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Sammanfattning 

Idag används applikationen PensAd till att administrera traditionellt förvaltade 

pensionsförsäkringar. Syftet med detta arbete var att undersöka möjligheten att 

vidareutveckla PensAd till att även kunna hantera fondförsäkringar. 

Arbetet, som utfördes vid Brüggemann System AB i Stockholm, inleddes med 

introduktion till pensionsförsäkringar, PensAd och tillgängliga 

utvecklingsverktyg. Därefter planlades och avgränsades projektet till fyra faser 

som sedan låg till grund för det vidare arbetet. 

Inledningsfasen bestod av att skriva en kravspecifikation. Därefter utformades i 

projektets andra fas en abstrakt datamodell. Denna modell omvandlades i den 

tredje fasen till konkreta databastabeller för vidare implementering i PensAds 

befintliga databas. Projektets fjärde och sista fas utgjordes av att testa den nya 

databasstrukturen och därmed undersöka dess funktionalitet. 

Databasstrukturen med dess sju nya fondtabeller fungerade till belåtenhet enligt 

de testscenarier som sattes upp. Det gick att läsa in fondkurser från fil för att 

sedan skriva dessa till databasen. Att göra sökningar och hämta efterfrågad 

information från databasen gick även det som önskat. 

Målet var att skapa en grund för implementering av fondförsäkringar i PensAd, 

och detta anses vara uppfyllt.  

  



Abstract 

The application PensAd is today used to manage traditional pension insurances. 

The purpose of this report was to examine the possibility to further develop 

PensAd to manage unit-linked insurances as well. 

The work was performed at Brüggemann System AB in Stockholm, and started 

out with an introduction to pension insurances, PensAd and the developer tools 

available. Subsequently the project was divided into four phases that would serve 

as foundation for the rest of this work.   

The initial phase consisted of writing a requirement specification. The second 

phase was to create an abstract data model. This model was in the third phase 

converted into concrete database tables, for further implementation into 

PensAd’s existing database. The project’s last phase was to test the new database 

structure and examine its functionality. 

The database structure with its seven new unit-linked insurance tables worked 

with satisfaction, according to the test scenarios being set up. The aim was to 

create a foundation for further implementation of unit-linked insurances in 

PensAd, and this is deemed to be fulfilled. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den totala pensionen består av allmän pension, tjänstepension och 

privat pensionssparande. I det privata pensionssparandet finns kärnan 

av detta examensarbete – pensionsförsäkringar. Dessa existerar som 

traditionellt förvaltade försäkringar eller som fondförsäkringar.  

En pensionsförsäkring med traditionell förvaltning är ett säkert 

sparande där försäkringsbolaget placerar pengarna. Den försäkrade kan 

här garanteras en viss avkastning och behöver inte oroa sig för börsens 

ständiga svängningar. 

En pensionsförsäkring med fondförvaltning ger till skillnad mot den 

traditionella förvaltningen möjlighet till en större avkastning. I gengäld 

är risken större och inga garantier utlovas. Fondernas värde på 

utbetalningsdagen avgör den försäkrades kommande utbetalningar. En 

fondförsäkring förvaltas ofta av försäkringstagaren själv, som alltså 

kan placera sina premier i egenvalda fonder. Fonderna förvaltas i sin 

tur av fondmäklare. 

Utbetalning sker när den försäkrade uppnått en viss ålder (tidigast vid 

55 års ålder), blivit oförmögen att arbeta eller avlidit. Förmånstagare 

till försäkringen får endast bestå av nära familjemedlemmar såsom 

make, maka, sambo eller gemensamma barn. Utbetalningarnas längd är 

varierande men vanligast är att mottaga utbetalningar månadsvis under 

minst en femårsperiod.  

1.2 Företagspresentation 

Brüggemann System AB (i fortsättningen benämnt Brüggemann) 

grundades i mitten av 1990-talet och erbjöd då sina kunskaper i 

programmering, projektledning och systemutveckling. Uppdragen 

varierade och kom från flera olika delar av näringslivets företag, 

stiftelser och organisationer. 

Några år efter starten noterade Brüggemann ett ökande behov inom 

området pensionsförsäkringsadministration. Detta var något som 

passade företaget bra då det fanns stor kunskap och erfarenhet inom 

både systemutveckling och försäkringsbranschen. Resultatet av dessa 

faktorer blev att Brüggemann utvecklade ett system för att administrera 

pensionsförsäkringar.  

