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Sammanfattning 
Vår uppgift i examensarbetet var att ta fram en lösning åt Vägverket Produktions 
försäkringshandläggare. Handläggarna skulle bland annat kunna registrera, följa upp, eller 
ändra olika skadeärenden via intranätet med en webbaserad lösning. Dessa skador var till stor 
del manuellt hanterade via olika dokument i Excel och det behövdes en ny lösning som 
innebar att de skulle kunna registrera och hantera olika skadeärenden via intranätet. Vidare 
ville man också kunna hämta ut viss statistik. Istället för det mer manuella hanterandet 
utvecklades en lösning där handläggarna kunde logga in och utföra olika åtgärder då en 
försäkringshandläggning krävdes. 
 
Rapporten tar upp vår utveckling samt hur lagrade procedurer kan användas vid 
kommunikation med databaser. Dels i samband med systemutveckling ur ett generellt 
perspektiv och vilka saker som det bör tas hänsyn till men även med exemplifiering. Med 
tanke på att utvecklingen genomförts med hjälp av Access 2003 och att Vägverket senare vill 
införa löningen i MS SQL 2005 så tar rapporten även upp vissa skillnader i hanteringen av 
dessa procedurer mellan de olika databaserna. Uppsatsen visar också exempel på hur lagrade 
procedurer definieras i Access 2003 samt MS SQL 2005.  
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Summary 
Our task was to develop a solution for Vägverket Produktion insurance handling. 
The personnel that handles the registering of damages and claims of different kinds wanted to 
have the possibility to register, follow up or do changes to matters in a new webbased 
solution.  
 
These matters were earlier handled via documents in Excel and there was a need for a new 
solution that could give them a more flexible and better way of handling these matters. 
Earlier the registering had to be done more or less manually. They also wanted to have the 
possibility to create certain reports automatically for statistics. 
 
The thesis explain our development and how stored procedures can be used when 
communication is needed towards databases, both in conjunction with system development as 
well as in a general perspective and what kind of things that should be considered.  
 
As the development was done with Access 2003 as the database, and the company wanted to 
migrate to MS SQL 2005 later on, the thesis points out certain differences in handling these 
stored procedures between the different databases. The thesis also have examples on how 
stored procedures are defined in Access 2003 as well as in MS SQL 2005. 



 

 

Förord 
 
Examensarbetet har genomförts åt Vägverket Produktion och vi har varit både på Vägverket 
samt Högskolan Dalarna när vi arbetat med uppdraget. Det har varit mycket intressant och 
givande. Vår målsättning innan var att hitta ett uppdrag som innebar möjlighet att bygga 
vidare på de ASP.NET kunskaper vi erhållit via de sista kurserna inom det 
systemvetenskapliga programmet. När vi till slut hittade ett uppdrag som innebar detta så kom 
vi igång ganska sent varför det också dragit ut på tiden att slutföra det. Handledare på 
Högskolan Dalarna har varit Joakim Karlsson och examinator Pär Douhan. 
 
Anledningen till att detta arbete genomförts var att Vägverket hade behov av ett nytt sätt att 
arbeta och frilägga värdefull arbetstid till de handläggare som arbetade med försäkringsskador 
av olika slag. Via samtal med Torbjörn Andrén på Vägverket så tog vi åt oss uppdraget. 
 
En erfarenhet som är viktig att delge läsarna är att komma igång snabbt och få kontakt med 
rätt personer som är kunniga om verksamheten och de användare som sedan slutligen ska 
nyttja lösningen. Kontrollera också noga om det redan utförts arbete som är relaterat till det 
aktuella uppdraget. Vidare kan det vara av stor betydelse då det är dags att införa den nya 
lösningen, att företagsinterna regler och liknande kring hur en ny lösning ska hanteras finns 
tidigt delgivna utvecklarna så det inte möter några hinder då allt är slutfört i realiseringen av 
systemet. 
 
Ett stort tack till Christer Nilsson och Jan Röring Vägverket för hjälp och stöd som vi fick. Ett 
särskilt tack riktas till Torbjörn Andrén, Vägverket samt Joakim Karlsson Högskolan Dalarna 
för stöd och rådgivning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbetare: 
 
Hans Jernberg 
Daniel Åslund 
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1 Bakgrund 
Här beskrivs var man ska utföra arbetet och ge bakgrund till problemställningen.  
 
Vår främsta önskan var att få ett examensarbete inom systemutveckling och få genomföra ett 
mindre projekt som innehöll möjligheter att få vidareutveckla programmeringskunskaper i 
ASP.NET 1.1. Då vi var angelägna om att hitta just den typen av uppdrag så tog det också 
ganska lång tid att finna det. Efter kontakt med ett antal företag så fick vi till sist uppdrag på 
Vägverket Produktion (VVP) i Borlänge. 
 
Uppdraget handlade om att utveckla en lösning för hantering av försäkringsärenden. 
VVP hanterar och följer de skadeanmälningar som kommer upp bl.a. i samband med 
fordonsolyckor och entreprenadarbeten. Dessa försäkringsärenden vill de kunna följa upp för 
att arbeta med förebyggande åtgärder samt för att kunna se den kostnadsbild det genererar 
varje år. Uppföljningen av de olika ärenden som handläggs har skett mer eller mindre helt 
manuellt och har genomförts med hjälp av ett antal dokument skapade i Microsofts program 
Excel. I arken finns makron för inmatning samt rapporter av olika slag. 
 
VVP önskan var att utveckla en centraliserad, rollbaserad lösning med långtgående 
journalföring av noteringar, olika typer av dokument, inskannade handlingar, e-post osv.  
Flera resurser, i första hand Pfm’s (Vägverket Produktion Fastighet och Maskin) uthyrare, 
skall kunna registrera och handlägga försäkringsärenden samt att alla i VVP ska kunna ta del 
av skadestatistik, kostnadsutveckling mm. Lösningen skulle också vara möjlig att 
implementera i EPiServer som VVP använder i sitt intranät. 
 
Orsaken till beslutet på en ny lösning var att de huvudsakliga handläggarna skulle kunna 
lägga mer tid på att följa upp komplicerade försäkringsärenden där motpart, rättsväsende och 
kanske personskador med skadeståndskrav finns med i bilden. 
 
Lösningen skulle vara baserad på ASP.NET och ha en databas där allt data hädanefter skulle 
läggas. Den databas de ville använda sig av var MS SQL 2005.  
 
För att kunna ta reda på förutsättningarna för uppdraget behövdes en genomgång av 
verksamheten och det sätt man arbetar på samt hur arbetet med försäkringsärenden i det nya 
systemet ska fungera. Kontakt etablerades med resurser som dagligen hanterar och 
handlägger alla försäkringsärenden. Vidare behövdes lokaler samt resurser hos VVP så att vi 
lätt kunde träffa uppdragsgivaren samt ha en bra närhet till verksamheten. Vidare hade vi 
fritt att använda Högskolan Dalarna för vårt arbete. Visst arbete kunde också bedrivas på 
hemorten. 
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1.1 Problemdiskussion 
Här beskrivs de problem som ska lösas och behandlas.  
 
Lösningen ska vara baserad på ASP.NET och ha MS SQL som databas amt vara möjlig att 
implementera i EpiServer. Ett mycket intressant och utmanande uppdrag för oss då vi inte 
tidigare arbetat med vare sig MS SQL eller EPiServer. Det här innebär att vi måste lära oss 
hur EpiServer fungerar likväl som MS SQL. Vi har innan detta arbete väldigt lite erfarenhet 
av dessa miljöer. När det gäller MS SQL så är det i väldigt liten omfattning och EpiServer har 
vi ingen erfarenhet alls av. Därför behövs också tillgång till dessa i tidigt skede för att sätta 
oss in i miljöerna. 
 
Då vi inte vet hur verksamheten ser ut och arbetar med olika skadefrågor samt vilka som 
närmast är berörda så är det viktigt att tidigt få en bild av detta för att kunna påbörja 
datamodellering och få fram en fungerande datamodell. Vidare också för att få ned en klar 
kravbild på det system som önskas. 

1.1.1 Problemformulering 
En nedskriven beskrivning av verksamheten behövs för att kunna datamodellera och fundera 
vidare på hur vi ska lösa kommunikationen med databasen, då vi inte har erfarenhet av vare 
sig MS SQL eller EPiServer. 
 

Frågeställningar: 
 

• Hur ska kommunikationen med databasen lösas i .NET samt MS SQL? 
• Hur ska implementering av .NET applikationen ske till EPiServer? 

 
Den kunskap som behövs är stor och tar även en hel del tid i anspråk att hämta in.  
 
Ett nytt problem har uppkommit under arbetets gång då vi får reda på från uppdragsgivaren 
att stored procedures ska användas vid kommunikation med databasen. Vidare har det 
uppstått problem med att vi inte får tillgång till MS SQL. I samråd med uppdragsgivaren görs 
därför utvecklingen istället mot Access som databas, men med förutsättningen att kunna gå 
över till MS SQL i ett senare skede.  
 
