen station kommer att bestå av ett antal 

faktiska stationer, där en rad (även kallat ett objekt) motsvarar en sådan station. 

Varje kolumn motsvarar någon form av egenskap, även kallat attribut. Exempel på 

sådana för tabellen station är stationsnummer, namn och adress. Värdet i kolumnen för 

varje rad specificerar det aktuella objektets egenskap, i detta fall en stations nummer, 

namn och adress. Ett exempel på hur sådan tabell för station kan se ut syns i figur 2.4. 

För varje kolumn ska det även definieras vilka värden som är accepterade; det kan röra 

sig om typen av data liksom dess längd (i form av tecken). Detta kallas även för en 

domän, varje kolumn ska ha en sådan domän specificerad. 

I en databas finns det flera olika typer av relationer, både mellan tabeller och inom en 

och samma tabell. För att kunna använda databaser snabbt och effektivt krävs att dessa 

relationer hanteras, vilket görs genom olika typer av nycklar. Följande är de viktigaste: 

Figur 2.4 – Ett exempel på en stations-tabell ur en databas, 
med innehåll. 
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 Supernyckel (eng. Super key) 

 Ett eller flera attribut som identifierar varje rad unikt. 

 Kandidatnyckel (eng. Candidate key) 

 Är en supernyckel som består av minimalt antal attribut, vilket innebär att 

ingen supernyckel ska finnas som är en delmängd av kandidatnyckelns 

attribut. 

 Primärnyckel (eng. Primary key) 

 Kandidatnyckeln som väljs för att identifiera varje rad unikt för en tabell. 

 Alternativnyckel (eng. Alternate key) 

 De kandidatnycklar som inte väljs till primärnyckel. 

 Främmande nyckel (eng. Foreign key) 

 En eller flera attribut inom en tabell som passas ihop med en kandidatnyckel 

för en annan tabell. 

 När det finns samma attribut i flera tabeller existerar en relation, vilket 

beskrivs med denna typ av nyckel. 

 Surrogatnyckel (eng. Surrogate key)5,6 

 Är en unik identifierare (ett ID) till en tabell som vanligtvis skapas 

automatiskt varje gång en ny rad matas in, t.ex. med hjälp av 

AUTO_INCREMENT. 

 

2.2.2 Textfiler 

Ett annat och gammalt sätt att lagra data på är genom filformatet CSV (Comma-

Separated Values) 7 . Detta format har genom historien använts för att omvandla 

information mellan olika typer av kalkylbladsprogram, såsom Microsoft Excel.  

I detta format finns likheten mot tabeller i databaser genom att en rad i en fil motsvarar 

en rad i en databastabell. I detta format separeras data genom kommatecken, där varje 

del motsvarar en kolumn i en tabell.  

                                                   
5  Free On-Line Dictionary of Computing, ”Surrogate key”. [Online]. Tillgänglig vid: 

http://foldoc.org/surrogate%20key. [Åtkomstdatum: 26-maj-2015]. 

6  W3Schools, ”SQL Auto Increment Field”. [Online]. Tillgänglig vid: 

http://www.w3schools.com/sql/sql_autoincrement.asp. [Åtkomstdatum: 26-maj-2015]. 

7 Y. Shafranovich, ”Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files”, 

Network Working Group, okt-2005. [Online]. Tillgänglig vid: www.ietf.org/rfc/rfc4180.txt. 

[Åtkomstdatum: 08-apr-2015]. 
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Det finns olika specifikationer samt implementationer för CSV-formatet, och inget 

standardformat existerar. Detta leder till stor variation av tolkandet av formatet, vilket 

i sin tur gör att filerna kan se olika ut. En betydelsefull skillnad är mellan olika länder, 

där tecknet för att skilja kolumner åt kan vara olika. Till exempel de länder som 

använder kommatecken för decimaltal (som i Sverige), som får använda semikolon för 

separering. Figur 2.5 visar ett exempel på hur en CSV-fil kan skrivas. 

2.3 Datamodellering 

Datamodellering är ett verktyg som ska användas för att få en tydlig överblick över en 

organisations verksamhet, och vilken information som det finns ett behov av att lagra8. 

Utvecklingen av en sådan modell ska göras genom att utgå från en specifikation från 

organisationen samt även lyssna till personer inom verksamheten om vad som är 

nödvändigt att ha med i en modell. 

I utvecklandet av en databas är modellering ett oerhört viktigt moment att utföra. Detta 

för att allt rörande designen för databasen tas fram och bestäms i detta steg. Det handlar 

om alla tabeller, deras struktur och relationer. En modell är också viktig för att i 

framtiden kunna underhålla, ändra och utveckla databasens struktur när nya krav 

kommer fram eller för integration med nya DBMS (eng. Database Management 

System). 

Datamodellering består av tre olika faser, nämligen konceptuell, logisk samt fysisk 

modellering9,10.  

                                                   
8  M. Lindkvist, ”Informations- och datamodellering”. [Online]. Tillgänglig vid: 

http://www.irm.se/informations--och-datamodellering1. [Åtkomstdatum: 27-apr-2015]. 

9  S. W. Ambler, ”Data Modeling 101”. [Online]. Tillgänglig vid: 

http://www.agiledata.org/essays/dataModeling101.html. [Åtkomstdatum: 27-apr-2015]. 

10 T. Connolly och C. Begg, Database Systems, A practical Approach to Design, 4e uppl. Addison 

Wesley, 2005. 

 

2014-06-09;presentation;preem;stadshagen 
2014-04-30;möte med fadil;kth;kista 
2014-05-12;mittmöte;preem;stadshagen 

Figur 2.5 – Exempel på en CSV-fil. 
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2.3.1 Konceptuell modellering 

I den konceptuella modellen ska informationen som används i en organisation 

representeras. Denna modell tar ingen hänsyn till någon form av fysisk aspekt, den är 

alltså oberoende av datamodell och DBMS.  

I utvecklande av denna modell finns ett antal steg som måste utföras: 

 Identifiera klasser/entiteter 

 Identifiera relationer 

 Identifiera attribut och deras domäner 

 Kontrollera modellen för redundans 

 Återkoppla modellen mot användarna 

Det första steget är att bestämma de huvudsakliga objekten som är nödvändiga, utifrån 

organisationens krav. För att ta fram dessa är det lämpligt att identifiera de substantiv 

som finns i en specifikation för systemet, vilket kommer att bli tabeller i databasen.  

Dessa substantiv kallas även för klasser eller entiteter. Exempel på sådana är Person, 

Företag och Fordon. Ett alternativt sätt att ta fram klasserna är genom att finna objekt 

som existerar oberoende av deras innehåll, som förekommer som enbart sig själva. 

Person är ett typiskt exempel på ett sådant objekt. En svårighet med detta är att 

bestämma om ett objekt är en klass, eller om det istället ska vara ett attribut eller en 

relation. Valet av detta beror oftast på de krav som organisationen fört fram. Ibland 

finns inget helt rätt val utan det är möjligt att välja vilken som helst av dessa tre typer 

(klass, attribut eller relation). 

I andra steget ska de relationer som finns mellan klasserna identifieras. Detta kan göras 

genom att leta efter verb i verksamhetens specifikation, dessa utgör relationerna. Vilka 

klasser som relationen kopplar ihop är de substantiv som föregår och efterföljer verbet 

i meningen som funnits i specifikationen. Samtliga relationer ska tilldelas lättförståeliga 

och beskrivande namn, lämpligen de verb som hittas. 

I samband med att relationerna bestäms ska även multipliciteterna för vardera änden av 

relationerna bestämmas. Multiplicitet innebär hur många förekomster av en viss klass 

som finns i relationen. När detta bestäms är det vanligt att använda tecknet *, som står 

för många (obegränsat antal). Vanligen finns tre olika typer av relationer gällande 

multiplicitet, nämligen ett-till-ett (1:1), ett-till-många (1:*) och många-till-många (*:*). 

Figur 2.6 visar en enkel modell där det beskrivna illustreras. 
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En viktig del i den konceptuella modelleringen är att ta fram attribut till respektive klass. 

Attribut är egenskaper för en klass, exempelvis kan klassen Person ha attributen namn, 

personnummer, telefonnummer och adress, som visas i figur 2.7. Ett ganska enkelt sätt 

att finna vilka attribut som behövs, är att titta på en klass och bedöma vilken information 

som behöver lagras om klassen. 

Det finns flera olika typer av attribut, till exempel enkla och sammansatta (eng. 

composite). Ett sammansatt attribut består av flera enkla attribut. Ett vanligt sammansatt 

attribut är en adress, som kan bestå av gatuadress, postnummer och postort. En annan 

typ är flervärt (eng. multi-valued) attribut, som kan hålla flera värden för en förekomst 

av en entitet. Till exempel kan telefonnummer i klassen Person vara ett flervärt attribut, 

eftersom en person kan ha flera telefonnummer. En sista typ är härledbart (eng. 

derived) attribut, som är ett resultat av en operation med en eller flera andra existerande 

attribut. Antal telefonnummer som en person innehar är ett härledbart attribut. 

För varje attribut måste en domän bestämmas. En domän bestämmer tillåtna värden 

samt vilken storlek och typ av data som kan lagras. Exempel på sådana är en 

teckensträng (eng. String) med maximalt fem tecken, eller endast tecknen M respektive 

K för att representera kön. 

Dessutom ska redundans i en modell minimeras genom att undersöka relationerna. Ett 

typiskt exempel på redundans är i relationer av typen 1:1. I dessa fall är det oftast 

lämpligast att slå ihop de klasser som relationen berör. En annan form av redundans är 

Figur 2.6 – Modell som visar relationer mellan tre klasser. 

Figur 2.7 – Klassen Person och dess attribut. 
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om samma information kan erhållas via flera olika relationer, då ska en eller flera 

relationer tas bort för att undvika redundansen.  

När den konceptuella modellen tagits fram är det viktigt att säkerställa att det är en sann 

representation av kraven som kunden har. Detta görs genom att återkoppla med 

kunden/användarna och lyssna till deras synpunkter. Skulle inte alla krav vara uppfyllda 

måste en förändring i modellen göras. Det är även möjligt att nya krav kan komma fram 

under processens gång. 

2.3.2 Logisk modellering 

Efter att ha utfört den konceptuella modelleringen är det dags att göra den logiska 

motsvarigheten. Denna typ av modellering tar hänsyn till vilket datamodell som 

används, vanligen relationsdatabasmodell. 

Första steget som ska utföras i denna modellering är att härleda relationer från den 

konceptuella modellen till den motsvarande logiska modellen. Detta steg inkluderar att 

bestämma två typer av nycklar, primärnycklar och främmande nycklar. För att kunna 

bestämma främmande nycklar behövs först primärnycklarna bestämmas i de klasserna 

som ska refereras till. Detta på grund av att främmande nyckeln alltid ska refereras till 

primärnyckeln i andra klassen i relationen. Klassen i relationen som främmande 

nyckeln placeras på, kallas för barnet (eng. child) i relationen. Den andra klassen i 

relationen kallas för föräldern (eng. parent). Figur 2.8 visar en sådan relation, där 

klassen Station är föräldern och Cistern är barnet. 

