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Sammanfattning 

Denna rapport redogör för en webbapplikation med ett användargränssnitt som visar Preems 

volymdifferenser. Syftet med arbetet var främst utveckla en enklare metod för att spåra 

oförklarliga differenser i Preems lagerkontroll. Rapporten tar även upp grundläggande 

metoder för att anpassa webbapplikationer för olika företagsmodeller.  

 

Det resulterande systemet blev en webbapplikation med ett användargränssnitt för 

lagerkontroll, där man enkelt kan navigera. Webbapplikationen reagerar på varningar och 

genererar automatiskt anpassade tabeller/grafer.  

 

 

Abstract 

This report describes a web application with a user interface that displays Preem volume 

differences. The main purpose of this work was to develop an easier method for tracking 

unexplained differences in Preem’s inventory control. The report also discusses basic 

approaches for adapting web application for different business models  

 

The resulting system is a web application with a user interface for inventory control, where 

you can easily navigate. The web application also responds to warnings and automatically 

generates adaptive tables/graphs.  
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1 Inledning 

I det här kapitlet beskrivs projektets bakgrund och syfte samt vilka krav som skulle uppfyllas 

efter att examensarbetets är avslutad.  

1.1 Bakgrund 

Mitt examensarbete gjordes hos Preem, ett drivmedelsbolag med drivmedelsanläggningar i 

Sverige. Preem grundades 1996 genom en sammankoppling av två företag som vid den tiden 

hette Texaco och OK Petroleum. Med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner ton råolja 

per år och sina tankställen, räknas Preem som Sveriges största drivmedelsbolag samt till de 

modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa. Produktion, försäljning, distribution 

samt trading och varuförsörjning bedrivs av Preem. [1] 

Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och smörjoljor till oljebolag, företag 

och privatpersoner. Hälften av vad Preem producerar exporteras.  [1] 

Preem har fyra olika typer av bensinstationer [1] 

 Bemannade: stationer med servicebutik och personal. 

 Automat: stationer som inte är bemannade och tar endast kort. 

 Båt: stationer för båtar. 

 SÅIFA: stationer, eller snarare tankställe som är avsedd för tung trafik (fordon som 

väger över 3,5 ton).  

Preem har för vana att göra drivmedelslageravstämning varje dag. Men med tiden har Preem 

upptäckt att det finns oförklarliga differenser på deras lagerkontroll, som kontrollerar bränslet 

in och bränslet ut. Därför har Preem valt att fokusera på att reducera sådana och har utvecklat 

systemstöd med syfte att möjliggöra frekvent och detaljerad drivmedelslageravstämning. 

Preems mål ställer krav på effektiv överföring, mellanlagring och sammanställning av data 

från olika källor. För att kunna analysera problemen behövs tanktabeller från cisterner med 

detaljerade händelsebeskrivningar.  

 

1.2 Projekt 

Preem valde att dela upp sitt projekt på flera examensarbeten med målet att kvalitetssäkra och 

utmana nuvarande prototyplösning för detta ändamål. Strategin var att få synpunkter och idéer 

om hur man kan minska antal stölder eller helt få slut på sådana, om hur antal 

programkrascher kan reduceras och om orsaker till differenser i cisterners bränslemängder. 

Därefter ska respektive examensarbete presentera sitt resultat i form av prototyp, exempelvis 

program. 

 

Projektet delades in i tre fokusområden. Delarna var användargränssnitt, databas och olika 

funktionalitet som behövs för att få en smart mjukvara. 

Preem strävade efter att få åsikter och idéer för hur man ska uppnå målet att reducera 

bränslesvinnet. För att detta skulle bli verklighet krävdes insamling av data från 

bränslecisterner. Data sparades strukturerat i en i databas. Förhoppningen var att felaktiga data 

ska justeras automatiskt i databasen. En strukturerad och korrekt databas kan nämligen ligga 

till grund för presentation i grafiska användargränssnitt och analyser. 
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1.3 Systemöversikt  

Preem har i dagens läge ett system som de jobbar med att hämta information och data från 

databasen. Det här systemet är i form av en webbapplikation som kallas för 

volymdifferens/Lagerkontroll. I lagerkontroll-webbapplikationen tar användarna reda på ifall 

det finns en differens på exempelvis en leverans eller en oförklarlig differens som ska utredas 

vidare.  

I lagerkontroll-webbapplikationen finns det två olika tabeller som visar information för 

användarna. Den ena tabellen innehåller data och information för leverans och den kallas för 

leveransuppföljning. Den andra tabellen visar dagavstämningen, dvs hur stor differens man 

hade på lagret dag för dag, hur mycket som fanns i cisternerna vid dagens slut och hur många 

liter man hade sålt under dagen.  

1.4 Preems mål  

Det Preem ville uppnå med sitt projekt var följande: 

 Mer frekvent lageravstämning 

Alternativen var lageravstämning per kvartal, per månad, per dag, per timme eller per 

minut. Examensarbetarna skulle reda vilken frekvens som passar bäst för Preem. 

Avstämningen ska hjälpa Preem att eventuellt hitta felkällor, som exempelvis kan vara 

leveransfel eller stöld.  

 Höjd kvalité på tanktabellerna 

Tanktabeller, värden man får cisterner som i sin tur delas in i tabeller, kan ibland visa 

fel. Vem är det som har rätt då, tankbilen, som fyller cisternen med bränsle, eller 

pumpen, som kopplar cisternen och pistolen som man tankar med ihop? 

Tanktabellerna översätter pejlnivån som är Preems program för lagerhållning. 

Bränslemängd i lager anges med måtten mm eller liter. Tanktabellens noggrannhet är 

±0,1 % med en kvalifikation för meningsfull leveransuppföljning och 

lageravstämning. 

 

1.5 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var följande: 

 Utveckla ett användargränssnitt, Graphical User Interface (GUI). 

 Användarbaserat – det skulle utgå från användarnas behov. 

 Smart och enkel att använda. 

Projektet genomfördes på grund av Preem ville få synpunkter på vad differenserna berodde på 

samt vad som skulle kunna göras åt det.  

 

1.6 Krav 

Kraven för detta examensarbete var följande: 

 GUI:et skulle vara enkelt att navigera. 

 GUI:et skulle ha smart funktioner, exempelvis en smart sökfunktion. 

 GUI:et skulle vara förståelig för användarna. 

Kraven enligt en MoSCoW-lista som Preem tog fram under projektets gång var följande: 
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Must (Mo) – ta fram ett användargränssnitt och bygga en webapplikation som hänger ihop. 

Webapplikationen skulle vara ett sätt för användarna att hitta varningar snabbt och enkelt 

genom att inte klicka för mycket. Testköra några varningar.  

Should (S) – testköra riktig data genom en framtagen webbapplikation 

Could (Co) – förbättra andra funktioner i deras nuvarande webapplikation som tillexempel 

knappar som inte funkar. 

Won’t (W) – ett fullt fungerande webapplikation. 