Ett följdproblem och tillägg till problemformuleringen blir: 
 

• Hur hanterar Access stored procedures? 
 
Vi behöver läsa in oss på stored procedures och även hur MS SQL hanterar dessa. 
Om det i applikationen finns anrop till databasen på ett antal ställen med SQL satser direkt 
synliga så krävs att samtliga delar i applikationen söks igenom där ett databas anrop eventuellt 
äger rum för att ändra så anrop sker till en annan databas.  
 
Vi anser det viktigt för oss att fördjupa våra kunskaper i lagrade procedurer och varför dessa 
används. 
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1.2 Mål 
Här beskrivs vad som ska göras gentemot uppdragsgivaren.  
 
Målet är att ta fram en ny lösning till VVP intranät för hantering av försäkringsärenden. 
 
Omfattning: 

• Skapa en relationsdatabas för försäkringsärenden 
• En webbapplikation i ASP.Net (VB.NET) för hantering av försäkringsärenden 

1.3 Syfte 
Här beskrivs de kunskapsmål som gäller för uppsatsen. 
Access 2003 och MS SQL 2005 är de databaser som uppsatsens syfte bygger på. De exempel 
och empiri som finns med gäller dessa databaser och inga andra. Båda typerna har varit 
aktuella i arbetet varav Access är det utvecklingen genomförts mot och MS SQL den databas 
som uppdragsgivaren senare vill flytta över till. 
 
Att beskriva och förklara stored procedures och hur dessa kan användas vid kommunikation 
mot databaser. 

1.4 Avgränsning 

1.4.1 Uppdragsgivaren 
Utvecklingen genomförs med VB.NET samt med Access 2003 som databas. 
Inom uppdraget utförs verksamhetsanalys, datamodellering, prototyping och konstruktion. 
Följande funktionaliteter utvecklas: 
 

• Registrering av försäkringsärenden 
• Uppdatering av ärenden 
• Avsluta ärenden 
• Sök/Uppföljning av ärenden 
• Statistik 

1.4.2 Uppsatsen 
Uppsatsen beskriver vår metod och resultatet av examensarbetet. Inriktningen och 
fördjupningen av uppsatsen är mot stored procedures, förkortat SP, och deras användande i 
en utveckling av den typ vi genomfört.  
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1.5 Disposition och läsanvisningar 

 

1.5.1 Introduktion 
Denna del innehåller mycket studier i litteratur samt att vi söker fakta via Internet för att hitta 
lämplig bas för vårt teoretiska resonemang.  

1.5.2 Teori 
Innehåller en bakgrund kring databaser och procedurer för att uppnå uppsatsens syfte. 

1.5.3 Empiri 
Resultatet av utvecklingen i VB.NET med databas i Access. Respektive etapps producerade 
resultat ingår i kapitlet. 

1.5.4 Analys 
Denna fas analyserar vi och värderar de resultat vi kommer fram till i tredje fasen. 

1.5.5 Slutsatser 
Slutsatser presenteras och vår syn på hur arbetet fungerat. 

Introduktion 

Analys 

 3. Teori 

 4. Empiri 

Slutsatser 

4.1 Etapp I 

6. Slutsatser 

5. Analys 

3.1 Arkitektur 

2. Metod 

1. Bakgrund 

4.2 Etapp II 

4.3 Etapp III 

3.2 Datamodell och normalisering 

3.3 SQL 

3.4 Transaktioner 

3.5 Funktioner, Triggers och Procedurer 

3.6 Frågor i Access 2003 

3.7 Stored Procedures i MS SQL Server 2005 
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2 Metod 
Här beskrivs den eller de metoder som använts samt hur arbetet bedrivits.  
Vi ville hitta en lämplig metod för vårt arbete som innebar en bra balans mellan 
dokumentering och det verkliga genomförandet, så att inte helheten tappas bort under 
arbetets gång. En alltför omfattande metod skulle innebära att vi inte skulle hinna genomföra 
arbetet tillräckligt snabbt och effektivt. Med endast två personer som gör allt arbete från 
analys till realisering så gällde det därför att hitta lämplig nivå. 
 
Inom Högskolan Dalarna finns en modell som använts på olika kurser och som vi ansåg vara 
bra men som innebar förhållandevis ganska mycket arbete med dokumentation. Actability 
Design, Developing IT-systems for Business Action, Pär J. Ågerfalk, Göran Goldkuhl samt 
Stefan Cronholm (2001). En annan modell som vi tänkte använda oss av, Direct-modellen, 
som också skolan använder i kursverksamhet och som har alla nödvändiga steg för att 
genomföra ett systemutvecklingsprojekt. En modell som används ute i företag och 
organisationer för förhållandevis ganska stora projekt är RUP, Rational Unified Process som 
företaget Rational tagit fram för systemutveckling. Denna är dock alldeles för omfattande för 
att användas i detta arbete men kan ha nyttiga delar som kan vara användbara i det lilla 
projektet också. 
 
På grund av vårt behov av en anpassad metod som passar in på examensarbetet utvecklades 
en egen metod och sätt att bedriva arbetet som bygger på uppgifter ur OOS/UML 1samt 
Directmodellen2. Vidare är det också utifrån författarnas egna erfarenheter från olika kurser 
inom det systemvetenskapliga programmet på skolan och kunskaper som denna tagits fram. 
 
Utifrån ett systems livscykel som åskådliggörs enligt Livscykelmodellen så omfattar vårt 
arbete faserna A (Analys), U (Utformning) och R (Realisering). FA (FörändringsAnalys) var 
redan genomfört då vi fick uppdraget och I (Implementering) och F/D (Förvaltning och Drift) 
ansvarar VVP för. AV (Avveckling) ligger heller inte inom ramen för projektet och är en 
senare fråga för VVP. 
 
Livscykelmodellen 

 
 
Figur 1: Livscykelmodellen för ett systems framtagande från FA (Förändringsanalys) till AV (Avveckling). 
 
Arbetet indelas i olika etapper där vårt arbete omfattar etapperna 1 till 3. Etapp IV, som bland 
annat omfattar implementering, ingick inte i arbetet då VVP tar hand om det arbetet. 

                                                
1 Appelkrans, Åbom 
2 Axelsson, Hidefjäll 

FA A U R I F/D AV 

Systemutveckling 
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Figur 2: Examensarbetets arbetsmodell. 

2.1 Etapp I 
I den första etappen ingår uppdragsdialog och verksamhetsanalys. Uppdraget kom att omfatta 
det mest nödvändiga för att VVP skulle få tillräckligt bra stöd i sitt arbete med 
försäkringsärenden och skadestatistik. Verksamhetsanalysen genomförs i olika möten och 
workshops. FA (FörändringsAnalys)1 genomförs i den mån det är genomförbart då arbetet 
enligt uppdragsgivaren redan gjorts. OOA (Objekt Orienterad Analys)2 ska genomföras för att 
hitta objekt som kan användas i utvecklingen.  
 
Ut från denna etapp kommer färdig kravspecifikation och dokument nödvändiga för att kunna 
gå vidare i utvecklingen av applikationen. En återkommande dialog med uppdragsgivaren 
upprättas via telefonkontakter och planerade möten. 

2.2 Etapp II 
Arbetet koncentreras på att få fram en körbar prototyp parallellt med att ta fram en fungerande 
datamodell för vidare implementering i databasen. Arbetet med datamodellen är starkt kopplat 
till den verksamhetsanalys som ständigt pågår under utvecklingen och mycket tid läggs på 
datamodellering och GUI. 

                                                
1 Goldkuhl, Röstlinger 
2 Föreläsningsstöd, Programutvecklingsmetodik 

Examensarbetet 

 
Etapp I 

 
Etapp II 

 
Etapp III 

Analys Design Realisering 

TIDIG ANALYS 
 
Uppdragsdialog 
Verksamhetsanalys 
 
METODER 
 
FA 
OOA 
 
 
RESULTAT 
 
Användningsfall 
Begreppslista 
Kravspecifikation 
Mål/Vision dokument 
Processbeskrivning 

PROTOTYPUTVECKLING 
 
(Uppdragsdialog) 
(Verksamhetsanalys) 
 
METODER 
 
OOA 
Datamodellering 
 
 
RESULTAT 
 
Datamodell 
GUI-beskrivning 
Klassdiagram 
Körbar prototyp 
Systembeskrivning 

KONSTRUKTION/PROVDRIFT 
 
(Uppdragsdialog) 
(Verksamhetsanalys) 
 
METODER 
 
FA 
OOA 
Datamodellering 
 
RESULTAT 
 
Färdig applikation för test 
 

Litteraturstudier och information från www 
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2.3 Etapp III 
I denna etapp tas den slutliga första körbara versionen fram av applikationen. Den ständiga 
analysen av verksamheten pågår parallellt med det sista i utvecklingen. Vidare görs också de 
sista justeringarna av datamodellen och databasen. 