Ett annat viktigt steg att utföra är att kontrollera huruvida villkoren för integritet 

uppfylls i den logiska modellen. Dessa villkor är sådana som ska införas för att skydda 

databasen från att komma i ett otillåtet tillstånd, t.ex. på grund av ofullständig, felaktig 

eller inkonsekvent information. Det finns ett antal typer av olika sådana villkor, såsom: 

 Nödvändig/korrekt data 

Figur 2.8 – En relation mellan två klasser, i 
en logisk modell. 
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 Domän för attribut 

 Multiplicitet 

 Klassintegritet, exempelvis att primärnycklar måste ha ett värde. 

 Referensintegritet, som korrekt använda främmande nycklar. 

Precis som i konceptuell modellering krävs det att en återkoppling mot kunden görs för 

att kontrollera att alla krav fortfarande är uppfyllda. 

2.3.3 Fysisk modellering 

Denna typ av modellering handlar om att tolka den logiska modellen och omvandla den 

till en modell anpassad för en specifik DBMS, t.ex. MySQL. I detta ingår att bestämma 

hur både relationerna och attributen i varje klass ska representeras. Det kan röra sig om 

saker som olika typer av nycklar (primär-, alternativ- och främmande nycklar), liksom 

även standardvärdet för ett attribut och om icke-värdet NULL ska vara tillåtet. 

Detta är sista typen av modellering och när den är utförd är nästa steg att implementera 

det i en databas. D.v.s. att skapa samtliga klasser från modellen som tabeller i en 

databas, med hjälp av språket SQL (som förklaras strax).  

2.4 Databaskommunikation (SQL) 

SQL1112 står för Structured Query Language och är ett språk som används för att 

kommunicera med en databas. Detta språk är väl använt och har blivit upptagen som 

ett standardspråk för detta ändamål, av såväl organisationen ANSI (American National 

Standards Institute) som av ISO (International Organization for Standardization). 

Nästan alla databaser runt om i världen kan hantera språket SQL, oberoende av vilken 

hårdvara den körs på (PC, Unix, etc.). 

Med hjälp av språket kan ett antal operationer utföras av användarna av SQL. Dessa är 

bland annat följande: 

 Skapa databaser, tabeller (inklusive kolumner) och deras relationer.  

 Skapa ny information, i form av rader, i tabellerna. 

                                                   
11 T. Connolly och C. Begg, Database Systems, A practical Approach to Design, 4e uppl. Addison Wesley, 

2005. 

12  QuinStreet, SQLCourse - Lesson 1: What is SQL?, 2015. [Online]. Tillgänglig vid: 

http://www.sqlcourse.com/intro.html. [Åtkomstdatum: 14-apr-2015]. 
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 Ändra innehåll för existerande rader, liksom ta bort rader. 

 Visa information enligt bestämda villkor. 

 Utföra komplicerade operationer, exempelvis kombinera information från flera 

olika tabeller till en enskild tabell. 

Utförande av de beskrivna operationerna kan göras med hjälp av ett antal uttryck, som 

tillhör SQL-språket. Exempelvis finns följande: CREATE, INSERT, UPDATE, 

DELETE och SELECT.  

Ett antal exempel visas på hur SQL-satser kan användas. Figur 2.9 visar hur en tabell 

vid namn Cistern skapas med kolumnerna cisternID, vilken består av en textsträng 

(varchar), och dödvolym, som är ett decimaltal (double precision). Att sätta in ett antal 

rader i den skapade tabellen, med värden för respektive kolumn, illustreras i Figur 2.10. 

Ett annat exempel förmedlas i Figur 2.11, nämligen hur all information från en tabell 

kan hämtas, och resultatet kan se ut enligt Figur 2.12. 

2.5 Databashanteringssystem (DBMS) 

För att kunna utföra operationer mot en databas behöver en typ av programvara finnas 

kopplad till databasen. Denna brukar vanligen kallas för databashanteringssystem (eng. 

Database Management System eller DBMS). Det finns flera olika typer av DBMS, 

baserade på relationer, nätverk eller hierarkiskt. Av dessa är den mest populära den 

relationsbaserade RDBMS.  

CREATE TABLE Cistern ( 
cisternID VARCHAR(10), 
dödvolym DOUBLE PRECISION); 

INSERT INTO Cistern (cisternID, dödvolym) 
VALUES  

(’1’, 500),  
(’2’, 360),  
(’3’, 740); 

 

cisternID dödvolym 

1 500 

2 360 

3 740 

Figur 2.12 - Utdrag ur tabell. 

SELECT *  
FROM Cistern 

Figur 2.9 - Skapande av tabellen. 

 

Figur 2.10 - Skapande av data i tabellen. 

Figur 2.11 - Ta fram en hel tabell. 
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Med vissa DBMS går det att kommunicera mot databaser direkt med existerande 

programmeringsspråk, till skillnad mot det standardiserade språket SQL som mer ofta 

används13.  

Det finns flera företag som har egna DBMS, till exempel Microsoft, Oracle och IBM. 

De mest populära DBMS kommer nu att tas upp och ges en kort introduktion till. 

2.5.1 SQL Server 

Microsoft har utvecklat en RDBMS som heter SQL Server och är främst riktad till 

företag, från början för små och medelstora men numera använder även stora företag 

deras system14.  

SQL Server är en plattform som är redo att användas mot molnet (eng. cloud-ready) 

och tillhandahåller en hel del värdefull övrig funktionalitet. Exempel på sådan är 

möjlighet till att återställa en databas samt även att kunna ha en kopia (replika) på en 

existerande databas15. Figur 2.13 Illustrerar en databas replikor. Båda dessa funktioner, 

tillsammans med andra, gör att SQL Server har en god tillgänglighet och en stor 

säkerhet i sitt system. I en jämförelse16 mellan de populäraste DBMS visade sig SQL 

Server att ha den bästa säkerheten, vilket Figur 2.14 visar resultatet på.  

                                                   
13  Altaviser, ”Introduction To DBMS”. [Online]. Tillgänglig vid: 

http://dbms.ca/concepts/introduction.html. [Åtkomstdatum: 04-maj-2015]. 
14  Altaviser, ”SQL Server DBMS”. [Online]. Tillgänglig vid: http://dbms.ca/sqlserver/index.html. 

[Åtkomstdatum: 04-maj-2015]. 

15 R. Mistry och S. Misner, Introducing Microsoft SQL Server. Microsoft Press, 2012. 

16 Information Technology Intelligence Consulting, ”SQL Server Delivers Industry-Leading Security”, 

sep 2010. 

Figur 2.14 – Antalet rapporterade 
säkerhetsproblem hos fyra populära 
DBMS. 

Figur 2.13 – Visar förbindelserna 
mellan en databas replikor, med 
primär och sekundära replikor. 
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2.5.2 MySQL 

Den mest populära DBMS är MySQL, vilket är en programvara som är open-source17. 

Från början skapades och utvecklades systemet av det svenska företaget MySQL AB, 

men såldes sedan till Sun Microsystems för cirka en miljard dollar18. Idag ägs och 

utvecklas MySQL av Oracle.  

Att MySQL blivit väldigt populärt beror på ett antal anledningar. Till exempel dess 

storlek och hastighet, som gör att det är möjligt att använda det på en liten anspråkslös 

hårdvara och inte medför något stor belastning på densamma. Andra faktorer som hör 

till fördelarna med MySQL är enkelheten att installera, anpassning till standarder, 

lyhördhet mot användarna, ett enkelt användargränssnitt och att det är kompatibelt med 

flera olika operativsystem19.  

2.5.3 DB2 

IBM lanserade DB2 redan 1983 och har sedan dess utvecklat programvaran. Idag är det 

främst stora organisationer som använder deras system, på ett eller flera olika 

operativsystem20.  

DB2 är väldigt vanligt att använda för lagring av så kallad Big Data. I framtiden 

beräknas att datamängden i världen kommer vara fruktansvärt stor, och DB2 ska då 

fylla ett syfte att försöka hantera denna oerhört stora mängd information21. 

2.6 Kommunikation 

Det finns olika sätt att kommunicera och spara information, detta beror på vilket sätt 

informationen har valts att lagras på. Två vanliga sätt är att använda sig av FTP eller en 

databasserver. 

                                                   
17 MySQL, ”What is MySQL”. [Online]. Tillgänglig vid: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/what-

is-mysql.html. 

18 M. LaMonica, ”Sun to fork out $1 billion for open-source firm MySQL”, 16-jan-2008. [Online]. 

Tillgänglig vid: http://www.cnet.com/news/sun-to-fork-out-1-billion-for-open-source-firm-mysql/. 

[Åtkomstdatum: 04-maj-2015]. 

19 S. M.M. Tahaghoghi och H. E. Williams, Learning MySQL, 1st Edition. O’REILLY, 2006. 

20 Altaviser, ”DB2 DBMS”. [Online]. Tillgänglig vid: http://dbms.ca/db2/index.html. [Åtkomstdatum: 

04-maj-2015]. 

21 R. F. Chong och C. Liu, DB2 Essentials, 3e uppl. IBM Press, 2013. 
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FTP (File Transfer Protocol) är ett nätverksprotokoll som gör det möjligt för användare 

att hämta respektive lägga upp filer mot en extern lagringsplats. Denna lagringsplats är 

kopplad till en så kallad FTP-server22. Figur 2.15 visar hur kommunikationen sker 

mellan en användare och den externa lagringsplatsen. 

En databasserver är en applikationsserver som används när det är annat än bara vanliga 

filer som ska lagras, nämligen i form av databaser23. Exempel på sådana är MySQL och 

DB2. Figur 2.16 visar hur kommunikationen ser ut mellan en databasserver och klienter 

på olika kontor. 

                                                   
22 J. F. Kurose och K. W. Ross, Computer Networking, A Top-Down Approach. PEARSON Education, 

2013. 

23  iPeer, ”Databaserver”. [Online]. Tillgänglig vid: http://www.ipeer.se/databasserver.php. 

[Åtkomstdatum: 07-maj-2015]. 

Figur 2.15 – Visar hur kommunikationen sker med FTP. 

Figur 2.16 – Visar hur kommunikation sker med en databasserver. 
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3 Metod 

Det här kapitlet tar upp vilka arbetsmetoder som används i undersökningen, och är 

uppdelad i två områden, förstudie och genomförande. Undersökningen har utförts som 

en fallstudie på företaget Preem. 