1.7 Arbetsfördelning 

John-Bernhard Stoor, en student från KTH, och jag samarbetade med utredning och skissning 

på användargränssnittet. Därefter jobbade John-Bernhard med att skapa processer för 

webbapplikationen, vad som händer i steget efter varje funktion och en sitemap, och jag 

fokuserade på att designa en webbapplikation. 

2 Metoder och verktyg 

I detta kapitel nämns och beskrivs vilka metoder som ska användas för att uppnå kraven. I 

detta kapitel kan man även hitta grundläggande metoder för en webbapplikation. 

2.1 Metoder 

Metoderna för detta examensarbete var följande: 

2.1.1 Informations- och litteratursökning 

Informations- och litteratursökning gjordes för att få fram olika metoder för utformning av en 

webbapplikation för vidare utredning av Preems lagerkontrolls hemsida. Därefter valdes en 

metod av dessa att utgå ifrån. De olika metoderna för utveckling och designing av en 

webbapplikation som hittades var följande: 

2.1.1.1 Kolumnbläddring 

Kolumnbläddring kan vara olika beroende på hur man helst vill se på webbsidan. Vågrät eller 

lodrät är två olika alternativ för kolumnbläddring. Det vågräta alternativet organiserar sidan 

för läsning från vänster till höger. Det som är viktigast ska helst vara på vänster sidan [7]. 

Däremot organiserar det lodräta alternativet sidan uppifrån och nedåt, alltså viktig information 

visas långt upp på sidan. [8] 

 

 
a                                 b 

Figur 1: Vågrät (a) och lodrät (b) kolumnbläddring.[8] 
 

Kolumnbläddring användes i projektet på grund av att man skulle designa/utveckla en 

webbapplikation och kolumnbläddringen för att hjälpa användarna om hur de ska följa 

informationen i sidan beroende på vilket av ovanstående två alternativen man väljer.  
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2.1.1.2 Filterfunktion 

Filterfunktioner används för att skapa en användarupplevelse genom att tillåta användaren att 

välja ut vilka resultat som ska visas. Det finns två olika sätt att filtrera, nämligen vertikal och 

horisontell filtrering. 

 

 

 
a                                           b 

 
Figur 2: Vertikalt (a) och horisontellt (b) filter.[8] 

 

Filter medför även möjligheten att inte visa oönskad information, vanligtvis redundant 

och/eller onödig information. Vilken filtertyp som används, vertikalt eller horisontellt filter, 

spelar egentligen ingen roll för funktionen. Valet görs för att passa webbsidans design. Om en 

webbsida visar övriga funktioner vertikalt, är det lämpligt att använda ett vertikalt filter, och 

vice versa. [8] 

 

Problem pga filterfunktioner kan komma ifrån att visa för många filter samtidigt, att filtren 

kan ta för stor plats på webbsidan och att filtren kan ta lång tid att ladda jämfört med andra 

funktioner på webbsidan. [9] 

 

Filterfunktionen bör finnas med i projektet på grund av att ibland vill att användarna ska 

observera anläggningar som har någon specifik detalj/information. I filterfunktionen borde 

man kunna bland annat filtrera efter vissa egenskaper. Användarna kan exempelvis vilja se 

anläggningar som har högst antal varningar, då sorteras anläggningarna från högst antal 

varning till minst, eller anläggningarna i en viss ort etc.  

2.1.1.3 Sökfunktion  

Sökfunktionen kan vara från enkel till avancerad sökfunktion. I figur 3a visas sökordet längst 

upp på sidan och sedan kommer resultat. Principen som visas i figur 3b är att successivt 

skriva sökord efter varandra tills användaren kan läsa önskat resultat, dvs tills användaren får 

träff.  

 

 
a                                           b 

 
Figur 3: Olika sökmetoder. (a) Ett sökord och flera resultat.[8] 
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(b) Succesivt fler sökord tills önskat resultat.[8] 
 

I Preems fall är sökfunktionen en nödvändig funktion på grund av Preem har över 525 

anläggningar och de ska kunna hitta rätt anläggning snabbt och enkelt genom att endast söka 

på namnet eller numret till anläggningen.  

2.1.2 Användarundersökning  

Möte med Preems personal i syfte att klargöra grafisk och funktionell design av GUI:et. 

Jag och resterande examensarbetarna valde att använda oss utav de kvantitativa metoderna för 

att få mer förståelse från användarna av vad som behöver ändras på och bedöma problemen 

från användarnas perspektiv. De olika metoderna kallas bland annat för fokusgrupp, intervju 

och enkät. 

2.1.2.1 Fokusgrupp  

Fokusgruppen innebär att en specifik målgrupp inbjuds till diskussion. Målet med 

diskussionerna är att kunna få ut så mycket information kring ett visst område som möjligt. 

Arbetet med fokusgruppen handlar först och främst om planering vilket innebär att man tar 

fram syftet med diskussionen med intressenterna. Därefter planeras vilka är huvudpunkterna 

som bör tas upp under diskussionen och om det finns underpunkter bör det också stå med i 

planeringen. Sedan rekryteras de som ska vara med i fokusgruppen. Efter att man vet vilka 

deltagarna är och planeringen för diskussionen med stödpunkter är klar då är man redo för 

mötet och diskussionen runt ämnet. Efter det att diskussionen är slut ska man dokumentera 

diskussionen och sedan analysera resultat. 

Fördelar 

 Alla deltagarna deltar i diskussion.  

 Spontana aspekter och idéer leder till utveckling av diskussionerna.  

Nackdelar:  

 Svårt att analysera  

 En risk att alla som deltar inte får sitt sagt. [11] 

2.1.2.2 Intervjuer  

Intervjuer handlar om mer eller mindre styrda frågor till en representant för målgruppen. 

Fördelar: 

 Deltagarna kommer till tals. 

 Man följer frågorna så att man håller sig till ämnet. 

 Misstag och missförstånd kan snabbt rättas till. 

 Djupare mer detaljerat svar. 

Nackdelar: 

 Intervjuaren kan ställa ledande frågor för att få det svar det vill höra.  

 Användarna kan försöka ge rätt svar för att intervjuaren ska vara nöjd.  

 Användarna är inte anonym.  [11] 

2.1.2.3 Enkäter  

Enkäter är en undersökning med styrda frågor som ställs till en eller flera representanter för en 



 

10 (32) 

 

målgrupp. 

Fördelar:  

 Tidseffektiva. 

 Enkla att analysera.  

Nackdelar:  

 Man går miste om svar då representanten inte kan utveckla sitt svar eftersom det inte 

finns möjlighet till djupare analys av svaren.  

 Finns ingen möjlighet för uppföljningsfrågor. [12] 

2.1.3 Användatester  

Användartesten skulle vara med hjälp av Preems personal för att förbättra utseende och 

funktioner på GUI:et. Vi tänkte använda oss utav samma metoder som vi skulle använda 

under första mötet med användarna. 