3 Teori - Databaser 
Kapitlet avhandlar teori kring databaser för att ge stöd till arbetet i nästkommande del under 
punkt 4. 
 
För att få ett stöd i arbetet med lagrade procedurer, engelska stored procedures förkortat SP, 
så behövs en teori och referensram kring databaser och hur dessa fungerar där även SP 
beskrivs. Kapitlet tar upp en allmänt hållen beskrivning samt arkitektur och kommunikation 
med databaser. Syftet är att ge kunskap om SP och vad de används till samt hur de kan 
realiseras i databaser av typen OleDb samt sqlClient databas.  
 
Databas definieras av Ramakrishnan, Gehrke som ”… a collection of data, typically 
describing the activities of one or more related organizations” 1 Vidare definieras DBMS till 
”… software designed to assist in maintaining and utilizing large collections of data.”  
Connolly, Begg definierar en databas som ”A shared collection of logically related data, and 
a description of this data, designed to meet the information needs of an organization.” 2 
 
Oavsett vilken definition som ges så handlar det om att lagra information elektroniskt i en 
miljö som innebär flexibilitet och tillgänglighet på ett strukturerat och ordnat sätt. 

3.1 Arkitektur 
Vid utveckling av nya system och applikationer så används många gånger databaser i någon 
form. Dessa finns i olika utföranden varav relationsdatabasen är den mest förekommande 
typen som används. Databaser är en elektronisk lagring av data som lagrar information om 
olika saker och håller också reda på relationerna mellan dessa. En person, plats eller vara 
kallas för entitet. Fakta som beskriver en entitet benämns data. Alla de karaktärsdrag som en 
entitet har exempelvis färg, ålder, namn, telefonnummer etc. benämns attribut.  
 
Följande komponenter utgör grunden i databaser: 

 
Figur 3: Database system3 
 
En databas, DB, kan definieras som en välorganiserad samling data samt en beskrivning av 
dessa data4. I denna återfinns all den information som krävs för att kunna anropa och få de 

                                                
1 Ramakrishnan, Gehrke s.4 
2 Connolly, Begg s. 14 
3 Nilesh Shah, s.3 
4 Föreläsningsstöd, Databaser och Informationssystem 
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svar som önskas. Exempel kan vara tabeller, funktioner, vilka användare som ska ha tillgång 
till den mm. Den information, data, som finns lagrat underhålls och administreras via DBMS, 
DataBase Management System. DBMS ligger som ett skikt, mellanlager, mellan användare 
och databasen. DBMS består av mjukvara och hanterar all manipulering av data i databasen. 
 
 

 
Figur 4: Hur klienter kan kommunicera med en databas via DBMS antingen direkt via detta eller via egen 
klientprogramvara.1 
 
Data inom DBMS är beskrivna på olika abstrakta nivåer enligt Figur 6. Beskrivningen av 
databasen består av ett schema (lager) på varje nivå i denna trelagersarkitektur, bestående av 
de abstrakta nivåerna fysisk, konceptuell samt extern. DDL (Data Definition Language) 
används till att definiera scheman på de externa och konceptuella nivåerna.  
 
På den fysiska nivån handlar det om hur lagringen av data fysiskt ska ske, på den 
konceptuella vilken data som är lagrat. På den externa nivån är det användarens vy av 
databasen som ges. En vy är samma sak som en viss del av en databas. 

 
 
Figur 5: Levels of Abstraction in a DBMS2 
 
 
 

3.1.1 Ansatser arkitektur 
Olika ansatser för arkitekturen av databaser: 
                                                
1 Ibid. 
2 Ramakrishnan, Gehrke s.13 
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• Hierarkisk ansats 
Innebär att en förekomst innehåller grupper av liknande objekt, vilka är organiserade i en 
hierarki. Ett objekt kan ha endast en ägare. En order kan till exempel endast tillhöra en kund. 
XML är en teknologi som använder den hierarkiska modellen1 

 
 
Figur 6: Hierarkisk ansats 
  
• Nätverksansats 
Utvecklades bl.a. för att lösa ett av problemen med den hierarkiska ansatsen, vilket var att ett 
objekt endast kan ha en ägare. I nätverksansatsen kan en förekomst tillhöra två olika typer av 
ägare. En order kan till exempel tillhöra en kund och en produkt. Ger möjlighet till många till 
många relationer.2 

 
 
Figur 7: Nätverksansats 
 
• Relationsdatabasansats 
I relationsdatabasansatsen är begreppet tabell av central betydelse. En tabell innehåller data 
som är ordnade i rader och kolumner, där en rad motsvarar en förekomst, och en kolumn 
motsvarar ett attribut för förekomsten. Alla rader i tabellen måste vara unika. Det görs 
vanligast genom att tilldela raden en unik identifierare, t e x personnr, kundnr, ordernr o.s.v. 
Detta är den vanligaste typen av databas. 
 
KUND 
Kundnr Förnamn Efternamn 

1 Olle Olsson 
2 Anna Andersson 

 
Figur 8: Relationsdatabas ansats 
 

                                                
1 http://www.minisisinc.com/docs/architecture.pdf 
2 http://www.extropia.com/tutorials/sql/network_databases.html 
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• Utökad relationsdatabasansats 
Bygger på samma teori som relationsdatabasansatsen, men är nu utökad med funktionalitet 
för att kunna hantera objekt med hjälp av olika programmeringsspråk. 
 
• Objektrelationsdatabasansats 
Även detta bygger på samma teori som relationsdatabasen, men är utvecklad för att kunna 
hantera komplexa objekt i databasen. 
 
• Objektorienterad ansats 
Utvecklad för hantering av komplexa data, med hjälp av objektorientering. Endast en 
datamodell behövs eftersom objekten i en applikation inte behöver översättas till t ex en 
relationsdatabas. Objekten lagras i det tillstånd de befinner sig i. 

3.2 Datamodell & normalisering 
För att kunna skapa upp en ny databas behövs en mängd information som grund om det ska 
bli en bra lösning. Informationen analyseras och grupperas på olika sätt enligt vissa regler. 
Detta bildar sedan en form av en modell, en datamodell, som sedan tabeller och attribut mm. 
skapas utifrån. Modellen kan sägas utgöra en bild av något viktigt, en liten miniworld. Denna 
byggs upp med hänsyn taget till fyra stycken olika grundbegrepp1 som är: 
 

• objekt 
• egenskap 
• objektrelationer 
• tid 

 
Objekt avser något fysiskt eller abstrakt som är viktigt att representera, exempelvis en kund 
eller faktura. Egenskap avser exempelvis ålder eller färgen på något medans objektrelationer 
avser något som karaktäriserar förhållandet mellan objekt. Med tid avses att objekt kan byta 
förhållanden över tid när det gäller relationer till andra objekt. 
 
Ted Codds teori2 kring databaser har betytt mycket när det gäller hur databaser skapas. Teorin 
innebar möjligheter att undvika en dum design av databaser. Med dum design menas 
egentligen att undvika problem vid uppdatering eller borttagning av data i en databas samt 
undvika dubbellagring. Som exempel ska rader vara unika och ha en primärnyckel (PK), inga 
atomära värden får förekomma, dvs. istället för att klumpa ihop för- och efternamn i samma 
fält så delas de upp. (Se exemplet ovan.) Icke-nyckelattribut skall vara beroende av hela PK. 
En annan regel var att en tabell inte får växa i sidled. Arbetet med att avgöra vilka attribut 
(kolumner, egenskaper) som ska grupperas i vilken tabell, unika rader mm kallas för 
normalisering. 
  

                                                
1 Föreläsningsstöd, Databaser och Informationssystem 
2 Axelsson, Hidefjäll s.35 
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Tabellerna ligger lagrade i databasen precis som procedurer, triggers, vilka användare som har 
tillgång till den mm.  
 

 
 
Figur 9: Exempel på innehåll i en databas 

3.3 SQL 
För att kunna kommunicera med databasen via DBMS så används språket SQL, Structured 
Query Language, vilket är ett standardiserat språk för kommunikation mot olika databaser. 
SQL består av fem stycken huvuddelar: Data Retrieval (DR), Data Definition Language 
(DDL), Data Manipulation Language (DML), Transaction Control Language (TCL) och 
slutligen Data Control Language (DCL). 
 
Det finns olika tekniker att använda sig av när en applikation ska skicka med ett SQL-uttryck. 
Dels kan det ligga direkt i presentationslagret eller lite mer gömt i affärslogiken där klasser 
finns för kommunikation och hantering av olika objekt. I dessa klasser kan också SQL-frågor 
läggas. Risken är ökad möjlighet för s.k. SQL-injection1 så länge som det ligger öppet i  
applikationen på något sätt och där användare exempelvis skulle kunna skicka med en fråga i 
den URL som en applikation använder sig av. Pga. riskerna med att lägga SQL-frågor direkt i 
presentationslagret eller affärslogiken så rekommenderas stored procedures. 