3.1 Förstudie 

De fyra första veckorna i utförandet av denna undersökning bestod av det som kallas 

för en förstudie.  Den består av ett antal delar, nämligen att utföra en litteraturstudie, få 

förståelse för hur hela processen kopplat till företagets hantering av drivmedel ser ut 

samt att definiera produktmålen. 

3.1.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har utförts som består av litteratur (både tryckt och digitalt material) 

inom datalagring, med sådant som modellering, SQL-satser och vilka möjliga 

databashanteringssystem som kan användas. Dessa kunskaper har förbättrats under 

denna studie, men grundkunskaperna inom detta område inhämtades under studier vid 

KTH, främst genom kurserna Datalagring och Avancerad datahantering med XML.  

En mycket viktig källa som använts är Database Systems, A Practiacal Approach to 

Design av författarna T. Connolly & C. Begg, som innehåller information om såväl 

databaser och modellering av dem, samt skapande av databaser, bland annat. En annan 

viktigt litteraturkälla är Learning MySQL, skriven av S. M. M. Tahaghoghi & H. E. 

Williams, som tar upp det mesta som rör databashanteringssystemet MySQL. 

3.1.2 Företagets process 

För att förstå hur processen ser ut på Preem, har olika typer av utbildningar genomförts. 

Utbildningar har handlat om sådant som deras stationer, som inkluderar cisterner, pejl 

och köp, liksom även leveranser utförda av tankbilar, från depåerna till stationerna, 

samt även de olika mjukvarusystemen som används. Utbildningen bestod av ett antal 

föreläsningar: en från företaget MCD och två med personer från Preem. Dessutom var 

utbildningen i form av intervjuer med användare av det nuvarande systemen, samt 

möten med handledaren och projektägaren på Preem. 
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3.1.3 Produktmål 

Sista momentet i förstudien var att bestämma produktmålen för arbetet. Tillsammans 

med handledaren på företaget fattades beslut om att följande produkter ska levereras: 

 Konceptuell databasmodell. 

 Logisk databasmodell. 

 Ett antal SQL-satser som löser givna uppgifter. 

o Uppgifterna består i att visa olika typer av specifik information, som 

kommer att användas i användargränssnittet.  

3.2 Utveckling 

När förstudien är slutförd påbörjas nästa steg i undersökningen, nämligen utvecklingen 

av produkterna. Vilka metoder och verktyg som använts i utvecklingen förklaras nedan. 

Samtliga delar av utvecklingen kommer att utföras iterativt, vilket betyder att arbetet är 

uppdelat i cykliska processer (som kallas för iterationer). I varje iteration bestäms mål 

som ska försöka uppfyllas och i slutet av varje iteration bedöms vilka mål som blev 

uppfyllda. Om ett visst mål inte kunde utföras, måste modifieringar göras till 

föregående genomförda steg24. 

Iterationerna i denna undersökning kan delas upp i tre huvudsakliga delar: design av 

databas, skapande av databas samt att skriva SQL-satser. Samtliga dessa delar består av 

ett antal iterationer, som visas i figur 3.1, och beskrivs under respektive avsnitt. 

Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3 Iteration 4 Iteration 5 Iteration 6 

Konceptuell 

modellering 

Logisk 

modellering 

Skapande 

av databas 

Insamling 

av lagring 

av data i 

databas 

Identifiera 

information 

och villkor 

för frågor 

från Preem 

Skriva 

SQL-satser 

                                                   
24 I. Spence och K. Bittner, ”What is iterative development?”, 15-maj-2005. [Online]. Tillgänglig vid: 

http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/may05/bittner-spence/bittner-spence-pdf.pdf. 

[Åtkomstdatum: 01-jun-2015]. 

Figur 3.1 – Utvecklingens iterationer 
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3.2.1 Design 

Det finns olika verktyg för design av en databas och nästan alla sådana verktyg utför 

uppgiften på ett gott sätt. För detta projekt används dock verktyget Astah25, som har den 

fördelen att det både går att skapa konceptuella och logiska databasmodeller, till 

skillnad mot vissa andra verktyg som enbart tillhandahåller en viss typ av modell 

(konceptuell eller logisk). 

Processen för att skapa en databasdesign, med hjälp av modellering, är att först skapa 

en konceptuell modell, för att sedan översätta den till en logisk modell. Det behövs dock 

modifieringar i den logiska modellen, enbart en översättning är inte tillräcklig. Denna 

process har utförts i samråd med handledaren på företaget, för att försäkra att 

databasmodellen uppfyller företagets krav.  

Denna process kan således delas upp i två iterationer, där framtagandet av den 

konceptuella modellen ingår i första iterationen och produktionen av den logiska 

modellen ingår i den andra iterationen. 

3.2.2 Databas 

En annan funktionalitet som Astah erbjuder är att kunna generera en fil, utifrån en 

databasmodell, med SQL-satser som skapar databasmodellens klasser i form av olika 

tabeller i en databas. Syftet med detta är att underlätta och spara tid som det hade tagit 

att skriva dessa satser på egen hand. Dock måste modifieringar utföras i den genererade 

filen för att anpassa den till rätt DBMS samt eventuellt andra önskemål. Genom denna 

fil kommer en databas sedan att skapas, som även kommer att innehålla exempeldata i 

respektive tabell för testningssyfte. För att kunna skapa och använda en sådan databas 

har en databasserver installerats på egna datorer, som databasen lagras på. 

MySQL har valts som DBMS att använda i det här projektet, på grund av egen tidigare 

erfarenhet, dess popularitet samt att den är open-source. För att lättare utföra vissa 

operationer mot databasen, till exempel för import och export av data till respektive 

från tabeller, används webbgränssnittet phpMyAdmin26.  

                                                   
25 ”Astah Proffesional”. [Online]. Tillgänglig vid: http://astah.net/editions/professional. [Åtkomstdatum: 

13-maj-2015]. 
26  ”phpMyAdmin”. [Online]. Tillgänglig vid: http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php. 

[Åtkomstdatum: 13-maj-2015]. 
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Denna del av utvecklingen har delats upp i två iterationer. Den första iterationen består 

i att installera databasservern samt att skapa databasen och dess tabeller. I den andra 

iterationen insamlas och lagras information i databasen, i form av rader i tabellerna. 

3.2.3 SQL-satser 

Det sista steget i detta projekt, och som endast kan utföras när de andra stegen är helt 

utförda, är att skriva ett antal mer komplicerade SQL-satser, för att få svar på de frågor 

som vi fick av företaget. 

De SQL-satser som ska tas fram, enligt produktmålen, utförs genom att kombinera flera 

olika tabeller. Skrivningen av SQL-satserna är beroende av de definierade relationerna 

i databasmodellen, som använts för skapandet av tabellerna.  

För att kunna svara på en fråga, måste först den nödvändiga informationen identifieras. 

När vetskapen om vilken information som behövs finns, är nästa steg att titta i 

databasmodellen och se hur varje del av den informationen ska hämtas och kombineras 

med de övriga delarna av nödvändig information. Vidare behöver bestämmas vilka 

tabeller som ska finnas med och hur dessa tabeller ska kopplas ihop, samt vilka övriga 

villkor som ska vara uppfyllda. Exempel på sådana villkor kan vara vilken tidsperiod 

som ska kontrolleras och vilket drivmedel det gäller. Specificering av villkor kan 

lämpligen göras med en WHERE-klausul, se figur 3.2 för ett exempel. 

Att hitta svar på komplicerade frågor, som detta projekt inkluderar, kan vara väldigt 

svårt på grund av den stora mängden frågan består av. Därför är det lämpligt att börja 

med en liten del av problemet och lösa det, för att sedan gå vidare med en annan del. 

Sedan kombineras alla delar till en helhet, som ger svaret på hela frågan.  

Denna utveckling delas in i två iterationer:  

 Identifiera den nödvändiga information samt villkor som ska vara uppfyllda. 

 Skriva SQL-satserna som besvarar frågorna. 

  

WHERE  startTid > '2015-03-01'  
AND   startTid < '2015-03-16'  
AND   cisterngrupp.produkt = '95 OKTAN' 

Figur 3.2 – Definiering av villkor med WHERE-klausul. 
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4  Analys 

Detta kapitel innehåller en analys av tre olika delar av projektet, dels den process som 

sker i verkligheten mellan samtliga komponenter (som stationer och leveranser från 

depåer), de mjukvarusystem som används samt de data som finns tillgängliga. 

4.1 Processen 

Nedan analyseras en rad viktiga komponenter i processen: nivå- och temperaturmätning, 

leveranser, cisterngrupper, köp i kassan och tanktabeller.  

Nivåmätningar av drivmedlet i en cistern utförs med mätinstrumentet pejl, som ger i 

millimeter som ytan är över cisternens botten. Dessa nivåer översätts sedan till volym 

med hjälp av en tanktabell. Varje cistern, alternativt varje cisterngrupp, har en 

tanktabell som är kalibrerad för att stämma överens för just den cisternen. Figur 4.1 

visar ett exempel på en tanktabell. Nivåmätningar är väldigt viktiga av flera olika 

anledningar. Dels är det för att veta när en påfyllning behövs, ifall att nivån är tillräckligt 

låg. Dessutom för att kunna kontrollera att rätt mängd drivmedel har levererats, jämfört 

med det leverantören uppger som levererad mängd. Slutligen även att kunna upptäcka 

när oväntade minskningar eller ökningar av nivån sker, t.ex. på grund av stölder eller 

fel i mätinstrumentet pejl. En annan viktigt parameter, som också mäts med pejl, är 

temperaturen i drivmedlet. Denna gör att översättningen från nivå till volym inte blir 

likadan som vid en annan temperatur, på grund av drivmedlets utvidgning vid ökad 

temperatur. 

 
Figur 4.1 – Tanktabell som översätter nivå till volym. 
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Leveranser är en viktig komponent för att det är på det viset som drivmedlet kommer 

till stationerna, och att fel i leveranserna kan få stora konsekvenser. Det vanligaste felet 

är att tankbilen eller föraren inte levererar den faktiska volymen som rapporteras av 

bolaget som utför leveranserna. Anledningen till detta kan bero på fel i tankbilens 

instrument för mätning av levererad volym, men också på grund av stöld av drivmedlet.  

Vanligtvis använder företaget cisterngrupper för att mäta nivåer och att kontrollera 

leveranser emot. För att beräkna en nivå i en cisterngrupp beräknas medelvärdet av 

nivåerna i de enskilda cisternerna som tillhör gruppen. Som nämnt tidigare kan en 

cisterngrupp ha en tanktabell, som då översätter nivån för cisterngruppen till korrekt 

volym. Det är viktigt att skilja cisterngrupp från cistern, vilket är lätt att blanda ihop, 

för att t.ex. kunna mäta volymen i dem på ett korrekt sätt. 

Köp av drivmedel registreras i kassan, och den volym drivmedel som kunden får betala 

för mäts i den pump som förser kundens fordon med drivmedlet. Den här mätningen 

skiljer sig från den som utförs i cisternerna genom att den mäter flöde istället för nivå. 