 

2.1.4 Utveckla ett grafiskt användargränssnitt 

Ett grafiskt användargränssnitt hjälper användaren att kunna kommunicera med datorns 

program. Kommunikationen sker via olika knappar, bilder, grafer etc. [10]  

 

Efter att vi hade gått igenom de två typerna av applikationer som kunde användas för 

gränssnittet, kunde användarna välja vilken av dessa som var lämpligast för deras behov.  

2.1.4.1 Webbapplikation  

Utdelar en praktisk användning för att användarna ska vara nöjda. Viktigaste för användarna 

av en webbplats är att kunna se innehåll som är relaterat till deras behov. I webbapplikationen 

som togs fram under detta examensarbetes ska användarna endast se Preem-relaterad 

information.  

 

Fördelar  

 En webbapplikation är plattformsoberoende, alltså den behöver inte ha olika versioner 

för olika plattformar som exempelvis Android, Windows, Linux och IOS.  

 Kräver ingen installation.  

 Användarna behöver inte oroa sig för uppdateringar.  

 Användarna kan nå webbapplikationen endast igenom en URL. 

 

Nackdelar  

 Webbapplikationen blir långsam eftersom den körs över internet.  

 Det är inte alltid man har tillgång till internet. 

 Kan ta längre tid att utveckla pga att de är mer komplexa. 

 Det finns säkerhetsrisker. [14, 15] 

 

En webbapplikation kan programmeras på flera olika språk såsom HTML5, JavaScript och 

ASP.NET. [13] 

2.1.4.1.1 HTML5  
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HyperText Markup Language (HTML) är webbstandard från WWW1 som formaterar text, 

bilder mm från webbservern till webbläsaren. Webbläsaren tolkar skriptet och visar sedan text 

och bild för användaren. HTML5 används i klientdelen för att beskriva strukturen för 

webbapplikationen. [16]  

2.1.4.1.2 JavaScript  

JavaScript är ett skriptspråk som stödjer webbapplikation. Skriptet körs på användarens dator 

och kräver inga nedladdningar från webbplatsen. JavaScript används i klientdelen för 

programmering av logiken för webbapplikationen. [17] 

 

2.1.4.1.3 ASP.NET 

ASP.NET används för att skapa hemsidor och är utvecklat av Microsoft. ASP.NET är baserad 

på .NET Framework. För att utveckla en ASP.NET-applikation behövs ett programmerings-

språk såsom C#, Visual Basic.NET, J# eller F# som behandlar serverdelen.  ASP.NET ger full 

kontroll över HTML-koden. ASP.NET används i klientdelen för att designa användar-

gränssnitt för webbapplikationen. [18, 19]  

 

JavaScript användes i ASP.NET delen för att kontrollera användarnas handlingar.  

 

2.1.4.2 Desktopapplikation  

Desktopapplikation innebär en installation av en programvara på en dator som används för en 

specifik uppgift.  Vissa desktopapplikationer kan användas av flera användare i en 

nätverksmiljö.  

 

Fördelar:  

 En specifik programvara betalas en gång och därefter har man den kvar i datorn.  

 Minimala säkerhetsrisker eftersom man kan ha kontroll över de program som ska 

skyddas mot virus.  

 

Nackdelar  

 Man behöver installera applikationen separat på varje dator, även uppdatering av 

program behöver göras på varje dator.  

 Desktopapplikationer är begränsade till endast en plats och därmed behöver man till 

exempel arbeta klart på jobbet i samma dator. 

 

2.1.4.2.1 C#  

C# är ett objektorienterat språk som också är plattformsoberoende. C# är en del av .NET 

Framework. Det används för att ge en bra programstruktur såsom att ha klasserna för 

klientdelen och serverdelen var för sig.  

 

2.1.4.2.2 Java 

Java är ett objektorienterat språk som ska vara enkelt och säkert. Även java är ett 

plattformsoberoende språk. Det används för att bygga ett fullt fungerande och bra strukturerat 

program med klient- respektive serverdel.  

                                                 
1 WWW står för World Wide Web som är ett informationssystem av hyperdokument som nås via internet.  
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2.2 Verktyg 

2.2.1 Utredningsarbete 

Utredningsarbete gjordes genom att först möta användarna för att få förståelse för deras behov 

och det som vi skulle observera. Därefter diskuterades dessa behov för att få fram det som 

behövde göras för att tillfredsställa användarna. Efter detta gjordes skisser över det vi hade 

kommit fram till. Slutligen återkopplades skisserna till användarna för att kontrollera 

relevansen, dvs att skisserna verkligen var relaterade till deras behov.  

 

Under arbetets gång fanns det flera risker. I figur 4 nämns några av dessa som kan uppstå 

under utredningsarbete, vilka åtgärder som finns och hur skulle dessa risker kan påverka 

arbetet.  

  

Risk Åtgärder Påverkan 

Att behöva komplettera 

något efter första mötet med 

användarna. 

Göra klart kompletteringen 

efter användarnas 

synpunkter och sedan börja 

på nästa steg som är 

prototypframtagning. 

Det kommer inte påverka 

arbetets om man inte får 

större komplettering. 

Användarna tyckte inte om 

det vi har kommit fram till. 

Börja om på nytt med ett 

nytt möte med användarna 

för att få mer förståelse för 

vad användarna behöver. 

Det kommer påverka arbetet 

helt så att man kommer 

tvingas att planera om hela 

arbetet för att hinna klart 

innan sista presentationen. 

Man kommer inte fram till 

någon lösning. 

Ha ett ytterligare möte med 

användarna för att 

tillsammans komma fram till 

en lösning.  

 

Arbetet kommer att göras 

tillsammans med 

användarna för man inte 

kommer på egna idéer. 

Utredningsarbete tar för lång 

tid mer än planerat. 

Minska på 

antal ”Photoshoppade” 

bilder, eller programmera 

endast en lösning på ett 

problem med ett enkelt 

programmeringsspråk. 

Arbetet kommer att se inte 

helt komplett. 

 
Figur 4: Risker med utredningsarbete. 

 

2.2.2 Prototypframtagning/skiss  

Efter att vi skulle vara klara med utredningarbetet började vi med att ta fram prototyper med 

hjälp av Photoshop. Vi gjorde flera prototyp för olika lösningar. Det visade sig senare att 

användarna gillade utvecklingen av prototyperna. Vi utvärderade risken med att inte ha 

tillgång till Photoshop under arbetet med att ta fram prototyperna, men fann att det fanns 

tillräckliga alternativ, enligt figur 5.  

 

Risk Åtgärder Påverkan 

Om Photoshop inte kan 

inköpas, måste alternativt 

Använda Balsamiqs 

webbplats eller demoversion 

Påverkar inte arbetets gång. 
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program användas. av Photoshop där färre 

funktioner ingår än i 

originalet. 

 
Figur 5: Risk med att inte ha tillgång till Photoshop. 

 

Eftersom Preem inte önskade sig en fullt fungerande applikation som resultat av detta projekt, 

valde jag att med hjälp av Photoshop visa bilder över en sådan applikation som Preem 

önskade sig. 

 

2.2.3 Användar- och utvecklingsdator 

Efter att Photoshop-bilderna blev klara började vi med programmeringen. Gränssnittet 

programmerades som en webbapplikation enligt användarnas önskemål.  