Brüggemann utvecklar, underhåller och anpassar fortfarande nämnda 

pensionssystem men har även systemutvecklingsåtaganden inom andra 
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verksamhetsområden.   

Företaget har idag ett tiotal anställda och är beläget på Kungsholmen i 

Stockholm.  

1.3 Syfte och mål 

Brüggemann har sedan flera år utvecklat och levererat ett system som 

administrerar pensionsförsäkringar. Systemet heter PensAd och 

används idag för traditionell förvaltning och premiebaserade 

försäkringar.  

För att komplettera sitt utbud av pensionsförsäkringar avser 

Brüggemann att vidareutveckla PensAd så att systemet även kan 

hantera fondförsäkringar. Rapportens huvudsakliga syfte är att 

undersöka möjligheterna till ett utvidgat PensAd. Målet är att skapa en 

ny, fungerande fondsektion i PensAds existerande databas, som sedan 

skall ligga till grund för vidare implementering av fondförsäkringar i 

PensAd.  

1.4 Avgränsningar 

Då tidsramen för detta examensarbete är tio veckors heltidsarbete, 

inklusive rapportskrivning, krävs vissa avgränsningar. Enligt Elmasri 

& Navathe [Elmasri & Navathe 04] bör man för att skapa en 

framgångsrik applikation börja med att skriva en kravspecifikation och 

sedan följa en serie steg. Det är dessa steg som legat till grund för 

avgränsningarna beskrivna nedan. 

• Att tillsammans med projektledare och systemarkitekt på 

Brüggemann skriva en kravspecifikation. 

• Att för PensAds nya fondsektion skapa en abstrakt datamodell, 

enligt en för uppgiften lämplig modelleringsteknik. 

• Att omvandla den abstrakta datamodellen till konkreta tabeller och 

att sedan implementera dessa i PensAds befintliga databas. 

• Att testa funktionaliteten i ovan nämnda datamodell och tabellset 

genom att lösa ett par relevanta fondproblem i Visual Studios 

utvecklingsmiljö.  

  



3 

 

2. Metod 

Den första tiden hos Brüggemann ägnades åt att bekanta sig med en mängd 

olika saker. En stor del av verksamheten handlar om administration av 

pensionsförsäkringar, vilket också är området för detta examensarbete. 

Följaktligen krävdes det en viss insikt i detta, för att kunna förstå och 

genomföra projektet på ett bra sätt.  

Brüggemann anordnade i början av projektarbetet ett par övergripande 

föreläsningar om pensionsförsäkringar och om sin egen produkt PensAd. En 

viss tid ägnades även åt laborationer i PensAd-liknande miljö med de verktyg 

och tekniker som senare skulle komma att användas i det fortsatta arbetet. 

Databaser är en viktig del av PensAd och i Brüggemanns verksamhet överlag, 

och tillägnas därför ett eget kapitel i denna rapport (kapitel 2.1).   

För att få struktur på projektarbetet delades det upp i fyra faser (Figur 1). Den 

första fasen var att lyssna på Brüggemanns önskemål och krav och att utifrån 

detta skriva en kravspecifikation. 

Nästa steg i utvecklingsarbetet var att välja en lämplig datamodell och att sedan 

skapa en specifik sådan för detta projekt. Datamodellen presenterades i 

diagramform för Brüggemann. 

När datamodellen blivit godkänd av Brüggemann behövde den omvandlas till 

databastabeller för att vidare kunna implementeras i databasen, detta var den 

tredje fasen. 

Projektets fjärde och sista fas bestod i att testa de tidigare punkterna genom att 

implementera två relevanta scenarier i Visual Studio, och att undersöka om den 

nya databasstrukturen fungerade till belåtenhet. 

 

 

Figur 1. Projektets fyra faser. 

 

2.1 Databaser 

Databasen är en plats för lagring av logiskt relaterad data, designad att 

möta ett företags eller en organisations behov [Connolly & Begg 98].  

Detta gör databasen till en central och viktig del i de flesta datasystem. 