Mätningen i pumpen kan mycket väl skilja sig något mot det som uppmäts i cisternen 

under just denna tankning. Det gör att det är viktigt att kontrollera denna mätning (i en 

pump), mot det som utförts av pejl i cisternerna, för att upptäcka till exempel när en 

pump eller en pejl börjar mäta felaktigt. 

En jämförelse mellan olika mätningar är viktig för att kunna analysera och upptäcka 

när förluster av drivmedel sker, samt även när något fel uppstått. Sådana jämförelser 

kommer att utföras genom de SQL-satser som produceras under arbetet, och presenteras 

senare i rapporten. 

4.2 Mjukvarusystem 

Preem använder idag ett antal olika mjukvarusystem för att hantera information. För att 

jämföra den angivna levererade volymen mot den som mäts med pejl, används systemet 

Lagerkontroll. När skillnaden mellan dessa två uppmätta värden är tillräckligt liten, 

godkänner systemet automatiskt leveransen. Men när skillnaden är större måste 

användare av systemet manuellt korrigera och godkänna leveransen. För att användaren 

ska kunna göra denna manuella kontroll måste andra mjukvarusystem användas, som 

till exempel företagets kalibreringsverktyg i Microsoft Excel. Detta verktyg möjliggör 

att kunna se om vissa mätningar avviker mot den kalibrerade tanktabellen, och i sådana 
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fall till exempel korrigera mätvärden. Förutom detta verktyg behöver även 

webbgränssnittet Siteinfo används, som tillhandahåller en del annan information.  

Att tvingas använda flera olika system, som beskrivits, är inte alls optimalt. Det gör att 

användaren hela tiden måste ha flera system tillgängliga samtidigt för att kunna göra en 

analys. Det vore avsevärt bättre att ha all information och alla operationer i ett enda 

mjukvarusystem och inte behöva växla mellan flera olika. Det är en viktig del för detta 

examensarbete - något som kommer att fokuseras på genom att en enda databasmodell 

med all information skapas.  

4.3 Data 

De data som kommer att kunna användas tillhandahålls av Preem. Handledaren på 

företaget samlar ihop de data som är viktiga för detta examensarbete genom att använda 

sig av flera olika system, och samla dessa i form av olika CSV-filer.  

Dessa data är inte allt som ingår i processen, utan det är enbart ett urval av den viktiga 

informationen. Detta gör att det blir en slags begränsning, som behöver anpassas till. 

De data som uteslöts är sådana som anses onödiga för den uppgift som består i att ta 

fram de SQL-satser som ska lösa fördefinierade uppgifter.  

Företagets lagring av information, som vi delvis får tillgång till, sker främst med CSV-

filer, och detta är inte det mest effektiva sättet. Därför kommer detta examensarbete 

istället att lagra informationen i tabeller i en databas, vilket kommer att underlätta att 

visa information i olika typer av program, till exempel i ett användargränssnitt (GUI). 

Ett exempel på hur företagets lagring av data ser ut ges i figur 4.2, som visar information 

om leveranser.  

Levstart;Levstopp;Anl-nr;Grp-nr;Pejlad vol;Fakturerad vol;Förare;Fordon;Fsgv-kod;Order-nr;Följesedel;Depå 

2014-05-25 06:04;2014-05-25 06:21;82896;2;10079;10001;3F360454;564D5C5C;1230;564978;558440;46 

2014-05-25 06:04;2014-05-25 06:20;82896;1;4924;4987;3F360454;564D5C5C;9667;564978;558439;46 

2014-05-25 06:38;2014-05-25 07:02;82890;3;10964;10977;3F360454;564D5C5C;9667;551832;493977;46 

2014-05-25 06:38;2014-05-25 07:22;82890;1;19772;20025;3F360454;564D5C5C;1230;551832;493978;46 

2014-06-18 05:26;2014-06-18 06:00;1933;1;18906;19010;302A382F;564D5F50;9667;571669;591257;44 

2014-06-24 14:32;2014-06-24 14:47;82317;3;9654;9584;3F360454;564D5C50;9667;559920;536161;74 

2014-06-30 10:35;2014-06-30 10:44;86530;1;3111;3050;26302720;564D5957;1230;561828;549743;44 

2014-06-30 10:44;2014-06-30 10:49;86530;2;3598;4000;26302720;564D5957;9746;561828;549774;44 

2014-06-30 11:39;2014-06-30 12:36;55522;1;32857;32612;3F2E0256;564D535C;9667;561760;544859;27 

2014-06-30 12:22;2014-06-30 12:44;1943;1;9283;9198;26302720;564D5957;9746;561828;544925;44 

2014-06-30 13:01;2014-06-30 13:19;31602;2;11201;10964;;564D5952;1230;565119;558854;85 

2014-06-30 13:22;2014-06-30 13:36;31602;4;15375;15192;;564D5952;9667;565119;558855;85 

2014-06-30 17:48;2014-06-30 18:06;52650;1;5763;5824;;564F5351;1230;561938;549923;43 

2014-06-30 22:52;2014-06-30 23:04;84491;3;3890;3904;3F2B1E54;564F5250;1230;562009;545911;44 

2014-07-01 00:01;2014-07-01 00:30;86222;2;15717;16000;2F37202F;564D5E57;9667;562265;546892;44 

Figur 4.2 – Exempel på en riktig CSV-fil från Preem. 
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5 Databasen 

Detta kapitel berör genomförandet av projektet, som handlar om att utveckla en 

databasmodell, skapa databasen och använda den för att lösa givna problem. 

För att kunna utveckla en användbar databas behöver information från flera olika 

system, som Preem använder, kombineras. Databasen ska innehålla all nödvändig 

information som behövs av företaget. 

5.1 Modellen 

Efter att ha studerat hur processen ser ut på företaget, till exempel leveranser från depå 

till stationer, kunders köp av drivmedel och pejlmätningar i cisterner o.s.v., var det 

möjligt att tänka hur en modell ska se ut. En preliminär konceptuell modell skapades 

därefter. I detta ingår att se vilka olika komponenter som ingår i processen och sedan 

skapa de som klasser i modellen - exempel på sådana är cistern, leverans och station. 

Dessutom ska en komponents egenskaper tänkas ut, och dessa ska sparas som attribut i 

modellen för respektive klass. Till exempel får klassen leverans bl.a. attributen starttid, 

sluttid och volym. Förutom detta studeras även hur dessa komponenter är relaterade 

med varandra i processen, och dessa relationer införs sedan i modellen. Här ingår även 

att se till att inga dubbletter kan förekomma för att undvika redundans. Finns det 

möjlighet till dubbletter, måste denna modell revideras för att eliminera dubbletterna.  

Denna modell har sedan förändrats iterativt, genom att kommunicera med företaget om 

vad som behöver finnas med och vad som inte behövs. Nya idéer har dykt upp och 

påverkat modellen i olika riktningar. Figur 5.1 visar hur klassen Chaufför har förändrats. 

Figur 5.1 – Förändring av klassen Chaufför genom iterativt arbete. 



II122X Examensarbete Lageravstämning i oljebranschen 10 juni 2015 

27 
 

När en slutlig konceptuell modell tagits fram, översattes den till en motsvarande logisk 

modell. När detta görs behövs alla klassers nycklar bestämmas. Först bestäms 

primärnyckel för alla möjliga klasser, genom att se vad som identifierar varje klass unikt. 

För denna undersökning är en sådan nyckel attributet stationsnummer för klassen 

station. Se figur 5.2 för en illustration hur översättningen av en klass ser ut, från 

konceptuell till logisk modell. En andra typ av nyckel som behöver bestämmas är 

främmande nyckel. Dessa bestäms genom att se vilka relationer som finns i den 

konceptuella modellen, och nyckeln ska sättas i den klass som anses som barn (eng. 

child, som är beskrivet i 2.3.2) i relationen.  

När detta har gjorts kan även primärnycklar för de klasser som är beroende av andra 

klasser, genom främmande nycklar, bestämmas. För de klasser där primärnyckeln 

består av flera attribut och den har minst en främmande nyckel, kan en så kallad 

surrogatnyckel skapas. Denna nyckel består av ett ID, som kombinerar flera attribut, 

som blir primärnyckel. Figur 5.3 visar hur detta kan göras för en klass CisternGrupp, 

där attributen nummer och station (som är en främmande nyckel till klassen station) 

identifierar klassen unikt. Ett ID har då skapats som blir primärnyckel. 

5.2 Skapandet 

Utifrån den logiska modellen skapas en databas. Klasserna i modellen blir tabeller i 

databasen och attributen blir, på motsvarande sätt, kolumner. Skapande av tabellerna 

Figur 5.3 – Visar främmande-, alternativ- och surrogatnyckel. 

Figur 5.2 – Klassen station i den konceptuella modellen 
och dess motsvarighet i den logiska modellen. 
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sker via en fil med SQL-satser, som genererats genom verktyget Astah. Denna 

genererade kod måste modifieras innan den körs mot databasservern. En viktig sak att 

ändra är att lägga till funktionen Auto_increment för varje kolumn som motsvarar ett 

ID. Förutom detta görs även vissa omformuleringar och förflyttningar av kod. I bilaga 

C visas den slutgiltiga SQL-koden, som här beskrivits. 

När tabellerna har skapats, påbörjas inmatning av data till tabellerna. Dessa data fås 

tillgång till genom motsvarande CSV-filer från Preem. Dessa filer innehåller 

information som är väldigt viktig för projektet, men också information som inte är lika 

relevant och som kan uteslutas. För att passa de tabeller som databasen består av, måste 

dessa filer ändras en aning. Bland annat behöver olika matchningar göras, från till 

exempel kolumnerna stationsnummer och numret för en cisterngrupp på en viss station, 

till ett unikt nummer för varje cisterngrupp på alla företagets stationer. Dessa, och 

många liknande, matchningar görs med programvaran Microsoft Excel.  

När samtliga CSV-filer är anpassade för att passa tabellerna i databasen, kan de 

importeras. Detta görs med hjälp av webbgränssnittet phpMyAdmin och dess 

importfunktion, genom att specificera kolumnerna samt skiljetecknen (såsom 

kommatecken eller semikolon) mellan desamma vid importen, (se figur 5.4). 

Figur 5.4 – Import av CSV-filer i phpMyAdmin. 
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5.3 Användningen 

För att få ut en nytta av den databas som skapats, är de SQL-satser som tas fram viktiga. 

Man använder dessa satser för att hitta svar på frågor som företaget är intresserade av. 

Samtliga dessa frågor finns definierade i bilaga E. Det viktiga i hur svaren kan hittas 

på dessa frågor beskrivs i resten av detta avsnitt, framför allt genom att visa vilken den 

nödvändiga informationen är för respektive fråga. 