Även här kunde risker uppstå som dessbättre enkelt skulle kunna åtgärdas. Dessa 

sammanfattas i figur 6. 

 

Risk Åtgärder Påverkan 

Om koden för den 

nuvarande 

webbapplikationen inte finns 

att tillgå, behöver all kod 

programmeras på nytt. 

 

Fokusera på programmering 

eftersom bakgrund och 

bilder finns sedan tidigare. 

Med andra ord behöver 

endast koden skrivas på nytt 

istället för att göra komplett 

design av webb-

applikationen. 

Dessbättre blir webb-

applikationen komplett. 

Det saknas tillgång till 

databas. 

Designa en egen databas 

eller XML-fil 

Webbapplikationen fungerar 

förvisso, men visar inte 

verkliga data. 

 

Figur 6: Risker med avsaknad av nuvarande kod och verklig data. 
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3 Genomförande 

I detta kapitel beskrivs genomförande av examensarbetet samt de metoder som användes. Här 

finns det också beslut som fattades arbetes gång. 

3.1 Användarundersökning  

Under första mötet med användarna använde jag och andra examensarbetarna oss av 

metoderna ”intervju och fokusgrupp” eftersom jag och en till från funktionsgruppen hade 

skrivit ner färdiga frågor att ställa och också att användarna fritt skulle ge arbetsrelaterade 

synpunkter.  

Två från användarna fanns med under mötet. Båda användarna jobbar med volymdifferensen 

och kontrollerar dagligt . Hela mötet tog ca 2 timmar. 

Jag och resten av examensarbetarna valde metoden” intervju” för att kunna dokumentera vad 

användarna tyckte om det nuvarande systemet samt vad de önskade av det nya. Metoden 

”fokusgrupp” användes för att komma till insikt om deras arbetsprocess.  

Användarna önskade att all erforderlig information skulle kunna visas på en enda sida, men 

med förbehållet att kunna välja det som skulle visas. Funktioner liksom volymhistorik och 

nivåhistorik, skulle visas på en och samma sida för att kunna jämföra värden.  

Användarna ville även kunna se kopplingen mellan tankbil och drivmedelstyp. På så sätt 

skulle återupprepade differenser kunna spåras till den specifika bilen och kontakt tas med 

drivmedelsleverantören Hoyer för vidare utredning. Önskan var också att vid återupprepade 

differenser kunna spåra den enskilde/enskilda chauffören.  

Preem använder redan en webbapplikation därför valde jag att utveckla en webbapplikation 

som kommer att vara relaterat till deras behov. Intervju finns att läsa i bilaga 1.  

3.2 Cistern översikt   

För att lättare förstå vad jag beskriver i senare avsnitt om cisterner och dess delar, valde jag att 

visa en bild på cistern och delarna som jag kommer att ta upp senare i rapporten, se figur 7.  
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Figur 7: Hur en cistern ser ut. 

 

1. Pejl – magnetostriktiv princip 

2. Överfyllnadsskydd – termistorgivare 

3. Anslutning för överfyllnadsskydd 

4. Tryckvakumventil och flamdämpare 

5. Påfyllning 

6. Märkning av cistern (produkt och nominell volym vid påfyllning) och pejlhål 

7. Manuell pejlsticka 

8. Pump med sugledning och gasretur 

9. Flamdämpare 

10. Gasåterföring tankbil  

 

I de kommande avsnitten kommer det att stå ”vi” istället för att nämna jag och John-

Bernhard varje gång vi har gjort något gemensamt. 

3.3 Utredningsarbete för ett bättre användargränssnitt  

Under första och andra veckan var utredningen enkel. Då skissas ett enkelt gränssnitt på 

papper. Däremot dök det upp andra frågor under den tredje veckan som medförde ändringar i 

skissen. Därför sammanställdes en specifikation över både odefinierade2 och också 

definierade3 varningar för att bättre förstå orsaker till fel. I tabell 1 listas typ av varning i 

vänster kolumn, orsak i mittenkolumnen och eventuell åtgärd i höger kolumn. Tabellen visar 

alltfler detaljer i typ av varning utgående från ”odefinierade differenser eller varningar”.  

                                                 
2 Odefinierade varningar menas varningar som dyker upp i systemet utan någon förklaring. Se figur 8. 
3 Definierade varningar menas varningar som dyker upp nästan varje dag i systemet. Se figur 8. 



 

16 (32) 

 

 

 

Varning Orsak Åtgärd 

Odefinierade differenser 

eller varningar 

Leveransfel eller minskad 

volym 

 

 Leveransfel Midnattfel eller ej 

inrapporterad leverans 

 

  Midnattfel Midnattleverans 4 

(kl 23:59-00:01) 

Matcha manuellt 

  Ej inrapporterad 

leverans 

Pejlrapport, OTC-rapport 

eller återrapporterad rapport  

 

 Minskad volym Stöld, läckage, pejlfel eller 

leveransdiff5 

 

  Pejlfel Fastnat eller inget värd  

   Fastnat Visar samma volym under 

en längre tid 

Felanmälan 

   Inget värde Pejlen har ej plingat tillbaka 

på länge 

Felanmälan 

  Leveransdiff Leveransstöld eller 

leveransfel 

 

   Leveransstöld Chaufför eller tankbil Kolla upp 

chaufförrapport eller 

tankbilens rapport 

  Stöld Pump är ej igång medan 

nivån på cistern sjunker 

 

  Läckage Cistern eller mellan pump 

och cistern 

 

   Cistern Cistern läcker Nivåhistorik jämförs 

med volymhistorik 

   Mellan pump och 

cistern6 

Mellan pumpen och cistern 

som läcker 

Volymhistorik 

jämförs med 

köphistorik 
Figur 8: Sammanställning av varningar, orsaker och eventuella åtgärder. 

 

Efter vissa oklarheter framkom att odefinierade differenser kunde indelas i dels kända och 

dels okända varningar, alltså sådana orsaker Preem har lätt identifiera i dagens läge (kända 

varningar) och orsaker som är svåra att identifiera (okända varningar). Kända varningar är 

problemen som kan uppkomma i samband med leverans och okända varningar orsakas av 

exempelvis stöld eller pga av läckage. Preems projekt fokuserade på okända varningar, dvs 

sådana orsaker som behövde utredas. 

 

  

                                                 
4 Avvikelse för midnatts leverans kan vara att en chaufför har glömt att rapportera in leveransen i mer än ett antal 

timmar.  
5 Leveransdiff är en förkortning för leverans med oförklarliga differenser  
6 Läckage vid nummer 8 i figur 7 
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3.4 Detaljerad specifikation  

GUI:t ska kunna utföra en mängd olika funktioner. Man ska på ett enkelt sätt, inom samma 

applikation, använda olika funktioner som Preems Volymdifferens för lagerkontroll, Siteinfo 

och Excel-kalibreringsverktygen, har idag. 