3.4 Transaktioner 
Oavsett om det är en viss person eller om det är ett applikationsprogram som efterfrågar 
information så bör vissa regler ha följts då databasen skapades för att inte problem med 
administration etc. av databasen ska uppstå samt att den som efterfrågar inte kan manipulera 
databasen hur som helst. Reglerna, fem stycken, upprätthålls tack vare att dessa s.k. 
constraints (begränsning av något slag) skapas på lägst möjliga nivå. Reglerna kallas för 
integritetsregler och har att göra med följande: 
 

• Entitet integritet – Primary Key (PK) 
• Referential integrity – Foreign Key (FK) 
• NOT NULL 
• UNIQUE 
• CHECK 

 
Dessa är viktiga att ha tänkt över, speciellt med tanke på transaktioner mot en databas, vilka 
nyttjar DML inom SQL. Transaktioner innebär att kunna lägga till, uppdatera samt ta bort 
rader/data i en tabell. Med tanke på att det oftast inte handlar om att endast en person är 
inloggad i ett system utan väldigt många som kanske kör transaktioner samtidigt mot en  
 
                                                
1  
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databas så är det viktigt att det finns regler för att undvika dubbellagringar, kunna se aktuellt 
och korrekt data utan att problem uppstår.  
 
Transaktioners egenskaper utgörs av olika properties, ACID-properties: 

 
 

3.5 Funktioner, Triggers & Procedurer 
Det är möjligt att definiera mindre programblock för att underlätta programmeringen och 
kommunikationen mot en databas. Det är block av kod som skapas för att utföra vissa 
åtgärder gentemot databaser. I grunden handlar det om tre stycken olika typer: 
 

• Funktioner 
• Triggers 
• Procedurer 

 
 I en del fall vill en programmerare kunna anropa en databas med hjälp av att skicka in ett 
antal parametrar och sedan få tillbaka ett svar som bygger på det som skickats in. Då används 
oftast funktioner, vilka returnerar värden. I andra fall anropas en databas med vissa 
inparametrar och en begäran utförs utan att några värden ska skickas tillbaka. Då används 
procedurer, vilka inte returnerar värden. 

3.5.1 Funktioner 
Funktioner är exempel på ett block av program som precis som en procedur är en kompilerad 
och lagrad kod. En funktion returnerar alltid ett värde tillbaka till anropande programblock. 
Funktioner är karaktäristiska på så sätt att de: 

• kan ta emot en, många eller inga parametrar 
• har ett explicit RETURN där det värde som ska returneras anges 
• datatypen av det returnerade värdet måste anges i funktionens header 
• en funktion kan inte exekveras som ett ensamt program 
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Syntax för en funktion1: 
 
CREATE FUNCTION FunctionName 
 [(parameter1 [,parameter2…])] 
 RETURN DataType 
IS 
  [Constant/Variable declarations] 
BEGIN 
  Executable statements 
  RETURN ReturnValue 
[EXCEPTION 
 exception handling statements 
 RETURN ReturnValue] 
END [FunctionName]; 

3.5.2 Triggers 
När transaktioner utförs kan triggers användas. Dessa är små program skrivna i SQL och 
utlöses vid givna förutsättningar som användaren/programmeraren har bestämt. Det är 
transaktionen som sätter igång exekveringen av triggers. När ett visst fördefinierat event 
inträffar utförs alltså triggern, vilket kallas för implicit exekvering. Det kan vara före eller 
efter transaktionen. Tre olika event som bygger på DML kommandona insert, update och 
delete. 
 

Riktlinjer2 för användandet av triggers: 
 
1. Används för att garantera att när en viss händelse inträffar, så utförs relaterade 

händelser med automatik i databasen. 
2. Används INTE för att utföra saker som redan finns inbyggda i DBMS. Exempelvis 

constraints (UNIQUE etc.) 
3. Begränsa storleken på triggerkoden. Max 60 rader kod rekommenderas. Behövs det 

mer rekommenderas att skapa en procedur som anropas av triggern. 
4. Skapa inte rekursiva triggers, dvs. triggers som anropas sig själv. 
5. TCL - kommandon är förbjudna i triggers. (COMMIT och ROLLBACK) 
6. COMMIT och ROLLBACK är normalt tillåtet i procedurer och funktioner men INTE 

i procedurer eller funktioner som anropas av en trigger! 
 
Syntax för en trigger3: 
 
CREATE TRIGGER TriggerName 
BEFORE/AFTER TriggeringEvent ON TableName 
[FOR EACH ROW] 
[WHEN condition] 
DECLARE 
  Declaration statements 
BEGIN 
  Executable statements 
  RETURN ReturnValue 
EXCEPTION 
  Exception handling statements 
END; 

                                                
1 Nilesh Shah, s.261 
2 Föreläsningsstöd, Databaser och Informationssystem 
3 Nilesh Shah, s.268 



Högskolan Dalarna 
Examensarbete Informatik 10p C-nivå 
Hans Jernberg och Daniel Åslund 

15 

3.5.3 Frågor samt Stored procedures, SP 
Med frågor avses olika sätt att hantera data. Det kan vara lägga till, uppdatera eller ta bort data 
med hjälp av olika uttryck definierade i SQL. För SP gäller samma som för frågor, enligt 
ovanstående, med det tillägget att mycket mer logik kan läggas direkt i databasen istället för 
att applikationen ställer ett antal frågor för att klara av en viss operation. En procedur kan 
innehålla flera frågor och även ställa olika villkor samt göra andra kontroller innan en 
operation är helt klar. 
 
Om flera operationer mot en databas ska utföras kan procedurer vara ett alternativ till att 
skicka flera olika anrop mot en databas. Detta kan utföras inom ett och samma block av 
program istället. 
 
SP, från engelskans Stored Procedures, är olika funktioner som lagras i databasen och som 
exekveras i denna varefter ett eventuellt svar kan lämnas tillbaka till frågeställaren. Dessa 
SP´s innehåller alltså en eller flera SQL-uttryck och syftet är att förenkla för programmerare 
samt få en effektivare och säkrare databehandling än det annars skulle bli. Separering av de 
olika lagren presentation, affärslager samt databaslager blir tydligare. I figur 8 visas en 
trelagersarkitektur med SP i en databas. 

 
 
Figur 10: Figuren visar i vilken riktning en fråga till en databas bör flyttas för att få en bra säkerhet, snabbare 
exekvering genom att en lagrad procedur kan ses som komplierad kod skriven i den aktuella databasens dialekt 
av SQL samt mindre trafik i nätet då färre SQL satser skickas. 
 
Om en viss typ av fråga mot en databas innebär att hämta data som bygger på informationen i 
tre olika tabeller så krävs utan procedurer att det ställs i princip tre separata frågor mot den 
databasen. Därefter måste eventuellt ytterliggare bearbetning göras av applikationen innan 
frågeställaren får det som önskas. Om en SP används är det möjligt att ställa en fråga med 
ingående parametrar där den sedan gör anropen mot tabellerna och det samlade resultatet/n 
skickas tillbaka, i ett format som innebär mycket mindre arbete för applikationen. Figurerna 
nedan får åskådliggöra detta. 
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Figur 11: Lagrade procedurer används inte. Innebär att fler frågor måste ställas för att säkerställa resultatet av 
en fråga som kräver information från flera tabeller. 
 
I figur 11 så skickas första frågan vilken innehåller en viss SQL sats. Ett svar kommer tillbaka 
varpå nästa fråga skickas som då bygger på tidigare erhållet svar i fråga 1. Likadant sker 
sedan för fråga 3. 

 
Figur 12: Stored procedures används. Innebär att EN fråga kan ställas. En lagrad procedur i databasen tar 
hand om kontrollen och sammanställningen av resultatet från samtliga tabeller och resultaten skickas tillbaka 
därefter ett och ett eller endast som ett svar. 
 
I figur 12 skickas endast en fråga som innehåller argument, eller inga alls, som krävs för att 
frågan ska kunna ställas. Därefter tar en SP hand om frågan i databasen och all exekvering 
sker internt i DB. Om svaret kräver att tre tabeller måste anropas för att hämta data så gör 
proceduren detta utan att skicka något enstaka svar tillbaka. När samtliga tabeller anropats 
och ett eller flera svar är sammanställda så skickar proceduren tillbaka detta. 
 
Figur 11 skulle kunna utgöra ett exempel på hur kommunikation mot en Access databas skulle 
kunna se ut och figur 12 kommunikation mot en MS SQL databas där en SP tar hand om en 
del av arbetet istället för att applikationen i sig gör det. 