När den första frågan, som består i att finna den genomsnittliga temperaturskillnaden 

före jämfört med efter en leverans (för ett specifikt drivmedel) och gruppera detta per 

depå (från vilket leveransen skedde), ska besvaras behövs tillgång till en viss 

information. Det handlar om främst två sorters information, nämligen information om 

leveranser och om temperaturmätning med pejl. Gällande leveranser är det viss 

information som är nödvändig, i form av vid vilken tidpunkt en leverans utförts, vilket 

drivmedel leveranser bestod av, från vilken depå leveransen gjorts ifrån och till vilken 

cisterngrupp leveransen skett.  

Förutom detta behöver villkor bestämmas, dels för vilken tidpunkt som ska kontrolleras 

och vilket drivmedel som ska granskas. En annan viktig sak är att bestämma hur 

leveranserna kan kopplas ihop med de temperaturmätningar som görs av pejl. Detta 

görs nämligen genom att hämta alla mätningar som gjort i en cisterngrupps samtliga 

cisterner, för den cisterngrupp som leveransen skett till, vid den tidpunkten då 

leveransen utförts. 

Den andra och tredje frågan, som Preem vill ha svar på, handlar om att finna de 

chaufförer respektive tankbilar som avviker mest i sina leveranser (störst differens 

mellan uppgiven och uppmätt volym). Den nödvändiga informationen som behövs för 

att besvara dessa frågor är information om leveranser, nivåmätning med pejl, 

översättning från nivå till volym (med en tanktabell) samt volymen för köp utförda av 

kunderna. Nödvändig information rörande leveranser är tidpunkten, leveransvolymen, 

cisterngruppen som leveranser sker till, samt chauffören alternativt tankbilen.  

Precis som i första frågan är tidpunkt ett villkor som måste bestämmas, dessutom ett 

minsta antal leveranser som utförts av en viss chaufför eller tankbil. En annan likhet 

med den första frågan är hur leveranser kopplas ihop med mätningar utförda av pejl. 

För att koppla ihop köpen som utförts runt tiden för en leverans, hämtas alla köp som 
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utförts med alla pistoler som är kopplade till samma cisterngrupp som leveransen skett 

till.  
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6 Resultat 

Här presenteras de resultat som undersökningen lett fram till. Resultaten i form av 

färdiga produkter visas i sin helhet i avsnittet med bilagor. Detta kapitel innehåller 

relevanta utdrag av dessa färdiga produkter, liksom innehåller förklaringar av det 

resultat som undersökningen kommit fram till. 

6.1 Databasmodeller 

Två databasmodeller, i form av en konceptuell modell och en logisk modell, har 

producerats i detta projekt. Båda dessa modeller är resultat av ett iterativt arbete, där 

kommunikation med företagets handledare har skett under arbetets gång. Övriga 

parametrar som påverkat den slutliga modellen är tillgången till en viss typ av data samt 

att nya idéer upptäckts under utvecklingsprocessen.  

Den konceptuella modellen är den mest allmänna, och är lättare att förstå än den logiska 

modellen. Detta på grund av att den konceptuella modellen visar relationerna på ett 

lättförståeligt sätt, med ett eller flera ord som förklarar respektive relation mellan 

klasserna. För den logiska modellen krävs istället förkunskaper om främmande nycklar 

för att helt förstå den. 

Figur 6.1 – Utdrag ur den fullständiga konceptuella modellen, 
som visar en cisterngrupp och dess kopplingar till andra 
klasser. 
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Under utvecklingen har en insikt, om att cisterngrupp är det mest centrala elementet, 

erhållits. Detta på grund av att den har den mesta interaktionen med andra komponenter, 

som till exempel leveranser, station och tanktabeller. Ur den konceptuella modellen 

kan interaktionerna mellan en cisterngrupp och de övriga komponenterna hämtas, vilket 

visas i figur 6.1. 

Den logiska modellen är en slags översättning från den konceptuella modellen. En klar 

fördel med den logiska modellen är att den visar mer hur modellen ska implementeras 

som en databas, inklusive primärnycklar och främmande nycklar. Figur 6.2 visar en 

översättning från den konceptuella modellen i figur 6.1 till den motsvarande logiska 

modellen. I denna figur är primärnyckeln för varje klass definierad som de attribut 

ovanför det vågräta strecket i respektie klass. Främmande nycklar är markerade med 

(FK). 

De fullständiga databasmodellerna återfinns som bilagor, den konceptuella som bilaga 

A och den logiska som bilaga B. De kommer att levereras, till Preem, som filer i dels 

Astah-format och dels i bildformatet PNG. 

6.2 SQL-satser 

 
Tre olika SQL-satser har producerats, som ger svar på tre av de frågor som finns 

definierade från företagets handledare och syns i bilaga E. I detta avsnitt ges det resultat 

som erhålls när SQL-satserna körs, liksom förklaringar om varje sats och resultat. 

Figur 6.2 – En del av den logiska modellen som är en 
översättning från den konceptuella modellen som visas i figur 6.1. 
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Den första SQL-sats som togs fram beräknar skillnaden i temperaturen före och efter 

en leverans och grupperar detta per depå. Det är även specificerat ett visst drivmedel 

och en viss tidsperiod, som varje leverans berör, och dessa är möjligt att ändra i SQL-

koden. I den skapade satsen används 95 Oktan som drivmedel och tidsperioden är från 

1 mars 2015 t.o.m. 15 mars 2015. Koden för denna SQL-sats finns som nummer 1 i 

bilaga D. Figur 6.3 visar resultatet av en körning av denna SQL-sats, med vilken depå 

det gäller och skillnaden i temperatur (temperatur𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑣 − temperatur𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑣). 

De två andra SQL-satser som producerats resulterar, vid körning, i att de tio värsta 

chaufförer respektive tankbilar fås, gällande hur stor avvikelsen mellan den levererade 

och rapporterade mängden drivmedel är. Som i den första SQL-satsen specificeras 

tidsperiod, men även ett tröskelvärde som anger hur många leveranser som tidigare 

måste ha utförts av den chauffören eller tankbilen. I den SQL-sats som skapats är detta 

värde satt till 1. Koden för båda SQL-satserna syns som nummer 2 respektive 3 i bilaga 

D. Nedan visas resultatet av körningen av de två beskrivna SQL-satserna, figur 6.4 och 

6.5. Resultatet består av vilken förare/chaufför det handlar om, liksom summan och 

snittet av samtliga avvikelser liksom den största avvikelsen för en enskild leverans, 

samt även antalet utförda leveranser. 

 

Figur 6.3 – Resultat på SQL-sats nummer 
1 – Genomsnittlig temperaturskillnad för 
leveranser, per depå. 

Figur 6.4 – Resultat av SQL-sats 2 – De tio sämst levererande tankbilarna. 
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Samtliga producerade SQL-satser kommer att levereras, till Preem, i form av filer i 

SQL-format. 

  

Figur 6.5 – Resultat av SQL-sats 3 – De sämst levererande chaufförerna. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras vad undersökningen har lett fram till, vilka fördelar och 

nackdelar som funnits med både metoderna som använts och det resultat i form av 

produkter som producerats. Dessutom föreslås idéer på vad som kan göras i framtiden, 

utifrån vad vi lärt oss av det utförda arbetet. Förutom detta behandlas även projektets 

plats i en hållbar utveckling, liksom dess hänsyn till etiska aspekter. 

7.1 Metod 

Det finns ett antal, både positiva och negativa, effekter av de metoder och verktyg som 

använts under utvecklingsprocessen.  

Genom att använda modellering, konceptuell och logisk, har det varit möjligt att få en 

bra överblick över hur situationen ser ut på stationerna och till och från desamma. 

Dessutom har det gjort det tydligt vilka tabeller som är nödvändiga att skapa i en 

databas. Slutsatsen blir att modellering är en väldigt bra metod att använda sig av när 

en design av en databas för en given situation ska tas fram. 

För att kunna ta modellen till en databas användes en genererad SQL-fil från Astah, 

utifrån den skapade modellen. Att den möjligheten fanns underlättade verkligen arbetet, 

på grund av att det sparar tid som skulle gå åt att skriva SQL-filen för hand. Dock finns 

en nackdel med detta på grund av att den genererade filen måste modifieras, innan det 

är möjligt att skapa databasen med hjälp av innehållet i filen. Astah är en programvara 

som vi rekommenderar bland annat på grund av möjligheten att skapa flera olika 

modeller, men det finns naturligtvis även andra programvaror som också fungerar väl 

för ändamålet. 

De CSV-filer som innehöll data, och ficks från Preem, hade den fördelen att det var 

verklig information, men nackdelen bestod i att de inte var helt optimala eftersom det 

fanns redundans i filerna. Detta på grund av att ett av företagets system inte behandlar 

all duplicerad information. Själva importen av dessa filer till databas med hjälp av 

programvaran phpMyAdmin kunde utföras på ett väldigt smidigt sätt, genom den 

importfunktion som existerar där.  

Vid skapandet av SQL-satser används modellen för att få en uppfattning om hur en sats 

ska skrivas för att få svar på den givna frågan. Modellen är ett hjälpmedel som 

underlättar konstruktion av SQL-satser. Nackdelen med denna metod är att 
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formuleringar av SQL-satser blir beroende av modellen. Om modellen inte är helt 

optimal, blir det därför svårare att skriva korrekta och effektiva satser. 

7.2 Resultat 

Två modeller producerades, och dessa visar hur en lämplig databas ska se ut för Preems 

lagerhanteringssystem. Fördelarna med dessa modeller är att de visar hur en databas 

ska se ut, vilket skapar grund för en bättre datalagring jämfört med CSV-filer. Dessutom 

ger modellerna, framförallt den konceptuella, en väldigt god översikt över både 

situationen och strukturen av databasen.  

De framtagna modellerna innehåller en avgränsning i form av att de är anpassade för 

de data som var möjligt att få tillgång till. Det är endast den viktigaste informationen 

som har valts att ha med modellerna, den mindre viktiga har uteslutits. Detta ser vi som 

en fördel eftersom vid lagring av informationen utsätts inte databasen för onödig 

information. På grund av detta blir databasen mer effektiv och sparar både tid och 

utrymme.  

Vi anser att modellerna inte har några stora negativa sidor, men en ytterligare kontroll 

av modellerna, med hjälp av normalisering, skulle kunna ha säkerställt modellernas 

kvalitet. 

SQL-satserna som skapats ger svaren på de givna frågorna som företaget ville ha 

besvarade. Däremot blev satserna väldigt stora i kodmängd; detta skedde framför allt 

på grund av att det som skulle besvaras var väldigt komplicerat och att en stor mängd 

data behövde analyseras. På grund av detta tar det också relativt lång tid att köra dessa 

SQL-satser. 