 

Genom att systemet känner av händelser i form av varningar ska man sedan kunna markera 

och trycka på en varning, ungefär som det ser ut idag i Preems Volymdifferens, och därefter 

förs man vidare till ett annat fönster som startas automatiskt utifrån varning. Data förs alltså 

vidare automatiskt från tabellen till det nya verktygsfönstret. 

 

De verktyg och data som behövs får man tillgängliga på en gång just för det specifika felet, 

men man kan både ta bort eller tillföra funktioner till fönstret. Det finns knappar för de 

valmöjligheter som finns att tillgå. Efter att man har kunnat använda sig utav verktygen för att 

kontrollera vad varningen berodde på, och eventuellt ändra på data i fönstret, exempelvis 

justera volymen. Om ändringen accepteras, ska justerat data återföras till den ursprungliga 

tabellen. (I annat fall väljer man att avbryta, exempelvis för vidare undersökning.) Därmed får 

man ett ändrat värde i den ursprungliga tabellen, där man sedan kan godkänna detta värde 

manuellt, likt den åtgärd som kan göras idag. Felet markeras med ett M för att indikera det 

manuella godkännandet av ändringen. 

 

3.5 Identifiering av webbapplikationen  

Huvudsyftet med webbgränssnittet var att förenkla arbetsdagen för användarna samt att lättare 

och fortare hitta problem och dess orsak. Användarna var ett par anställda i Preem AB som 

hade kontroll över lagerkontroll och volymdifferens.  

Till att börja med behövde jag göra brainstorming och samla idéer som kunde vara relevanta 

för huvudsyftet. Därför valde jag att skissa på en idé och sedan utveckla idén ända tills 

användaren tycker att idén/skissen såg relevant ut och att den skulle vara användbar.  

Därefter samlade jag idéer om Wireframes för att betrakta processen, från att en varning visas 

och vidare till utredning. 

Preem valde att resultatet inte skulle vara ett fullt fungerande program. Därför fokuserade jag 

mig mest på att omvandla skisserna till visuella bilder för att få fram idén till användarna om 

den nya webbapplikationen.  

Efter den visuella delen av utvecklingens process, programmera jag ett mindre program 

endast för att visa användarna hur processen såg ut. 

Mitt resultat som jag kommer att leverera till Preem är de visuella bilderna.  

Processen för utvecklingen av webbapplikationen kommer att vara: 

 

 

 

 

Figur 9: processen för webbapplikationens utveckling. 

 

Koncept  Wireframe Visuell Kod 
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3.6 Utveckla koncept  

Vi tog fram flera konceptuella designer som gjorde det lättare för oss att sedan välja ut den 

bästa lösningen. Det var denna som användarna skulle utvärdera.  

3.6.1 Den första konceptuella designen  

Den första konceptuella designen utgick från den befintliga webbsidan. Denna kompletterades 

med kolumner för utredning och godkännande. Se figur 10. I kolumnen Utredning ska det 

finnas en knapp som man trycker på för vidare utredning av varningen. Värden som ändras 

under utredning ska även ändras i den ursprungliga tabellen. Därefter ska respektive ändring 

kunna godkännas.   

 

Figur 10: Den första konceptuella designen. 

Användarna tyckte om att det fanns en knapp vid varje varning för utredning, men de tyckte 

även att designen var mycket lik det nuvarande programmet. De ville istället ha något nytt.  

3.6.2 Den andra konceptuella designen  

Efter att vi var klara med första designen utvecklades den för att användarna snabbt skulle 

kunna upptäcka fel. Detta skulle ju vara till stor nytta för användarna. 

 

Rutan åt höger längst upp i figur 11 ska uppdateras i realtid för att användarna ska veta hur 

många varningar som finns inne i systemet och som borde utredas.  

 

Man kan trycka Avvikelser-knappen för att visa Avvikelser-tabellen. Denna tabell visar 

information om anläggningen och om det är leveransfel eller annan typ av fel. Under 

kolumnen Utredning finns det knappar som man kan trycka för att utreda respektive varning. 
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Figur 11: Den andra konceptuella designen. 
 

I figur 11 visas alla avvikelser som Preem får dagligen, alltså alla anläggningars avvikelser. 

Problemet är att Preem har 550 anläggningar. Därför valde jag att skissa vidare och dela upp 

avvikelserna i leverans med avvikelser och andra avvikelser.  

3.6.3 Den tredje konceptuella designen  

Den tredje designen var lik den andra men skillnaderna är att vi tog bort rutan ”Antal 

avvikelser” och placerade istället informationen bredvid händelserna. Detta visas i figur 12.  

 

I denna konceptuella design valde vi att ändra på leveransuppföljningen som Preem redan har 

idag. Liksom i den andra designen finns det en kolumn kallad Utredning som man kan trycka 

på för vidare utredning.  

  

 
 

Figur 12: Den tredje konceptuella designen. 
 

Under diskussion med handledaren på Preem framkom att Preem hade runt 550 anläggningar 

runt om Sverige och användarna inte kunde ha kontroll över alla. Därför var önskemålet att 

endast visa information från de viktigaste anläggningarna. Där togs ”Antal avvikelser” bort 
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3.6.4 Den fjärde konceptuella designen  

I figur 13 visas skillnaden från de tidigare designerna då valde vi att istället för att ha många 

olika kolumner kan vi visa endast en kolumn som anger var problemet finns. 

 

 
 

Figur 13: Den fjärde konceptuella designen. 
 

Under intervjun framhöll användaren att det skulle vara bra att kunna välja vilken information 

som ska visas. Informationskolumnen kunde vara missvisande eftersom man inte vet exakt 

vad som ska stå där. Är det korta texter som ska beskriva problemen? Vad ska stå i kolumnen 

om problemet är obekant? Frågeställningarna ledde fram till att jag delade upp 

avvikelserna/varningarna i två delar, kända och okända. Se avsnitt 3.6.5. 

3.6.5 Den femte konceptuella designen  

Eftersom figur 13 endast var avsedd för leverans, valde vi att göra en sådan tabell till två olika 

tabeller. Tanken var att systemet skulle kunna sortera fel efter vad som saknas. I figur 14 

delade vi in varningarna i två delar, dels kända varningar som ska godkännas, och dels okända 

varningar som ska utredas, enligt avsnitt 3.3.  

 

 
Figur 14: Den femte konceptuella designen. 



 

21 (32) 

 

 

Valet föll till slut på den femte konceptuella designen. Vi valde just denna på grund av att den 

först och främst sorterar varningarna i två kolumner för att lättare veta vad man ska prioritera. 

Användaren ville prioritera pejlfel och därför ska pejlfel sorteras som okända fel för att 

utredas vidare. En annan anledning till vårt val var att den femte konceptuella designen var 

något nytt för Preem 

 

3.7 Wireframe 

Wireframe är en viktig del av en webbsidas designprocess. Den definierar hierarkin av 

designen, vilket gör det lättare att planera nästa steg beroende på hur man vill att användaren 

ska bearbeta processen. [20] 

I figur 15 visas hur processen går till, från att man ser att en anläggning har en varning, vidare 

till sortering av varningar fram till utredning av varningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A                                   B                                 C 

 

 

Figur 15: Wireframe för att hitta en varning. 