3.6 Frågor i Access 2003 
Inom MS Access används enbart frågor vilka utgörs av SQL. Programmerare behöver inte 
ange SQL-satser i koden och anropen görs på liknande sätt som för en SP i MS SQL. 
Skillnaden består i att en SP, stored procedure, kan ha mycket mer logik i sig med olika 
villkor etc. Frågor är rena SQL-satser exempelvis SELECT, INSERT, UPDATE etc. SP är 
definierade direkt i databasen har däremot möjlighet att använda sig av IF-satser och olika 
kontrollmöjligheter för att få utökad funktionalitet och för att minska möjligheten till intrång 
på olika sätt. Dessa är dessutom komplierade och exekverbara direkt när anropet görs vilket 
ger högre prestanda. I annat fall krävs kompilering av frågorna vid varje anrop som görs till 
databasen. 
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Frågor kan skapas i Access med hjälp av en wizard, alternativt går det att skapa dessa via ett 
särskilt designläge. Ett exempel på en fråga kan vara SELECT * FROM Kund; vilket 
returnerar ett svar bestående av allt som förekommer i tabellen Kund.  
 
Om denna fråga skulle läggas lagrad i Access med namnet Kundfråga skulle det kunna 
genomföras enligt följande steg.  
 
Steg 1: Gå in under ”Frågor” och välj sedan ”Skapa en fråga i designläge” 

 
 
Steg 2: Välj den tabell, ex. Kund, som är aktuell att göra frågan emot och tryck ”Lägg till” 
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Steg 3: I steg 3 väljs de attribut som ska efterfrågas. Väljs stjärnan (*) i tabellen ges all 
information från tabellen. 
 

 
 
SQL-uttrycket skapas med automatik och det går att se själva frågan genom att högerklicka i 
fönstret och välja ”SQL” så ges det uttryck som kommer att användas för frågan. Det handlar 
i det här fallet om en så kallad urvalsfråga. Typer av frågor1 som kan skapas är: 
 

• urvalsfråga 
• korsfråga 
• tabellfråga 
• uppdateringsfråga 
• tilläggsfråga 
• borttagningsfråga 

 
En urvalsfråga hämtar data från en eller flera tabeller och visar resultatet. Det är också möjligt 
att använda en urvalsfråga när data behöver grupperas och när summor, antal, medelvärden 
och andra typer av totalsummor ska beräknas. För övriga frågetyper, sök vidare på 
http://www.msdn.com 
 
 
 

                                                
1 http://www.msdn.com 
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Steg 4: Spara frågan som Kundfråga genom att välja Spara och ange namnet. Stäng sedan 
frågefönstret. 

 
 
Frågan finns nu skapad i databasen och kan anropas med namnet Kundfråga. 
 
Exempel på anrop av Kundfråga i VB.Net i en klass: 
[Visual Basic] 
Imports System.Data.OleDb 
Imports System.Configuration.ConfigurationSettings 
Public Class KundKlass 

Dim strConn As String = AppSettings("dbconn") 
Dim conn As OleDbConnection = New OleDbConnection(strConn) 

     Public Function KundFunktion() As DataSet 
Dim cmd As OleDbCommand 
Dim adaptKundinfo As OleDbDataAdapter 
Dim ds As New DataSet 
cmd = New OleDbCommand("Kundfråga", conn) 
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 
adaptKundinfo = New OleDbDataAdapter(cmd) 

        Try 
            conn.Open() 
            adaptKundinfo.Fill(ds, "kundinfo") 
        Catch ex As Exception 
            Throw ex 
        Finally 
            cmd.Dispose() 
            If conn.State.Open Then 
                conn.Close() 
            End If 
        End Try 
        Return ds 
    End Function 
End Class 

 
Figur 13: Anrop mot Access databas med en lagrad fråga kallad Kundfråga 
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3.7 Stored Procedures i MS SQL Server 2005 

3.7.1 Typer av Stored Procedures 
Det finns flera typer av Stored Procedures i SQL Server 2005. Nedan redovisas i korthet vilka 
de vanligaste typerna är, och vad de står för. 
 
User-defined Stored Procedures 
Är som namnet avslöjar användardefinierade procedurer. Kan vara av två typer: 

• Transact-SQL. Den vanligaste typen av procedurer som är skrivna med Transact-SQL-
Uttryck. Det är denna typ av procedur som redovisas i vår rapport, och vad som avses 
när vi använder begreppet Stored Procedure. 

• CLR. Fungerar som en referens till en .NET-metod och lagras alltså inte i SQL Server.  
 
System Stored Procedures 
Procedurer som är systemgenererade och som behövs för administration av SQL Server. 

3.7.2 Transact-SQL Stored Procedures 
Transact-SQL Stored Procedures i MS SQL Server 2005 (i fortsättningen kallat Stored 
Procedure) är kompilerade objekt som lagras i databasen. Dessa objekt går att anropa från t ex 
en annan Stored Procedure, eller applikation. Stored Procedures använder sig av Transact-
SQL för programlogik, vars struktur inte skiljer sig nämnvärt från andra 
programmeringsspråk. Det går t ex att deklarera variabler, använda IF-ELSE-, samt WHILE-
satser. Programsatserna lagras i en scriptfil, vilken är en vanlig textfil som kan editeras. 
Nedan visas den mest grundläggande syntaxen för att skapa en Stored Procedure. 
 
CREATE PROCEDURE GetCustomer 
( 
 @customerIDParameter int = NULL 
) 
AS 
IF @customerIDParameter IS NULL 
 SELECT * FROM Customers 
ELSE 
 SELECT * FROM Customers 
   WHERE customerID = @customerIDParameter 
 

 
För att först skapa en stored procedure används uttrycket CREATE PROCEDURE, följt av 
namnet för proceduren. Vanligen definieras ett antal input-parametrar, i det här fallet 
[@customerIDParameter], som används för att ta emot data från det anropande objektet. I 
exemplet används sedan en IF-sats för att kontrollera input-parameter, samt två olika 
SELECT-satser för att hämta data. 
 
På samma sätt går det naturligtvis även att skapa procedurer som manipulerar data, med hjälp 
av INSERT, UPDATE och DELETE. 
CREATE PROCEDURE UpdateCustomer 
( 
 @customerIDParameter int = NULL 
 @customerEmailAdress 
) 
AS 
UPDATE Customer 
  SET email= @customerEmailAdress 
  WHERE customerID = @customerIDParameter 



Högskolan Dalarna 
Examensarbete Informatik 10p C-nivå 
Hans Jernberg och Daniel Åslund 

21 

 
I exemplet används parametrar för kundnr och epostadress för att göra en uppdatering i en 
kundtabell. 

3.7.3 MS SQL 2005 
När en MS SQL databas används kommer samma funktion i klassen KundKlass i punkt 3.6 
att se ut på följande sätt istället: 
 
Exempel på anrop av Kundfråga i VB.Net i en klass: 
[Visual Basic] 

Imports System.Data.SqlClient 
Imports System.Configuration.ConfigurationSettings 
Public Class KundKlass 

Dim strConn As String = AppSettings("dbconn") 
Dim conn As SqlConnection = New OleDbConnection(strConn) 

     Public Function KundFunktion() As DataSet 

Dim cmd As SqlCommand 
Dim adaptKundinfo As SqlDataAdapter 
Dim ds As New DataSet 

cmd = New SqlCommand ("Kundfråga", conn) 
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

adaptKundinfo = New SqlDataAdapter (cmd) 
        Try 
            conn.Open() 
            adaptKundinfo.Fill(ds, "kundinfo") 
        Catch ex As Exception 
            Throw ex 
        Finally 
            cmd.Dispose() 
            If conn.State.Open Then 
                conn.Close() 
            End If 
        End Try 
        Return ds 
    End Function 
End Class 

 
Figur 14: Anrop mot MS SQL databas med en stored procedure kallad Kundfråga 
 
Alla OleDb byts ut mot Sql... i någon form beroende på typ av objekt som behövs. I exemplet 
så representerar den rödmarkerade texten ändringar som behövs för att kunna ställa samma 
fråga mot en MS SQL databas. 
 
Exemplet hanterar en fråga av typen ”SELECT * FROM Kund;” Om det istället handlar om 
en INSERT, UPDATE eller DELETE så tillkommer bl.a. ett objekt kallat OleDbTransaction 
för OleDb databaser, respektive SqlTransaction för MS SQL databaser. 
 
Det är viktigt vid konstruktion av applikationen att dokumentera och notera noggrant var 
anrop av skilda slag sker mot databasen för att veta var eventuella ändringar behöver göras 
vid en övergång till annan miljö, exempelvis från OleDb till MS SQL. 
 
 

OleDb byts ut mot SqlClient 

OleDbConnection byts mot 
mot SqlConnection 

OleDbCommand byts mot 
SqlCommand 
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4 Empiri 
Kapitlet handlar om resultat från vårt arbete och teorikapitlet ger stöd och grund till det. 
 