Vid körning av SQL-satserna ges tydliga svar på det som efterfrågas, nämligen i form 

av lättförståeliga tabeller (som presenteras i kaptiel 6). Dessa resultat är lämpliga att 

sedan användas i någon form av användargränssnitt eller i någon annan typ av 

funktionalitet. En upptäckt som gjordes efter körning av en av de skapade satserna, var 

att det finns många leveranser som inte har någon registrerad chaufför till sig. Detta blir 

ett problem när den rapporterade volymen inte stämmer överens med den uppmätta, 

och det behövs veta vilken chaufför som utfört den felaktiga leveransen. 

Både modellerna och SQL-satserna är anpassade till Preem, i och med att de innehåller 

det som företaget har begärt av oss att leverera. Preem efterfrågade även några fler 
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frågor att besvara med SQL-satser, men de var inte möjliga att slutföra inom tidsramen 

för detta projekt.   

7.3 Etik och Hållbarhet 

Det här projektet syftar till att skapa en bättre kontroll på företagets lager av olja. 

Genom att få den ökade kontrollen kan förluster av olja lättare upptäckas och kunna 

eliminera orsakerna till dessa uppstådda differenser. Dessa orsaker kan t.ex. handla om 

att olja stjäls från stationerna, alternativt av chaufförer till tankbilar. När dessa förluster 

av olja kan stoppas, genom att den förbättrade lagerkontrollen finns, kan också 

mängden olja som går åt minskas. Detta gör att företaget, liksom projektet i 

förlängningen, bidrar till en bättre miljö på grund av mindre utsläpp orsakade av oljan.  

En etisk aspekt som detta projekt tagit hänsyn till är att ingen tillgång till känslig 

information har delats från företaget till oss studenter. Exempel på sådan känslig 

information är personnummer och namn, i detta fall för tankbilschaufförer som 

levererar oljan. Istället har endast en krypterad kod för varje chaufför fåtts tillgång till. 

De data som Preem har tillfört är möjligt för oss att dela med andra och är ingen 

information som skulle kunna skada företaget. 

Det som utvecklas under projektet kan leda till en ekonomisk förbättring för Preem. 

Ekonomiska förluster på tiotals miljoner sker årligen på grund av att olika orsaker, 

exempelvis stöld och naturfaktorer, gör att företaget inte får betalt för allt drivmedel.  

7.4 Framtiden 

Förhoppningsvis ska företaget, i framtiden, kunna använde de modeller som tagits fram 

i en implementation på deras egen databasserver. Dessutom ska de SQL-satser som 

skapats kunna användas av företaget på den databas som skapas, utifrån de levererade 

modellerna. 

Ett förslag till en åtgärd som behöver vidtas av företaget i framtiden är att kunna ha en 

registrerad chaufför för varje leverans, och att det inte ska finnas en enda leverans utan 

en chaufför kopplad till den. Som jämförelse finns det en tankbil till varje leverans, och 

såvitt vi vet kan en tankbil inte köras av sig själv. 

En annan idé som vi föreslår är att, istället för att köra de komplicerade SQL-satser 

(som berör leveranser) varje gång det efterfrågas, lagra informationen om differensen 
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mellan uppgiven och uppmätt leveransvolym, som en kolumn i leverans-tabellen i 

databasen. Då skulle dessa komplicerade SQL-satser kunna köras t.ex. en gång per dygn, 

lämpligtvis på natten, och lagra differens efter varje sådan körning. 

Ett annan upptäckt vi gjorde under arbetets gång är att Preem har lagrat en del dubbletter 

av information. Exempelvis fann vi duplicerad informationen om varje cisterngrupps 

tanktabell. Det skulle förbättra mycket om Preem i framtiden kan eliminera dessa 

dubbletter, såväl gällande lagringsutrymme som enkelhet vid skapande av en framtida 

databas. 
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Bilaga B, Logisk modell av databasen. 
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Bilaga C, SQL-satser för att skapa databasens tabeller. 

CREATE TABLE Chaufför ( 

 namn VARCHAR(20) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (namn) 

); 

 
 

CREATE TABLE Cistern ( 

 id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
 nummer INT NOT NULL, 

 faktiskVolym DOUBLE PRECISION, 

 cisternGrupp INT NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (id) 

); 

 
CREATE UNIQUE INDEX ALTERNATIV1 ON CISTERN (nummer,cisternGrupp); 

 

 
CREATE TABLE CisternGrupp ( 

 id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 nummer INT NOT NULL, 

 station VARCHAR(10) NOT NULL, 

 produkt VARCHAR(10) NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (id) 
); 

 
CREATE UNIQUE INDEX ALTERNATIV1 ON CISTERNGRUPP (nummer,station); 

 

 
CREATE TABLE Depå ( 

 nummer INT NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (nummer) 
); 

 

 
CREATE TABLE Köp ( 

 id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 tidPunkt DATE NOT NULL, 
 volym DOUBLE PRECISION, 

 pistol INT NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (id) 
); 

 

 
CREATE TABLE LarmTyp ( 

 namn VARCHAR(10) NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (namn) 
); 

 

 
CREATE TABLE PejlMätning ( 

 tidPunkt DATE NOT NULL, 

 cistern INT NOT NULL, 
 temperatur FLOAT(10), 

 nivå FLOAT(10), 

 PRIMARY KEY (tidPunkt,cistern) 
); 

 

 
CREATE TABLE Pistol ( 

 id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 nummer INT NOT NULL, 

 pumpÖ INT NOT NULL, 

 cisternGrupp INT NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (id) 
); 

 

CREATE UNIQUE INDEX ALTERNATIV1 ON PISTOL (nummer,pumpÖ); 
 

 

CREATE TABLE ProduktTyp ( 
 namn VARCHAR(10) NOT NULL, 

 värmeKoefficient FLOAT(10), 

 PRIMARY KEY (namn) 
); 
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CREATE TABLE ReperationsTyp ( 

 namn VARCHAR(10) NOT NULL, 
 beskrivning VARCHAR(10), 

 PRIMARY KEY (namn) 

); 
 

 

CREATE TABLE Station ( 
 stationsNummer VARCHAR(10) NOT NULL, 

 namn VARCHAR(10), 

 adress VARCHAR(10), 
 PRIMARY KEY (stationsNummer) 

); 

 
 

CREATE TABLE TankBil ( 

 nummer VARCHAR(10) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (nummer) 

); 

 
 

CREATE TABLE TankTabell ( 

 nivå DOUBLE PRECISION NOT NULL, 
 cisternGrupp INT NOT NULL, 

 volym DOUBLE PRECISION, 

 PRIMARY KEY (nivå,cisternGrupp) 
); 

 

 
CREATE TABLE Körorder ( 

 körordernummer VARCHAR(10) NOT NULL, 

 chaufför VARCHAR(20) NOT NULL, 
 tankbil VARCHAR(10) NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (körordernummer) 

); 
 

 

CREATE TABLE LarmTillfälle ( 
 tidPunkt DATE NOT NULL, 

 station VARCHAR(10) NOT NULL, 

 typ VARCHAR(10) NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (tidPunkt,station,typ) 

); 

 
 

CREATE TABLE Leverans ( 

 följesedelsnummer VARCHAR(10) NOT NULL, 
 startTid TIMESTAMP NOT NULL, 

 slutTid TIMESTAMP, 

 volym DOUBLE PRECISION, 
 depå INT NOT NULL, 

 körorder VARCHAR(10) NOT NULL, 
 cisternGrupp INT NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (följesedelsnummer) 

); 
 

CREATE UNIQUE INDEX ALTERNATIV1 ON LEVERANS (slutTid); 

 
 

CREATE TABLE PumpÖ ( 

 id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
 nummer VARCHAR(10), 

 station VARCHAR(10) NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (id) 
); 

 

CREATE UNIQUE INDEX ALTERNATIV1 ON PUMPÖ (nummer,station); 
 

 

CREATE TABLE ReperationsTillfälle ( 
 startDatum DATE NOT NULL, 

 cistern INT NOT NULL, 

 reparationstyp VARCHAR(10) NOT NULL, 
 slutDatum DATE, 
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 PRIMARY KEY (startDatum,cistern,reparationstyp) 
); 

 

 
CREATE UNIQUE INDEX ALTERNATIV1 ON REPERATIONSTILLFÄLLE (slutDatum,cistern,reparationstyp); 

 

 
ALTER TABLE Cistern ADD CONSTRAINT FK_Cistern_0 FOREIGN KEY (cisternGrupp) REFERENCES CisternGrupp 

(id); 

 
 

ALTER TABLE CisternGrupp ADD CONSTRAINT FK_CisternGrupp_0 FOREIGN KEY (station) REFERENCES Station 

(stationsNummer); 
ALTER TABLE CisternGrupp ADD CONSTRAINT FK_CisternGrupp_1 FOREIGN KEY (produkt) REFERENCES 

ProduktTyp (namn); 

 
 

ALTER TABLE Köp ADD CONSTRAINT FK_Köp_0 FOREIGN KEY (pistol) REFERENCES Pistol (id); 

 
 

ALTER TABLE PejlMätning ADD CONSTRAINT FK_PejlMätning_0 FOREIGN KEY (cistern) REFERENCES Cistern (id); 

 
 

ALTER TABLE Pistol ADD CONSTRAINT FK_Pistol_0 FOREIGN KEY (pumpÖ) REFERENCES PumpÖ (id); 

ALTER TABLE Pistol ADD CONSTRAINT FK_Pistol_1 FOREIGN KEY (cisternGrupp) REFERENCES CisternGrupp (id); 
 

 

ALTER TABLE TankTabell ADD CONSTRAINT FK_TankTabell_0 FOREIGN KEY (cisternGrupp) REFERENCES 
CisternGrupp (id); 

 

 
ALTER TABLE Körorder ADD CONSTRAINT FK_Körorder_0 FOREIGN KEY (chaufför) REFERENCES Chaufför (namn); 

ALTER TABLE Körorder ADD CONSTRAINT FK_Körorder_1 FOREIGN KEY (tankbil) REFERENCES TankBil (nummer); 

 
 

ALTER TABLE LarmTillfälle ADD CONSTRAINT FK_LarmTillfälle_0 FOREIGN KEY (station) REFERENCES Station 

(stationsNummer); 
ALTER TABLE LarmTillfälle ADD CONSTRAINT FK_LarmTillfälle_1 FOREIGN KEY (typ) REFERENCES LarmTyp 

(namn); 

 
 

ALTER TABLE Leverans ADD CONSTRAINT FK_Leverans_0 FOREIGN KEY (depå) REFERENCES Depå (nummer); 

ALTER TABLE Leverans ADD CONSTRAINT FK_Leverans_1 FOREIGN KEY (körorder) REFERENCES Körorder 

(körordernummer); 

ALTER TABLE Leverans ADD CONSTRAINT FK_Leverans_2 FOREIGN KEY (cisternGrupp) REFERENCES CisternGrupp 

(id); 
 

 

ALTER TABLE PumpÖ ADD CONSTRAINT FK_PumpÖ_0 FOREIGN KEY (station) REFERENCES Station 
(stationsNummer); 

 

 
ALTER TABLE ReperationsTillfälle ADD CONSTRAINT FK_ReperationsTillfälle_0 FOREIGN KEY (cistern) 

REFERENCES Cistern (id); 
ALTER TABLE ReperationsTillfälle ADD CONSTRAINT FK_ReperationsTillfälle_1 FOREIGN KEY (reparationstyp) 

REFERENCES ReperationsTyp (namn); 
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Bilaga D, SQL-satser för att lösa givna uppgifter. 