 

Bild A i figur 15 visar alla anläggningar i Preem. Det är något som Preem har redan idag och 

jag tycker att den sorterar bra. Bild B visar nästa steg i processen om man trycker på 

Utredning i bild A. Där ska de sorteras efter tidigare kunskap om varningar. Om varningen är 

känd och inte behöver utredas, ska den sorteras till kolumnen Godkänna. Men om varningen 

är både känd och behöver utredas vidare, ska den vara kvar i kolumnen Utreda. Därefter väljer 

man vilken varning/avvikelse som ska utredas. I bild C visas information som kan vara 

relaterade till varningen/avvikelsen. Man kan även välja bort en tabell/graf eller lägga till en 

tabell/graf. Jag valde att göra på detta sätt eftersom användaren i första intervjun framhöll att 

de skulle vilja välja vilken information som ska visas och att de ville att vissa tabeller skulle 

visas samtidigt.  

3.8 Utvärdering av användbarheten 

Syftet med att utvärdera användningsbarheten var att vi ville kontrollera att kraven hade 

uppfyllts som ställdes i början av projektet. Vi ville också kontrollera att användarnas 

önskemål från det första mötet hade uppfyllts. Utvärdering skulle göras under arbetets gång 

för att se om det fanns funktioner/tabeller som användarna inte ville ha med. 

Utvärdering av användningsbarheten utfördes under vårt andra möte med användarna, då vi 
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visade dem vad vi har kommit fram. En av användarna tyckte att det var en bra idé att dela 

upp varningarna, då den ena typen av varningar ges för fel som ska godkännas utan åtgärder, 

och den typen ges för vidare utredning. Användarna trodde att det skulle fungera i praktiken 

jämfört med dagens webbgränssnitt som hoppade mellan olika sidor under utredningen. Det 

nya webbgränssnittet skulle vara enkelt att överblicka genom att all information fanns på en 

och samma sida. Detta var ett av användarnas önskemål. Som följd av att samla informationen 

på en enda sida blev det också enkelt att navigera. 

 

3.9 Den visuella designen i mybalsamiq 

Dessa tre figurer, 16-18 designades i mybalsamiq.com. [2] 

I figur 16 ser man en tabell, efter att man har tryckt på utredning längst upp till vänster, som 

innehåller alla anläggningar som Preem har. Här kan man sortera tabellen som man önskar 

sig, men den ska automatisk sorteras efter antal varningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Den visuella designen för anläggningars sortering. 

 

Efter att man sorterar tabellen, i figur 16, som man vill och väljer en anläggning man vill 

utreda, går man vidare till nästa sida som visas i figur 17. Där sorteras varningarna efter vad 

systemet har definierat som viktigast att utreda.  
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Figur 17: Den visuella designen för uppdelning av varningar. 

Efter att man har valt vilken varning man vill utreda vidare, går man vidare till figur 18. Där 

visas tabeller, grafer och data som kan vara relaterade till varningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 18: Den visuella designen för varningstyper och dess verktyg. 

 

3.10 Kodning  

Jag använde mig utav ASP.NET-tekniken, som är en del av .NET Framework, för att designa 

webapplikationen. Vidare använde jag HTML-koder för att skapa tabeller och knappar.  

Eftersom Preem valde att inte vilja ha en full fungerande webbapplikation, valde jag att 

endast visa hur processen ser ut i praktiken. 

Till att börja med skapade jag en liten databas för att kunna lägga till och hämta data från den. 

Det fanns flera sätt att ansluta till databasen. Ett av sätten är att öppna Server Explorer i 

Visual Studio och ansluter till en databas genom att välja Data Connection och ansluter till 

den databasen man vill jobba med. Andra sättet är att skapa en funktion som ansluter till en 
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databas då applikationen körs.  

con = new SqlConnection(@"Data Source=RASHA-DATOR\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog=databaseServer;Integrated Security=True"; 
try 
            { 
                con.Open(); 
                … 
            } 
catch (Exception ex) 
            { 
                MessageBox.Show("Error\n" + ex.Message, "Error", MessageBoxBut-
tons.OKCancel); 
            } 
 

Efter att jag har anslutit mig till en databas, som kommer att innehålla nästan hela arbetet och 

alla tabeller som jag behöver jobba med, var det dags att ansluta till datakällor. Enklaste sättet 

var att skapa en tabell på ASP.NET och sedan lägga till en DataSource för tabellen.  

DataSourceID="SqlDataSource3" 

Olika tabeller kräver olika DataSource. 

I ASP finns en funktion som heter MultiView, som man kan använda sig utav det då man vill 

vara på en och samma sida samtidigt som man kan välja att gömma vissa funktioner och visa 

andra. I denna funktion hade jag tre olika View som skulle representera wireframe. I View1 

fanns det en GridView som hämtade data från databasen som sedan representerar vilken 

anläggning som har mest varning, eller överhuvudtaget en varning. 

I View2 visas anläggnings varningar, som kan vara kända eller okända. Om man väljer att 

arbeta med en okänd varning, går man vidare till View3 för att utreda varningen.  

SqlDataReader sdr; 
SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * from Pejl", con); 

… 
sdr = cmd.ExecuteReader(); 
                 
                while (sdr.Read())  
                    if (!sdr.Equals(System.DBNull.Value))// ej null 
                    { 
                        … 
                    } 
                    else // null 
                    { 
                        … 
                    } 
               } 

Här går funktionen igenom tabellen Pejl i databasen för att kontrollerar igenom om det finns 

ett null värde. Om det finns ett null värde ska det automatiskt uppdateras i tabellen Pejl.  

I bilaga 3 kan man se de olika databasmodellerna som finns med i databasen. Även dessa har 

varsin Class.  
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4 Resultat 

I detta kapitel beskrivs resultat som ska presenteras, det som användaren ser. Även 

navigationen mellan olika sidor och funktioner redovisas i kapitlet. 

4.1 Det grafiska gränssnittet 

Efter utvärderingen av användbarheten började jag skissa på det grafiska gränssnittet. Som 

resultat blev det figurerna 19 till 22. Preem ville ha prototyp för den framtida 

webbapplikationen och inte en färdig kod som resultat därför valde jag att göra klarare bilder 

för varje steg i processen som resultat till Preem. Kodningen var för att endast visa enkelt hur 

arbetsprocessen kommer att se ut i framtiden.  

Figur 19 visar avvikelserapporten för alla anläggningar. Det är precis en sådan Preem har idag 

på deras nuvarande hemsida. Tabellen bibehölls eftersom den redan innehöll all information 

som behövdes.  

 

 

Figur 19: Avvikelserapport över alla anläggningar. 

 

Tanken var att lägga en knapp i slutet av varje rad i tabellen över anläggningarna för vidare 

utredning. I den nuvarande applikationen finns en dropdown-meny för vidare granskning. Det 

skulle bli enklare för användarna att istället klicka på en knapp för respektive varning. I den 

nuvarande applikationen väljs sedan alternativet Utredning med hjälp av höger musknapp. 