I den applikation vi utvecklade fanns från början inte några lagrade frågor med när det gäller 
kommunikationen med databasen. Efter viss tid så ändrades detta och vi skapade cirka 40 
stycken frågor mot databasen. Applikationen fick bättre struktur och koden var inte längre 
beroende av vilken databas som användes. 

4.1 Etapp I 
Arbetet inleddes med att träffa uppdragsgivaren för att klarlägga uppdragets omfattning och 
målsättning. I de inledande diskussionerna stod det tidigt klart att vi behövde ytterligare 
information om hur verksamheten fungerade. Vi kom gemensamt fram till att träffas vid ett 
antal tillfällen för att analysera verksamhetens behov av ny lösning för 
försäkringshandläggning. Det visade sig att tidigare arbeten redan genomförts när det gäller 
kartläggning av verksamheten. Vidare hade också en början på den nya 
handläggningsprocessen för skadehandläggning tagits fram. Detta innebar att vi till viss del 
hade stöd och hjälp från det. Samtidigt så var det mycket vi behövde svar på. I texten som 
följer tar vi upp de resultat som producerades under etappen. 

4.1.1 Mål/Vision 
För att ha en bild och uppfattning av vad vi skulle arbeta mot så togs en målbild och vision 
fram ur det dokument som uppdragsgivaren delgav oss i den inledande uppdragsdialogen. 
 
Mål 
Målet med arbetet var är att ta fram en ny applikation och databas där data för 
skadehandläggningen läggs.  
 
Vision 
Skapa en centraliserad, rollbaserad lösning med långtgående journalföring av noteringar, olika 
dokument typer t ex Word, Excel, inscannade handlingar, e-mail o s v. Syftet är att fler, i 
första hand Pfm:s uthyrare, skall kunna registrera och handlägga försäkringsärenden samt att 
alla i VVP kan ta del av skadestatistik, kostnadsutveckling mm genom ett enhetligt 
webbgränssnitt och senare i VVP:s portal. Det skulle även innebära att de huvudsakliga 
handläggarna kunde lägga mer tid på att följa upp komplicerade försäkringsärenden där 
motpart, rättsväsende och kanske personskador med skadeståndskrav finns med i bilden 

4.1.2 Begreppslista 
Under det fortsatta arbetet framkom en hel del begrepp som behövde klargöras. En lista med 
samtliga begrepp skapades. Listan innehåller en del begrepp som var svåra att hänföra på ett 
bra sätt men som vi ändå försökt ge en fungerande betydelse. Begreppen analyserades och 
definierades med ett öppet tankesätt och ifrågasättande av betydelse och innebörd för 
respektive begrepp. Likaså ifrågasattes nyttan och om det fanns framtida behov eller inte av 
det aktuella begreppet. 
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Exempel på frågeställningar: 
Behövs begreppet? I så fall – Varför ? 
Betydelse? 
Innebörd? 
Är det unikt? 
Kan det beskrivas med hjälp av andra begrepp i listan? 

- Dvs. kan det aktuella begreppet ”äga” ett annat? 
Är det en korrekt benämning på begreppet? eller behöver det en ny tydligare? 
 
Begrepp  Definition 

Arbetsuppgift Samlingsnamn på det arbete som för tillfället det aktuella fordonet 
var upptaget med då skadan inträffade. 
Begreppet tillhör fordonsskador. Exempel: Beläggning, 
Målning,Byggande mm. 

Avd Den avdelning som från Vägverket Produktion som  
var inblandat i den aktuella skadehändelsen. 
Informationen om avdelning hämtas via ”Kobra”. 

Avslutn datum Det datum då ett skadeärende är avslutat enligt VVP. 
Bedömd kostnad Den kostnad en skada väntas uppta för VVP totalt sett. 
Diarienr Avser det nummer som handläggare av skadeärenden diarieför 

respektive händelse på. 
Entreprenadförsäkring Den försäkring som VVP använder då ett entreprenadarbete är 

inblandat i en skada. 
Extern ersättning Den ersättning VVP får från ett eventuellt externt försäkringsbolag. 
Fordonsförsäkring Försäkring för fordon då ett sådant från VVP är inblandat i en 

skadehändelse. 
Förare/uppgläm Avser den fysiska person som lämnar de aktuella uppgifterna kring 

skadan då detta inträffar. 
Hjälpmedelsförsäkring En intern försäkring inom VVP som är ett komplement till 

Entreprenad- och Verksamhets- försäkringen för reducering av 
självrisk. Begreppet är ett exempel på vad som kan ingå i  tabellen 
”Försäkringar”. 

Intern ersättning Den ersättning som utbetalas som resterande del om självrisken 
överstiger 0,2 bb upp till viss given maximal nivå.  

Konsekvenser De följder som en fordons- skada eller annan skada kan få då en 
olycka av något slag inträffar. 

Motp regnr Motpartens registreringsnummer på fordonet. 
Motpart id Motpartens försäkringsbolags sätt att identifiera den aktuella skade- 

händelsen. Definieras som ett tal. 
Motpart namn Motpartens namn på den person eller försäkringsbolag som ingår i 

skadan. 
Not Betyder ”notering” och ingår som ett fritext fält för att kunna göra 

extra noteringar kring den aktuella skadan. Tillhör tabellen 
”Ärende”. 

Objektnamn Det namn på det aktuella objekt, definierat av VVP (Agresso),  som 
ingår i skadan och som ska belastas ekonomiskt för de kostnader som 
uppstår till följd av skadan.. 

Objektnummer Motsvarande nummer på det aktuella objektet, enligt ”Agresso”. 
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Orsak entr verk 
hjälpm 

Orsaker till den aktuella skadan när det gäller entreprenader, 
verksamhet samt hjälpmedelsförsäkringar. Begreppet utgår i nya 
databasen och ersätts av ”Orsaker”. 

Orsak fordon Orsaker knutna till fordons- skador. Begreppet utgår i nya databasen 
och ersätts av ”Orsaker”. 

Registreringsdatum Det datum då skadan registreras i systemet av en 
försäkringssamordnare. Formatet på datum är: 
YYYY-MM-DD. 

Regnr Det eventuella egna fordonet från VVP som är inblandat i 
skadehändelsen.  

SBEF En sifferkombination som identifierar viss typ av maskinutrustning. 
Anges vid registrering av ett ärende och är unikt för varje typ av 
utrustning. Tillhör tabellen ”Ärende” och består av sex stycken siffror. 

Självr fordon Den självrisk en fordons- skada kan innebära för inhyraren. Är 
föränderlig och beror av försäkringsvariant och de villkor som finns för 
aktuell försäkring. Begreppet utgår i nya databasen och ersätts av en 
egenskap, ”självrisk”, i tabellen ”Försäkringsutbud”.  

Självrisk entr verk Se ovan.  Begreppet utgår i nya databasen och ersätts av en egenskap i 
tabellen ”Försäkringsutbud”. 

Skadat tillbehör Begreppet utgår. 
Skadedatum Det datum då skadan inträffade. Formatet på datum är: 

YYYY-MM-DD. 
Skadenr Det nummer en skada får då den registreras. Är ett löpnummer och ges 

automatiskt av systemet.  
Skadeplats Den kommun där skadan inträffade i. Samtliga kommuner ska finnas 

inlagda i systemet för användning. 
Status Utgår i nya databasen. 

4.1.3 Processbeskrivning 
En beskrivning av verksamhetens nya arbetsprocess togs fram. Denna växte fram efter de 
möten och träffar som projektet hade inledningsvis. En hel del arbete krävdes i att försöka 
översätta det gamla sättet att arbeta till det nya. Detta mycket beroende på de begränsade 
uppföljningsmöjligheter som fanns tidigare. Processen nedan utgör den huvudprocess 
verksamheten vill arbeta efter. 
 