1) Svarsvektor temperatureffekt för respektive levererande depå: 

Genomsnittlig Temperaturskillnad 

(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑣 −𝑡𝑒𝑚𝑝𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑣) FÖR valt Drivmedel OCH vald Period. 
 
SELECT  
          eft.depå,  

          ROUND( 

                    AVG(snittTempEfter - snittTempFöre),  

                    1 

          ) AS snittTempSkillnad 

FROM  
          ( 

                    SELECT  
                              *,  

                              ROUND( 

                                        AVG(temperaturEfter),  

                                        1 

                              ) AS snittTempEfter  

                    FROM  
                              ( 

                                        SELECT  
                                                  *  

                                        FROM  
                                                  ( 

                                                            SELECT  
                                                                      följesedelsnummer,  

                                                                      startTid,  

                                                                      slutTid,  

                                                                      cistern.id AS cistern,  

                                                                      efter.tidPunkt AS tidpunktEfter,  

                                                                      efter.temperatur AS temperaturEfter,  

                                                                      depå  

                                                            FROM  
                                                                      leverans,  

                                                                      cisterngrupp,  

                                                                      cistern,  

                                                                      ( 

                                                                                SELECT  
                                                                                          *  

                                                                                FROM  
 

                                                                                          pejlmätning  

                                                                                WHERE  
                                                                                          pejlmätning.tidPunkt > '2015-03-01'  

                                                                                          AND pejlmätning.tidPunkt < '2015-03-16' 

                                                                      ) efter  

                                                            WHERE  
                                                                      startTid > '2015-03-01'  

                                                                      AND startTid < '2015-03-16'  

                                                                      AND cisterngrupp.produkt = '95 OKTAN'  

                                                                      AND leverans.cisternGrupp = cisterngrupp.id  

                                                                      AND cistern.cisternGrupp = cisterngrupp.id  

                                                                      AND efter.cistern = cistern.id  

                                                                      AND efter.tidPunkt > DATE_ADD( 

                                                                                leverans.sluttid, INTERVAL 30 MINUTE 

                                                                      )  

                                                            ORDER BY  
                                                                      efter.tidPunkt ASC 

                                                  ) inne  

                                        GROUP BY  
                                                  följesedelsnummer,  

                                                  cistern 

                              ) viktiga  

                    GROUP BY  
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                              följesedelsnummer 

          ) eft  

          INNER JOIN ( 

                    SELECT  
                              *,  

                              ROUND( 

                                        AVG (temperaturFöre),  

                                        1 

                              ) AS snittTempFöre  

                    FROM  
                              ( 

                                        SELECT  
                                                  *  

                                        FROM  
                                                  ( 

                                                            SELECT  
                                                                      följesedelsnummer,  

                                                                      startTid,  

                                                                      slutTid,  

                                                                      cistern.id AS cistern,  

                                                                      innan.tidPunkt AS 'TidpunktFöre',  

                                                                      innan.temperatur AS 'temperaturFöre',  

                                                                      depå  

                                                            FROM  
                                                                      leverans,  

                                                                      cisterngrupp,  

                                                                      cistern,  

                                                                      ( 

                                                                                SELECT  
                                                                                          *  

                                                                                FROM  
                                                                                          pejlmätning  

                                                                                WHERE  
                                                                                          pejlmätning.tidPunkt > '2015-03-01'  

                                                                                          AND pejlmätning.tidPunkt < '2015-03-16' 

                                                                      ) innan  

                                                            WHERE  
                                                                      startTid > '2015-03-01'  

                                                                      AND startTid < '2015-03-16'  

                                                                      AND cisterngrupp.produkt = '95 OKTAN'  

                                                                      AND leverans.cisternGrupp = cisterngrupp.id  

                                                                      AND cistern.cisternGrupp = cisterngrupp.id  

                                                                      AND innan.cistern = cistern.id  

                                                                      AND innan.tidPunkt < DATE_SUB( 

                                                                                leverans.startTid, INTERVAL 30 MINUTE 

                                                                      )  

                                                            ORDER BY  
                                                                      innan.tidPunkt DESC 

                                                  ) inne  

                                        GROUP BY  
                                                  följesedelsnummer,  

                                                  cistern 

                              ) viktiga  

                    GROUP BY  
                              följesedelsnummer 

          ) fore ON eft.följesedelsnummer = fore.följesedelsnummer  

GROUP BY  

          eft.depå  

ORDER BY  
          snittTempSkillnad DESC 
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2) Svarsvektor ”topp-10” innehållandes bil, summa avvikelse, största 

avvikelse, snittavvikelse samt antal leveranser: Fordon [med sämst 

resultat (störst avvikelse från teoretisk balans)] MED givet >Antal 

Leveranser FÖR vald Period.  

SELECT * 

FROM 
(SELECT  

          tankbil,  

          SUM(levFelVolym) AS summaAvvikelse, 

          MIN(levFelVolym) AS störstaAvvikelse, 

          AVG(levFelVolym) AS snittAvvikelse, 

          COUNT(levFelVolym) AS antalLeveranser 

FROM  
          ( 

                    SELECT  
                              eft.följesedelsnummer,  

                              ROUND( 

                                        (volymEfter - volymFöre) - levVolym + SUM( 

                                                  IFNULL(köp.volym, 0) 

                                        ),  

                                        2 

                              ) AS levFelVolym,  

                              tankbil 

                    FROM  
                              ( 

                                        SELECT  
                                                  *,  

                                                  ROUND( 

                                                            AVG(nivå),  

                                                            2 

                                                  ) AS snittNivåEfter,  

                                                  ( 

                                                            SELECT  
                                                                      ROUND( 

                                                                                MIN(volym) + ( 

                                                                                          ( 

                                                                                                    AVG(viktiga.nivå) - t.nivå 

                                                                                          )/ ( 

                                                                                                    MAX(t.nivå) - MIN(t.nivå) 

                                                                                          ) 

                                                                                ) * ( 

                                                                                          MAX(volym)- MIN(volym) 

                                                                                ),  

                                                                                2 

                                                                      ) AS volym  

                                                            FROM  
                                                                      tanktabell t  

                                                            WHERE  
                                                                      t.cisterngrupp = viktiga.cisternGrupp  

                                                                      AND t.nivå > AVG(viktiga.nivå) -10  

                                                                      AND t.nivå <= AVG(viktiga.nivå) + 10 

                                                  ) AS volymEfter  

                                        FROM  
                                                  ( 

                                                            SELECT  
                                                                      *  

                                                            FROM  
                                                                      ( 

                                                                                SELECT  
                                                                                          följesedelsnummer,  

                                                                                          startTid,  

                                                                                          slutTid,  

                                                                                          leverans.volym AS levVolym,  

                                                                                          cistern.id AS cistern,  

                                                                                          cistern.cisternGrupp,  
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                                                                                          efter.tidPunkt AS tidpunktEfter,  

                                                                                          nivå,  

                                                                                          tankbil  

                                                                                FROM  
                                                                                          leverans,  

                                                                                          körorder,  

                                                                                          cisterngrupp,  

                                                                                          cistern,  

                                                                                          ( 

                                                                                                    SELECT  
                                                                                                              *  

                                                                                                    FROM  
                                                                                                              pejlmätning  

                                                                                                    WHERE  
                                                                                                              pejlmätning.tidPunkt > '2015-03-01'  

                                                                                                              AND pejlmätning.tidPunkt < '2015-03-16' 

                                                                                          ) efter  

                                                                                WHERE  
                                                                                          startTid > '2015-03-01'  

                                                                                          AND startTid < '2015-03-16'  

                                                                                          AND leverans.cisternGrupp = cisterngrupp.id  

                                                                                          AND cistern.cisternGrupp = cisterngrupp.id  

                                                                                          AND efter.cistern = cistern.id  

                                                                                          AND efter.tidPunkt > DATE_ADD( 

                                                                                                    leverans.sluttid, INTERVAL 30 MINUTE 

                                                                                          )  

                                                                                          AND körordernummer = leverans.körorder  

                                                                                ORDER BY  
                                                                                          efter.tidPunkt ASC 

                                                                      ) inne  

                                                            GROUP BY  
                                                                      följesedelsnummer,  

                                                                      cistern 

                                                  ) viktiga  

                                        GROUP BY  
                                                  följesedelsnummer 

                              ) eft  

                              INNER JOIN ( 

                                        SELECT  
                                                  *,  

                                                  ROUND( 

                                                            AVG(nivå),  

                                                            2 

                                                  ) AS snittNivåFöre,  

                                                  ( 

                                                            SELECT  
                                                                      ROUND( 

                                                                                MIN(volym) + ( 

                                                                                          ( 

                                                                                                    AVG(viktiga.nivå) - t.nivå 

                                                                                          )/ ( 

                                                                                                    MAX(t.nivå) - MIN(t.nivå) 

                                                                                          ) 

                                                                                ) * ( 

                                                                                          MAX(volym)- MIN(volym) 

                                                                                ),  

                                                                                2 

                                                                      ) AS snittVolymFöre  

                                                            FROM  
                                                                      tanktabell t  

                                                            WHERE  
                                                                      t.cisterngrupp = viktiga.cisternGrupp  

                                                                      AND t.nivå > AVG(viktiga.nivå) -10  

                                                                      AND t.nivå <= AVG(viktiga.nivå) + 10 

                                                  ) AS volymFöre  

                                        FROM  
                                                  ( 

                                                            SELECT  
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                                                                      *  

                                                            FROM  
                                                                      ( 

                                                                                SELECT  
                                                                                          följesedelsnummer,  

                                                                                          startTid,  

                                                                                          slutTid,  

                                                                                          cistern.id AS cistern,  

                                                                                          cistern.cisternGrupp,  

                                                                                          efter.tidPunkt AS tidpunktFöre,  

                                                                                          nivå  

                                                                                FROM  
                                                                                          leverans,  

                                                                                          cisterngrupp,  

                                                                                          cistern,  

                                                                                          ( 

                                                                                                    SELECT  
                                                                                                              *  

                                                                                                    FROM  
                                                                                                              pejlmätning  