Detta görs för den specifika anläggningen, enligt figur 20.  

Alternativet Dagavstämning i dropdown-menyn ger en tabell som innehåller såld volym för 

specifik period och utgående nivå för respektive dag. 

Alternativet Leverensuppföljning i dropdown-menyn visar om respektive dag har fått leverans 

och om det finns någon differens jämfört med föregående dag.  
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Figur 20: Dropdown-menyn. 

I den nya applikationen kommer man vidare till nästa sida genom att klicka på knappen 

Utreda, enligt figur 21. Här sorterar man varningarna efter varningstyper eftersom en av 

användarna, tyckte att pejlfel var den allra viktigaste varningen som bör upptäckas först. Det 

tar nämligen lång tid för felanmälan att komma fram och för att åtgärda felet.  

 

 

Figur 21: Utredningstabell som varnar för fel i pejlen. 

Efter att man har valt vilken varning som ska utredas, kommer man fram till utredningssidan 

som automatiskt genererar information att visa. Se knapparna till vänster, från Pejl till 

volymhistorik, i figur 22. 

Kalibreringsknappen i figur 22 visar en tabell med värden från pejlen för att kunna kalibrera 
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och undersöka var felen kommer ifrån.  

SiteInfo är den hemsida som Preem använder idag. Det är därifrån Preem tittar på bland annat 

nivåhistorik, volymhistorik och pejlars tabeller och grafer. Om användarna får behov av denna 

hemsida, länkas de enkelt dit med hjälp av SiteInfo-knappen.  

Ibland får Preem pejlfel som de skulle vilja anmäla. Då är de tvungna att ta en printscreenbild 

av skärmen, loggar in i Outlook, bifoga bilden och skicka vidare för anmälan. Med knapparna 

Screenshoot och Mejla blir det enklare för användarna att enkelt ta bild av skärmen och 

skickar iväg mejlen.  

 

 

Figur 22: Utredning av ett pejlfel. 
 

Användaren sa under första intervjun att de skulle vilja välja vilken information som ska 

visas. Detta gjorde vi genom att användarna väljer vilken information ska visas genom att 

enkelt trycka på någon av knapparna till vänster. Om användaren väljer att inte se 

informationen längre, kan användaren trycka igen på knappen och informationen försvinner. 

 

4.1.1 Fördelar  

Det grafiska gränssnittet uppfyllde användarnas krav. Den största fördelen för användarna var 

att navigationen till utredningssidan blev enkel och förståelig. Det nya grafiska systemet ska 

auto-generera vilka funktioner som de behöver använda sig av för utredningen.  

 

4.1.2 Nackdelar  

Även vissa nackdelar dök upp under arbetet. Dessa nackdelar upptäcktes inte i 

utredningsfasen 

En av nackdelarna med det grafiska gränssnittet (figur 18) är informationen i kolumnen Be-

skrivning. Där ska respektive varningstyp beskrivas men inte exempelvis differensstorlek.  

Ytterligare en nackdel är att inte kunna studera fel med avseende på drivmedelstyp utöver fel 

med avseende på anläggning. 
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5 Diskussion 

Arbetet inleddes med flera möten tillsammans Preems personal för introduktion till 

examensarbetet. Jag tyckte att mötena var givande men det förvirrade mig till att börja med. 

Det gavs för mycket information på en gång utan att förklara vad det var Preem egentligen 

ville åstadkomma med projektet. Jag trodde att Preem ville ha ett helt nytt system som jag och 

resten av gruppen skulle skapa. Jag trodde även att jag och resten av examensarbetarna skulle 

jobba nära tillsammans för att designa ett gemensamt system. Efter flera diskussioner med 

våra handledare på Preem kom vi fram till att inte ska konstruera ett färdigt system 

tillsammans utan vi skulle hitta lösningar till deras problem utifrån egna arbeten, i mitt fall 

genom att designa gränssnittet. Det var då MoSCoW-listor för respektive del i projektet togs 

fram.  

Tidsplanen som redovisades i början av examensarbetet kunde inte följas på grund av att 

utredningsarbete tog längre tid än förväntat. Trots detta hann jag med att välja och genomföra 

en metod för arbetet.  

5.1 Uppfyllande av projektets krav 

 

Krav/mål Åtgärder Metod 

Enkel att navigera All information som behövs 

för en åtgärd av ett problem 

ska finnas på en och samma 

sida 

Knappar för navigation 

Smarta funktioner Information i tabeller ska 

överföras automatiskt i rätt 

ställe 

Smart funktion som flyttar 

information till önskade 

tabeller och diagram 

Förståelig för användarna Det ska stå tydligt vad varje 

knapp står för  

Dubbelkolla innan man 

sparar att man har skrivit rätt 

ord i rätt plats 

Figur 23: Kravens uppfyllande och vilka metoder som användes. 

 

MoSCoW-listans krav och mål Uppfyllande  

Must – ta fram ett 

användargränssnitt och bygga en 

webbapplikation som hänger ihop. 

Hitta snabbt varningar och enkelt 

genom att inte klicka för mycket.  

Testköra några varningar. 

Ja, webbapplikationen kör igenom en varning 

Should – Testköra riktig data 

genom en framtagen 

webbapplikation 

Ja, webbapplikationen kan köra riktiga data som är 

hämtad från en databas, om man matar in i systemet 

de olika varningarna.  

Could – Förbättra andra funktioner 

i deras nuvarande webbapplikation 

som tillexempel knappar som inte 

funkar. 

Nej, kunde inte få tillgång till deras nuvarande system 

Won’t – En full fungerande 

webbapplikation. 

Ja, webbapplikationen är inte helt fungerande 

Figur 24: MoSCoW-listans uppfyllande. 
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5.2 Speciella resultat och slutsatser 

Arbetets begränsningar var brett till en början då Preem valde att inte ställa några krav på 

mig. Tanken var att jag skulle hinna utreda mer kring vilka metoder som fanns för att skapa en 

webbapplikation och även lära mig ett nytt språk som jag inte kunde sen tidigare. Eftersom 

utredning tog lång tid valde jag att programmera i ett av de språken jag redan kunde för att bli 

klar i tid. 

Jag har med detta projekt visat att Preem redan idag har bra funktioner för att kunna komma 

fram till en lösning. Det enda som behövdes var att ändra på gränssnittet och hämta data från 

externa webbsidor, eftersom Preems hemsida inte visade nödvändig information för att kunna 

hitta felen och lösa dem.  

5.3 Projektets utvecklingspotential 

5.3.1 Framtida system 

Preem ville i dagsläget inte ha ett färdigt system. Därför valde jag att designa med avseende 

på endast en varningstyp, nämligen pejlfel. När system utvecklas full ut, måste alla 

förekommande varningstyper beaktas, enligt figur 8. Principlösningen för pejlvarning visade 

att det är fullt möjligt att designa ett komplett, grafiskt gränssnitt. 