 

Ta emot 
skade- 
anmälan 

Grund- 
uppgifter 

Skada 

Kompletter. 
uppgifter 

Försäkrings 
uppgifter 
 

Konsekvenser 
av skada 
 

Specifika 
skade- 
uppgifter 
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Ta emot skadeanmälan 
• Mottagande 
• Diarieföring 
• Kontroll 
• Bedömning om skadan omfattas av försäkring 
• Kontakter med försäkringsgivare 
• Uppdatering i skadeuppföljningssystemet initieras 

 

Grunduppgifter 
• Datum då handlingen var VVP tillhanda – Tillhanda – anges manuellt  
• Datum – Registrerat – anges av systemet 
• Datum – Avslutat – anges manuellt då ärendet är avslutat 

 

Specifika skadeuppgifter 
• Val av skada Ansvar – Egendom - Fordon 
• Skadedatum – datum då skadan inträffade 
• Skadehändelse – vad var det för händelse som initierade skadan 
• Skadeplats – var hände skadan (kommun nivå) 
• Vållande – vilken part var vållande till skadan 
• Motpart - Motpartens namn, Regnr –  registreringsnummer på eventuellt fordon samt 

Referens - motparts försäkringsbolags referensnummer. 
• Notering – Eventuella extra kompletterande uppgifter kring skadan 

 

Kompletteringsuppgifter 
• Uppgiftslämnare 

– Namn - vem lämnade in skadeanmälan, anges manuellt 
• Uthyrare 

– Namn - på vilken som var uthyrare i det aktuella fallet, anges manuellt 
– Avd.nr - avdelningsnummer enligt uthyrarens organisation 

• Kostnadsbärare 
– ObjektID – objektets nummeridentitet enligt ekonomisystemet, anges manuellt 
– Objektnamn – namn på det objekt som skall bära kostnaden för skadan, anges 

manuellt 
• Egen part 

– Namn – namnet på den egna parten, anges manuellt 
– Regnr – registreringsnummer, anges manuellt. 
– Organisationsenhet, den organisation egna parten tillhör, väljs utifrån givna 

alternativ. 
• Omständighet – Vilken typ av arbete pågick under händelsen, väljs utifrån givna 

alternativ 
• Vagnnr – vagnnummer, anges manuellt 
• SBEF – Branschindex på aktuell utrustning, anges manuellt utifrån kataloguppgifter 

 

Försäkringsuppgifter 
• Försäkring – val av aktuell försäkring som skall täcka skadekostanden, väljs utifrån 

givna alternativ 
– Följande framgår 

• Försäkringsgivare 
• Huvudförsäkring 
• Delförsäkring 
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• Aktuell nivå på självrisk 
 

Konsekvenser av skada 
• Konsekvenser av skada – val av konsekvens som skadan inneburit, exempelvis 

”personskada” eller ”bärgning”. Väljs utifrån givna alternativ. 

4.1.4 Kravspecifikation 
Kraven samlades i en kravspecifikation där vi har sammanställt kraven i funktionella samt 
icke-funktionella krav. Samtliga krav uppfylldes förutom dessa, helt eller delvis, Import av 
historik, Avsluta ärende samt Rapporter. Kraven är listade nedan. 
 
Funktionella krav: 
 

Rollbaserad inloggning 
Systemet får endast användas av användare som är autenticerade samt har behörigheter för 
skriv och läs rättigheter. 
 

Lägga upp ärenden (skadeanmälningar) 
Det ska vara möjligt att registrera nya skadeanmälningar för: 

• Ansvarsskada 
• Egendomsskada 
• Fordonsskada 
 

• Registrering för ärenden innebär även att: 
- Diarieföring, nummer ska kunna anges manuellt i systemet. 
- Varje ärende ska vara unikt 
- Ärendets innehåll inte får ändras över tid utan ska behålla detta precis som det 

såg ut vid registreringen eller uppdateringen. 
 

Uppdatering av ärende 
Det ska gå att ändra uppgifter i ett pågående ärende. 
 

Söka efter befintliga ärenden 
Det ska gå att söka upp ett ärende baserat på: 

• Ärendenummer 
• Datum 
• Skada (Ansvar, Egendom eller Fordon) 
• Kostnadsbärare (ObjektID) 
• Registreringsnummer (Motpart och egen part) 
• Vagnnummer 

 

Sökning med jokertecken kommer inte att erbjudas via examensarbetet. 
Presentationen av resultatet ska ske i realtid på skärmen. 
 

Uppföljning för statistikändamål 
Det ska gå att hämta uppgifter via systemet för att kunna göra rapporter. Dessa uppföljningar 
baserar sig på givna utsökningar. Hör ihop med ”Söka efter befintliga ärenden”. 
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Avsluta ärende 
Ärenden ska kunna avslutas genom att ange ett slutdatum då alla korrespondenser och 
bedömningar samt ersättningar är slutreglerade. Ärendet ska sparas i systemet och bli låst från 
uppdateringar och ändringar. 
 

Icke-funktionella krav 
 

Datum 
Ska bestå av 8 siffror enligt: YYYY-MM-DD 
De datum systemet ska innehålla är: 

o för registreringen med automatik 
o då underlag var VVP tillhanda, anges manuellt 
o då ärendet är avslutat, anges manuellt 
o då skadan inträffade, anges manuellt 

 

Import av historik 
 

Rapporter 
- Månad 
- Kvartal 
- År 
- Kostnad med geografisk- och organisatorisk bakgrund 
- Kunna få på skärm med utskriftsmöjligheter och i Excel-format 
- Grafisk presentation 

 

Oklart vad respektive rapport behöver för information, för att kunna svara på om 
det kan uppfyllas. 
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4.2 Etapp II 
Arbetet i denna etapp innebar en vidareutveckling av kravspecifikationen ned till en nivå så vi 
skulle kunna påbörja utvecklingen av en körbar prototyp. Stor tid ägnades till att analysera 
alla begrepp och försöka hitta objekt och attribut för att skapa upp en fungerande datamodell 
att realisera databasen på. Datamodelleringen blev en tidsödande aktivitet då den gamla 
databasen innehöll en struktur som behövde omarbetas ganska mycket. Slutgiltiga 
datamodellen kan ses nedan. 
 
 

Arende

PK arendeid int identity

diarienummer int

regdatum smalldatetime

avsldatum smalldatetime

skadedatum smalldatetime

tillhdatum smalldatetime

FK1 anvroid smallint

skadeplats varchar (50)

FK2 skadehandelseid smallint

uppgiftslamnare varchar (50)

FK3 skadeomstid smallint

vallande varchar (50)

FK4 agressoObjektID int

uthyrare varchar (50)

uthorg varchar (10)

egenpart varchar (50)

egenpartregnr varchar (10)

egenpartorg char(50)

motpart varchar (50)

motpartregnr varchar (10)

motpartreferens varchar (50)

vagnnr varchar (20)

sbef varchar (10)

bedomdKostnad smallint

internersattning smallint

externersattning smallint

totalkostnad smallint

notering varchar (150)

Anvandare

PK anvandarID int identity

anvandarnamn varchar (50)

fornamn varchar (20)

efternamn varchar (20)

email varchar (50)

losenord varchar (50)

aktiv varchar (50)

Roller

PK roid int identity

roll varchar (50)

Anvandarroller

PK anvroid int identity

FK2 roid int

FK1 anvandarID int

Forsakringar

PK forsid int identity

forsakringar varchar (50)

Delforsakring

PK delforsid int identity

delforsakring varchar (50)

Forsakringstyp

PK forstypid int identity

FK1 delforsid int

FK2 forsid int

Forsakringsgivare

PK forsgivID int identity

forsgivare varchar (50)

Forsakringsutbud

PK forsutbid int identity

sjalvrisk varchar (50)

datum smalldatetime

FK1 forsgivID int

FK2 forstypid int

Skadeforsakringar

PK skadeforsid int identity

FK1 forsutbid int

FK2 skadeid int

Skaderad

PK skaderadid int identity

FK1 skadeforsid int

FK2 arendeid int

Konsekvenser

PK konsekvensid int identity

konsekvens varchar (50)

Skadekonsekvenser

PK konsekvensTyp int identity

FK1 skadeid int

FK2 konsekvensid int

KonsekvensRad

PK konsradID int identity

FK1 arendeid int

FK2 konsekvensTypID int

Handelse

PK handelseid int identity

handelse varchar (50)

SkadeHandelse

PK skadehandelseid int identity

FK1 skadeid int

FK2 handelseid int

Skada

PK skadeid int identity

skada varchar (50)

Omstandighet

PK omstid int identity

omstandighet varchar (50)

Skadeomstandighet

PK skadeomstid int identity

FK1 omstid int

FK2 skadeid int

Datamodell VVP _SRS

AgressoObjekt

PK agressoObjektID int identity

agressoObjektnamn varchar (50)
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4.2.1 Användningsfall 

SRS -

Skaderegistreringssystem

Handläggare

U1: Registrera

ärende

U5: Sök ärende

U4: Avsluta ärende

U3: Uppdatera

ärende

U2: Visa ärende

U6: Visa statistik

 
 
Användningsfall – Lista 
Beskriver i klartext de olika användningsfallen för SRS – Skaderegistreringssystem 
U1 – Registrera ärende 
En handläggare registrerar ett ärende i SRS 
U2 – Visa ärende 
En handläggare granskar ett befintligt ärende i SRS. 
U3 – Uppdatera ärende 
En handläggare uppdaterar ett befintligt ärende i SRS. Handläggaren kan endast 
uppdatera ett ärende som han/hon själv har registrerat. 
U4 – Avsluta ärende 
En handläggare avslutar ett befintligt ärende i SRS genom att ange ett slutdatum. 
U5 – Sök ärende 
En handläggare söker efter ett befintligt ärende i SRS. 