                                                                                                    WHERE  
                                                                                                              pejlmätning.tidPunkt > '2015-03-01'  

                                                                                                              AND pejlmätning.tidPunkt < '2015-03-16' 

                                                                                          ) efter  

                                                                                WHERE  
                                                                                          startTid > '2015-03-01'  

                                                                                          AND startTid < '2015-03-16'  

                                                                                          AND leverans.cisternGrupp = cisterngrupp.id  

                                                                                          AND cistern.cisternGrupp = cisterngrupp.id  

                                                                                          AND efter.cistern = cistern.id  

                                                                                          AND efter.tidPunkt < DATE_SUB( 

                                                                                                    leverans.sluttid, INTERVAL 30 MINUTE 

                                                                                          )  

                                                                                ORDER BY  
                                                                                          efter.tidPunkt DESC 

                                                                      ) inne  

                                                            GROUP BY  
                                                                      följesedelsnummer,  

                                                                      cistern 

                                                  ) viktiga  

                                        GROUP BY  
                                                  följesedelsnummer 

                              ) fore ON eft.följesedelsnummer = fore.följesedelsnummer  

                              LEFT JOIN pistol ON eft.cisternGrupp = pistol.cisternGrupp  

                              LEFT JOIN köp ON pistol.id = köp.pistol  

                              AND tidPunktFöre < köp.tidPunkt  

                              AND tidPunktEfter > köp.tidPunkt  

                    WHERE  
                              volymEfter IS NOT NULL  

                              AND volymFöre IS NOT NULL  

                    GROUP BY  
                              eft.följesedelsnummer,  

                              tankbil 

          ) sista  

GROUP BY  
          tankbil 

ORDER BY summaAvvikelse ASC) sistasista 

WHERE antalLeveranser > '1' 

LIMIT 10 
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3) Svarsvektor ”topp-10” innehållandes förare, summa avvikelse, största 

avvikelse, snittavvikelse: Förare [med sämst resultat (störst avvikelse från 

teoretisk balans)] MED givet >Antal Leveranser FÖR vald Period.  

SELECT * 

FROM 
(SELECT  

          chaufför,  

             SUM(levFelVolym) AS summaAvvikelse, 

              MIN(levFelVolym) AS störstaAvvikelse, 

AVG(levFelVolym) AS snittAvvikelse, 

          COUNT(levFelVolym) AS antalLeveranser 

FROM  
          ( 

                    SELECT  
                              eft.följesedelsnummer,  

                              ROUND( 

                                        (volymEfter - volymFöre) - levVolym + SUM( 

                                                  IFNULL(köp.volym, 0) 

                                        ),  

                                        2 

                              ) AS levFelVolym,  

                              chaufför  

                    FROM  
                              ( 

                                        SELECT  
                                                  *,  

                                                  ROUND( 

                                                            AVG(nivå),  

                                                            2 

                                                  ) AS snittNivåEfter,  

                                                  ( 

                                                            SELECT  
                                                                      ROUND( 

                                                                                MIN(volym) + ( 

                                                                                          ( 

                                                                                                    AVG(viktiga.nivå) - t.nivå 

                                                                                          )/ ( 

                                                                                                    MAX(t.nivå) - MIN(t.nivå) 

                                                                                          ) 

                                                                                ) * ( 

                                                                                          MAX(volym)- MIN(volym) 

                                                                                ),  

                                                                                2 

                                                                      ) AS volym  

                                                            FROM  
                                                                      tanktabell t  

                                                            WHERE  
                                                                      t.cisterngrupp = viktiga.cisternGrupp  

                                                                      AND t.nivå > AVG(viktiga.nivå) -10  

                                                                      AND t.nivå <= AVG(viktiga.nivå) + 10 

                                                  ) AS volymEfter  

                                        FROM  
                                                  ( 

                                                            SELECT  
                                                                      *  

                                                            FROM  
                                                                      ( 

                                                                                SELECT  
                                                                                          följesedelsnummer,  

                                                                                          startTid,  

                                                                                          slutTid,  

                                                                                          leverans.volym AS levVolym,  

                                                                                          cistern.id AS cistern,  

                                                                                          cistern.cisternGrupp,  

                                                                                          efter.tidPunkt AS tidpunktEfter,  
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                                                                                          nivå,  

                                                                                          chaufför  

                                                                                FROM  
                                                                                          leverans,  

                                                                                          körorder,  

                                                                                          cisterngrupp,  

                                                                                          cistern,  

                                                                                          ( 

                                                                                                    SELECT  
                                                                                                              *  

                                                                                                    FROM  
                                                                                                              pejlmätning  

                                                                                                    WHERE  
                                                                                                              pejlmätning.tidPunkt > '2015-03-01'  

                                                                                                              AND pejlmätning.tidPunkt < '2015-03-16' 

                                                                                          ) efter  

                                                                                WHERE  
                                                                                          startTid > '2015-03-01'  

                                                                                          AND startTid < '2015-03-16'  

                                                                                          AND leverans.cisternGrupp = cisterngrupp.id  

                                                                                          AND cistern.cisternGrupp = cisterngrupp.id  

                                                                                          AND efter.cistern = cistern.id  

                                                                                          AND efter.tidPunkt > DATE_ADD( 

                                                                                                    leverans.sluttid, INTERVAL 30 MINUTE 

                                                                                          )  

                                                                                          AND körordernummer = leverans.körorder  

                                                                                ORDER BY  
                                                                                          efter.tidPunkt ASC 

                                                                      ) inne  

                                                            GROUP BY  
                                                                      följesedelsnummer,  

                                                                      cistern 

                                                  ) viktiga  

                                        GROUP BY  
                                                  följesedelsnummer 

                              ) eft  

                              INNER JOIN ( 

                                        SELECT  
                                                  *,  

                                                  ROUND( 

                                                            AVG(nivå),  

                                                            2 

                                                  ) AS snittNivåFöre,  

                                                  ( 

                                                            SELECT  
                                                                      ROUND( 

                                                                                MIN(volym) + ( 

                                                                                          ( 

                                                                                                    AVG(viktiga.nivå) - t.nivå 

                                                                                          )/ ( 

                                                                                                    MAX(t.nivå) - MIN(t.nivå) 

                                                                                          ) 

                                                                                ) * ( 

                                                                                          MAX(volym)- MIN(volym) 

                                                                                ),  

                                                                                2 

                                                                      ) AS snittVolymFöre  

                                                            FROM  
                                                                      tanktabell t  

                                                            WHERE  
                                                                      t.cisterngrupp = viktiga.cisternGrupp  

                                                                      AND t.nivå > AVG(viktiga.nivå) -10  

                                                                      AND t.nivå <= AVG(viktiga.nivå) + 10 

                                                  ) AS volymFöre  

                                        FROM  
                                                  ( 

                                                            SELECT  
                                                                      *  
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                                                            FROM  
                                                                      ( 

                                                                                SELECT  
                                                                                          följesedelsnummer,  

                                                                                          startTid,  

                                                                                          slutTid,  

                                                                                          cistern.id AS cistern,  

                                                                                          cistern.cisternGrupp,  

                                                                                          efter.tidPunkt AS tidpunktFöre,  

                                                                                          nivå  

                                                                                FROM  
                                                                                          leverans,  

                                                                                          cisterngrupp,  

                                                                                          cistern,  

                                                                                          ( 

                                                                                                    SELECT  
                                                                                                              *  

                                                                                                    FROM  
                                                                                                              pejlmätning  

                                                                                                    WHERE  

                                                                                                              pejlmätning.tidPunkt > '2015-03-01'  

                                                                                                              AND pejlmätning.tidPunkt < '2015-03-16' 

                                                                                          ) efter  

                                                                                WHERE  
                                                                                          startTid > '2015-03-01'  

                                                                                          AND startTid < '2015-03-16'  

                                                                                          AND leverans.cisternGrupp = cisterngrupp.id  

                                                                                          AND cistern.cisternGrupp = cisterngrupp.id  

                                                                                          AND efter.cistern = cistern.id  

                                                                                          AND efter.tidPunkt < DATE_SUB( 

                                                                                                    leverans.sluttid, INTERVAL 30 MINUTE 

                                                                                          )  

                                                                                ORDER BY  
                                                                                          efter.tidPunkt DESC 

                                                                      ) inne  

                                                            GROUP BY  
                                                                      följesedelsnummer,  

                                                                      cistern 

                                                  ) viktiga  

                                        GROUP BY  
                                                  följesedelsnummer 

                              ) fore ON eft.följesedelsnummer = fore.följesedelsnummer  

                              LEFT JOIN pistol ON eft.cisternGrupp = pistol.cisternGrupp  

                              LEFT JOIN köp ON pistol.id = köp.pistol  

                              AND tidPunktFöre < köp.tidPunkt  

                              AND tidPunktEfter > köp.tidPunkt  

                    WHERE  
                              volymEfter IS NOT NULL  

                              AND volymFöre IS NOT NULL  

                    GROUP BY  
                              eft.följesedelsnummer,  

                              chaufför 

          ) sista  

GROUP BY  
          chaufför 

ORDER BY summaAvvikelse ASC) sistasista 

WHERE antalLeveranser > '1' 

LIMIT 10 
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Bilaga E, Frågor som företaget vill ha svar på med hjälp av SQL. 

Svarsvektor ”topp-10” innehållandes förare/bil, summa avvikelse, största 

avvikelse, snittavvikelse: Förare eller Fordon [med sämst resultat (störst 

avvikelse från teoretisk balans)] MED givet >Antal Leveranser FÖR vald Period.  

Kommentar:   
Förutsätter att ni också beräknar avvikelsen på ett rimligt sätt, ex: (uppmätt 
lagervärde en timme innan leverans – såld volym under kommande två timmar 
+ leverans (enl Förare/Fordon)) – uppmätt lagervärde en timme efter 
leverans. >0 -> vi har fått mindre än angivet av Förare/Fordon!  
  

Svarsvektor mätardrift (%) för en anläggnings samtliga pumpar: Pumpavvikelse 

FÖR vald Anläggning OCH vald Period  

Kommentar:  
Precis som i exemplet ovan används avvikelsen mellan den teoretiska balansen 
gentemot det uppmätta, med skillnaden att enskilda köp per respektive pump 
bedöms istället för leveranser. Med (väldigt) många köp kan detta eventuellt 
uppskattas med tillfredställande noggrannhet.   
  

Svarsvektor temperatureffekt för respektive levererande depå: Genomsnittlig 

Temperaturskillnad  

(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑣 −𝑡𝑒𝑚𝑝𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑣) FÖR valt Drivmedel OCH vald Period.  

Kommentar:  
Levererande depå finns att hämta genom integration med vår masterdata för 
bensinstationsinfo. OBS att det blir ett genomsnitt för alla leveranser (under 
vald period), för en anläggnings alla cisterner med valt drivmedel, för en regions 
alla anläggningar.   
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