 

Ytterligare utvecklingspotential finns för kolumnen Beskrivning i figur 18. Denna kan indelas 

i fler delar för respektive detaljerad felbeskrivning.  

5.3.2 Projektets nytta för företaget 

Vidareutvecklingen av nuvarande applikation och undersökning av tänkbara orsaker till 

volymdifferenser i bränsletankar har syftet att minska på kostsamma förluster. Vinsten för 

företaget Preem med ett fungerande och användbart system är uppenbar. 

5.3.3 Projektets nytta för samhället 

Nyttan för samhället kommer av att distributören, företaget och kunderna får ökat förtroende 

för varandra då förlusterna hålls låga. God distribution ger ökad, ömsesidig tillit mellan 

distributören och företaget vilket leder till minskade kostnader för bränsleförluster. Att inte 

behöva koppla in rättsväsendet i fall där stora differenser har upptäckts, sparar pengar för 

samhället och därmed skattepengar för den enskilde medborgaren. (Detta gäller givetvis också 

för minskat antal smitningar från betalning, men det är en annan sida av problemet.) Lägre 

kostnader för differenser kan i slutänden leda till lägre bränslekostnader. Detta kommer 

kunderna till godo.   

5.4 Reflektion kring eget lärande 

5.4.1 Kunskap och förståelse 

Vid början av examensarbetet var nästan alla designmetoder för grafiska gränssnitt nya för 

mig. Webbapplikationen i sin helhet var helt ny eftersom en sådan kurs inte ges inom 

utbildningsprogrammet.  

 

Jag har även lärt mig att det finns flera språk än de som används under utbildningen och att 

det behövs olika typer beroende tillämpningen, exempelvis språk och skript för 

webbapplikationer.  

 

Problemlösning visade sig vara bra som inlärningsmetod för programutveckling, exempelvis 

för design av och kommunikation med databas.  
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5.4.2 Färdighet och förmåga 

Examensarbetet var strukturerat som ett företagsprojekt vilket genom utförandet hos det 

kommersiella företaget Preem fick verklighetsanknytning. Beståndsdelarna var 

informationssökning, projektmöten, utredningsarbete, programmering, användartestning och 

dokumentering. Genom denna erfarenhet har jag skolats i färdighet och förmåga att kunna 

genomdriva professionella programmeringsprojekt. 

 

Jag kunde, under examensarbetets gång, framhäva min förmåga att kunna urskilja och välja 

vilka delar i Preems nuvarande system som skulle vara kvar och vilka som krävde nya 

lösningar. Ett exempel var analysera den första sidan i Preems nuvarande applikation (figur 

16) och att designa nya sidor (figurerna 18 och 19).  

 

Eftersom det till att börja med var svårt att komma fram till vilka varningar Preem ville ha 

med i det grafiska gränssnittet, avgränsade jag arbetet genom att dela in varningstyperna i 

undertyper och sökte efter möjlig lösning till respektive undertyp. Sammanställningen visas i 

figur 8. 

 

Jag känner mig numera bekväm med programmering i C# då jag har lärt mer under arbetets 

gång. Det gäller exempelvis ny kunskap om metoder och funktioner för att lägga in data i en 

databas.  

5.4.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Under arbetets gång gjordes informations- och litteratursökning för att kunna välja metoder 

för användarundersökning, framtagande av prototyper för grafiskt gränssnitt, programmering 

av grafiskt gränssnitt, design av och kommunikation med databas, och användartest. Detta 

medförde träning i att söka efter information, värdera information genom jämförelser och 

välja lämpliga metoder.  

 

Kontakten med projektledning och personal gav erfarenheter av relationer på arbetsplats. 

Projektledningens sätt att organisera arbetet och låta behov/utredning styra arbetet var ett nytt 

arbetssätt som jag fick förhålla mig till. För användarundersökningen valdes metod att 

undersöka och grupp att undersöka. Denna undersökning värderades för att ge förslag till ny 

design av det grafiska gränssnittet. Sammantaget gav kontakt med personer god erfarenhet av 

relationer på arbetsplats. 

 

Även nyttan för företaget och samhället med lägre kostnader för bränsleförluster har 

diskuterats i denna rapport.  

  

.  
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  Bilaga A 

 

Intervju 1  
 

Vilka funktioner förväntar ni er ska finnas i det nya systemet? Rangordna. 

Lagerkontroll, varningar, balans. Nivåhistorik för varje timme, volymhistorik för varje timme, 

temperaturhistorik för varje timme. Grafer, tabeller. Felanmälan. Pejlinformation, kanske en 

månad bakåt. Vilka bilar som har levererat drivmedel, bilen eller chauffören som är dålig.   

 

Vilka brister finns idag? Bör åtgärdas osv. 

Man vet inte riktigt vilket som visar rätt, pejlen eller fakturan. Man skulle kunna lita på pejlen 

men den kan visa fel för att det registrerar alla händelser i lagret och då skulle det uppstå fel, 

tillexempel om lagret får leverans och det finns samtidigt en som tankar. Då kan det bli 

differenser.  

 

Vad gillar/ogillar ni med systemet idag? Är användargränssnittet i Siteinfo något att 

följa? Etc. 

Vissa knappar kan tillexempel ibland inte funka. Man ska kunna summera olika drivmedel så 

att man vet hur mycket tillexempel bensin har kommit under en viss period.  

 

Har ni några krav på hur gränssnittet ska se ut? Speciell design, någon standard vi ska 

följa?  
Köpinformation, leveransinformation och hur mycket det finns i lagret. Visa flera 

avstämningar på drivmedelslagret. 

 

Vill ni ha all information ska visas direkt? Eller vill ni välja ut vilka information som 

ska visas? 
Nej jag vill välja vilka information som ska visas. Men nivåhistorik och volymhistorik ska 

visas på samma sida. Så att man ska kunna jämföra. Temperaturhistorik och leveranshistorik 

på samma sida.  

 

Ska det vara ett jätte enkelt gränssnitt, alltså alla funktioner och 

tabeller/grafer/diagram ska visas på en och samma sida?  
Jag skulle vilja kunna välja att se grafer/diagram eller inte. Men allting skulle vara bra att vara 

på ett och samma ställe.   



  Bilaga B 

 

 

Intervju 2 

 

Vad tycker ni om den nya modellen? Är det något ni har önskat er? 

Vi tycker att det är något bra med kända och okända fel. Sådana kända fel skulle kunna skötas 

per automatik och det ska godkännas.  

 

Finns det någon ändring ni vill att vi ska göra? Ett exempel är att ta bort en funktion 

som ni anser är onödig. 

Vi vill att helst pejlfel som ska skötas först (om ett sådant fel finns) eftersom det kan ta flera 

månader innan man fixar fel och få får man uppskatta värden för att det ska bli rätt.  

 

Vad kan vi förbättra för att göra er nöjda? 

Man ska kanske döpa om kända och okända fel. För att enklare förstå vad felen handlar om. 

  



  Bilaga C 
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Databasmodellen  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