• Om sökningen endast matchar ett ärende, skall detta ärende visas direkt. 
• Om sökningen resulterar i flera ärenden, skall en lista med matchande ärenden 

visas, och där möjlighet finns att välja ett specifikt ärende. 
U6 – Visa Statistik 

• En handläggare väljer att visa statistik för en valfri tidsperiod 
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4.2.2 Systembeskrivning 
Dokumentet blev inte producerat och färdigställt då vi tvingades prioritera det konkreta 
utvecklingsarbetet för att hinna få en klar och körbar lösning att leverera till beställaren. På 
grund av detta blev dokumentationsarbetet lidande. 

4.3 Etapp III 
Den färdiga applikationen är klar för överlämning och testkörning hos uppdragsgivaren. De 
sista justeringarna på framtagna dokument genomfördes. I samråd med VVP bestämdes att 
lämna över applikationen för test och vidare hantering internt hos VVP. 

4.3.1 GUI beskrivning 
Nedan följer en gränssnittsbeskrivning av applikationen som utvecklats, och som presenteras 
genom ett antal skärmdumpar. 
 
Inloggning och startsida 
Det första som möter användaren i SRS är en inloggningssida, där användarnamn och 
lösenord måste anges. 
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När användaren loggat in visas den egentliga startsidan, med ett personligt 
välkomstmeddelande. Sidan är förberedd för att kunna visa enklare statistik ur databasen, och 
presenteras under ”snabba fakta”. I nuläget visas där nu endast antalet registrerade ärenden i 
databasen. Längst ner på sidan visas handläggarens senast registrerade ärenden för snabb 
åtkomst. 

 
 
Nytt ärende 
För att skapa ett nytt ärende används menyn som är placerad i den övre delen på sidan. 
Under ärende väljs nytt. 
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På den första sidan för registrering av nytt ärende får handläggaren ange viken typ av skada 
som är gällande. Beroende på val av skadetyp så ges sedan ett antal valbara underalternativ 
samt att det styr vilken/vilka självrisker som ges i steg 4. Längst ner på sidan finns genom 
hela registreringen en knapp för att ta sig till nästa steg. 

 
 
I steg 2 under registreringen ska handläggaren fylla i grundläggande uppgifter om ärendet, 
t.ex diarienr, skadedatum och skadeplats. 
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I steg 3 anges vissa kompletteringsuppgifter till ärendet, t ex vem som är uppgiftslämnare, 
motpart m.m. 

 
 
Under steg 4 ska handläggaren t ex ange gällande självrisk, och bedömd kostnad 
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Efter steg 4 ska uppgifterna kontrolleras och bekräftas. Om det finns fel eller användaren vill 
ändra sina tidigare val så väljs knappen ”Ändra”. Detta tar då användaren tillbaka 
registreringen med bibehållen information och ändringar kan ske. När det sedan är klart och 
detta steg återigen kommer upp väljs knappen ”Spara” och därmed har ärendet sparats i 
databasen med aktuell användare som ägare. 
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Att söka och visa ett ärende 
För att handläggaren ska kunna hitta ett avslutat eller pågående ärende i databasen används 
sökfunktionen. Ärenden kan sökas fram i gränssnittet genom att kombinera olika 
ärendeuppgifter och datum. Resultatet presenteras i tabellform, där handläggaren sedan 
klickar på aktuellt ärende. 

 
 
Nedan visas hur ett registrerat ärende presenteras i gränssnittet. I detta läge kan data inte 
ändras, men om aktuell handläggare ”äger” ärendet, visas en länk i högra övre hörnet som tar 
handläggaren till redigeringsläget. 
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Visa en periodrapport 
För att sammanställa data finns en enkel periodrapport. Rapporten sammanställer antalet 
skador och bedömd kostnad för en tidsperiod, fördelat på skadetyp och organisationsenhet. 
För att kunna använda rapporten anges endast ett start- och slutdatum. 
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Ändra handläggarens användaruppgifter 
Handläggaren kan ändra sina användaruppgifter i applikationen. Det går även att byta 
lösenord. Funktionen ligger under verktyg på menyn. 
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5 Analys 
Kapitlet avhandlar den fjärde fasen. Innehållet i kapitlet handlar om analys av föregående 
resultat i punkt 4. 
 
Visst arbete var, enligt uppdragsgivaren, redan genomfört när det gäller kartläggning av 
verksamheten, vilket vi fick reda på efter en tid in i projektet. Vi ville få en klar bild av hur 
verksamheten bedrevs när det gäller försäkrings och skadehanteringen för att kunna modellera 
och hitta en fungerande datamodell. Vi ansåg det ändå relevant att analysera verksamheten för 
att objektivt kunna hitta en bra lösning till VVP men ingen tid fanns nu hos uppdragsgivaren 
för att klara av det arbetet. De hade en idé om hur det nya arbetssättet skulle se ut varför vi 
istället fick jobba vidare med det. Det blev ändå mycket arbete med att klarlägga alla begrepp 
och hur verksamheten verkligen ville arbeta. 
 

 Kartläggning av verksamheten genomfört tidigare innan projektet.  
– Mycket arbete med att klarlägga alla begrepp och verksamheten. 

 
 OOA blev inte fullt genomförd pga. oklarheter i verksamhetsbeskrivningen samt vår egen 

strävan att leverera lösningen. 
– Klasser blev inte optimala 

 
 Tillgång till EpiServer och MS SQL blev inte ordnat 

– Utveckling mot Access. 
– Hänsyn till EpiServer utgick. 
– Programmeringen hade underlättats om vi kunnat lägga en del av logiken i 

databasen 
 
 
Eftersom tillgång till EpiServer och MS SQL aldrig blev genomfört så var projektet tvunget 
att utveckla lösningen gentemot Access 2003 som databas istället och utan hänsyn tagen till 
EpiServer. Här fann vi det nödvändigt att tänka till på hur vi på bästa sätt bör lösa 
kommunikationen med databasen eftersom vi visste om att uppdragsgivaren längre fram hade 
för avsikt att konvertera databasen till MS SQL istället. Vi kunde inte göra en lösning som 
innebar att vi byggde fast oss mot Access utan det skulle gå att på ett enkelt sätt flytta över till 
MS SQL eller annan liknande databas. 
 
Många anrop låg synliga i applikationen från början vilket vi måste undvika. På grund av 
detta kom diskussionen igång hur vi kunde ändra på det. Efter kontakt och genomgång med 
vår handledare beslutades att lösa det med hjälp av stored procedures i Access. När detta blev 
klarlagt hur det skulle gå till så omarbetades viss kod och alla frågor som skulle ställas mot 
databasen löstes med SP istället 
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6 Slutsatser 
Kapitlet handlar om slutsatser dragna under arbetets gång samt utvärdering av vårt arbete.  
 
Vår ambition och önskan med arbetet var att få bygga vidare på kunskaper i .Net vilket vi 
också fick göra. Det har varit givande på många sätt. Arbetet har handlat om allt från 
kartläggning av verksamheten, datamodellering, arkitekturfrågor, konstruktion, integrerings 
frågor med mera. 
 
När vi påbörjade arbetet så växte det fram en ganska omfattande bild av hur realiseringen av 
det nya systemet skulle kunna göras och stödja verksamheten på et bra sätt. Allt från det vi nu 
genomfört till att även integrera systemsamband med andra stödsystem, som handläggarna är 
tvungna att begagna sig av för att kunna genomföra sitt arbete med skadehandläggningar. 
Det handlar alltså inte bara om att införa applikationen mot EpiServer utan även att kunna 
utföra vissa anrop mot ekonomisystem av skilda slag. Allt för att kunna ha dagsaktuell 
information att arbeta med och att korrekta underlag tas fram när det gäller statistiska frågor. 
 
Viktiga slutsatser vi kan göra från arbetet är bland annat: 
 

 Prototyp på systemet ger fart och engagemang hos uppdragsgivaren 
 En verksamhetsbeskrivning bör arbetas fram i tidigt skede och i samverkan med 

utvecklarna 
 Engagera och prata mycket med handledarna som finns knutna till arbetet 
 Boka regelbundna workshops och möten med verksamheten hos uppdragsgivaren 
 Se till att relevant HW/SW finns att tillgå  
 Vår egen välvilja till att leverera bidrog till bristande analys enligt OOA 

 
Speciellt den sista punkten är viktig att komma ihåg. Det gäller att ”lägga band” på sin 
leveransvilja så det inte inverkar på ett negativt sätt på konstruktionen av applikationen. Det 
är väldigt lätt att dras med och utveckla utan att allt är helt klarlagt. 
 
Att inte utvecklingen blev av mot MS SQL och att EpiServer föll bort kändes tråkigt då vi 
hade stora förhoppningar kring detta område men totalt sett har det varit en mycket rolig och 
utmanande tid för oss. 
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