Med en databas skiljer man data från programmen som använder den 
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vilket gör att fler program kan använda databasen samtidigt. I detta 

projekt kommer relationsmodellen att användas och mer om denna 

databasmodell finns att läsa i kapitel 2.1.1. 

Databashanterare, ofta förkortat DBMS (Database Management 

System), är en programvara som används för att hantera databaser och 

att manipulera deras data. Databashanteraren kan ses som en länk 

mellan databas och applikation och hjälper till med att både skriva till 

och läsa från databasen. Den fungerar även som en separator mellan 

systemets applikation och dess datalager, och systemet uppnår därmed 

dataoberoende. Avsikten med detta är att applikationen skall ha full 

tillgång till databasens innehåll men likaledes förhindras att kunna göra 

ändringar i databasens logiska struktur, till exempel genom att lägga 

till kolumner i en tabell eller liknande. Omvänt gäller att 

systemutvecklaren skall kunna ändra i strukturen utan att behöva ändra 

på applikationen. 

En viktig del i databashantering kallas för transaktionshantering. När 

ny data skall skrivas in i databasen är det viktigt att alla förväntade 

transaktioner genomförs – eller att inga data överförs alls. Detta kan 

uttryckas som att databasen skall överföras från ett konsistent tillstånd 

till ett annat konsistent tillstånd. 

För att försäkra sig om att databasen hålls konsistent användes i 

projektet .NET Frameworks klass för transaktioner: TransactionScope. 

Om TransactionScope når sin avslutande Complete-metod så 

genomförs alla transaktioner. Om det däremot uppstår en felaktig 

situation innan Complete-metoden anropas visas ett felmeddelande, 

alla transaktioner rullas tillbaka och ingenting lagras i databasen.  

2.1.1 Relationsmodellen 

Det finns ett antal olika databasmodeller såsom till exempel 

nätverksmodellen eller den objektorienterade modellen. PensAd är 

dock uppbyggt på relationsmodellen och denna har därför använts även 

i detta projekt. Relationsmodellen representerar en databas bestående 

av en samling tabeller som har relationer till varandra [Date 04]. 

Fördelen med detta, och målet när man designar en relationsdatabas, är 

att uppgifter endast lagras på ett ställe och att de därmed endast 

behöver uppdateras på just det stället. Dessutom är det enkelt att lägga 

till nya tabeller och vid sökning i databasen används bara de tabeller 

som är relevanta för just den sökningen. 

Tabellerna har unika namn och är uppbyggda av kolumner och rader 

vars fält innehåller data. Varje rad i en tabell måste vara unik och detta 
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löses genom att använda en så kallad primärnyckel. Ofta utgörs denna 

nyckel av en räknare kallad till exempel ID, men den kan även bestå 

av andra unika fält eller till och med flera fält som tillsammans bildar 

en unik sammansatt primärnyckel. Ett exempel på en primärnyckel i 

vårt vardagliga liv är vårt personnummer, som gör varje svensk 

medborgare unik i de databaser hon förekommer i. Räknarvarianten 

kallas surrogatnyckel medan personnumret, som har en logisk 

anknytning till posten kallas för en naturlig nyckel. 

För att koppla ihop två tabeller med varandra används i den ena 

tabellen en främmande nyckel som hänvisar, eller refererar, till 

primärnyckeln i den andra tabellen och på det sättet länkar ihop 

tabellerna (exempel i Figur 2). En tabell kan ha ett flertal främmande 

nycklar där varje nyckel refererar till en annan tabells primärnyckel, 

och därigenom sammankoppla flera tabeller med varandra. 

 

Figur 2. Primärnyckeln i tabellen Kund är främmande nyckel i 

tabellen Order och skapar därmed en relation  

mellan tabellerna. 

 

2.1.2 Frågespråken SQL och LINQ 

För att hämta eller manipulera data i en relationsdatabas används inom 

systemutveckling oftast frågespråket SQL (Structured Query 

Language). SQL är ett frågespråk på hög nivå uppbyggt från 

matematikens relationsalgebra och dess operatorer [Elmasri & Navathe 

04]. Med dessa operatorer kan databashanteraren söka i flera av 

relationsdatabasens tabeller samtidigt, och i retur få resultatet som en 

enstaka, ny tabell. 

I detta projekt har dock det modernare frågespråket LINQ (Language 

Integrated Query) använts [Johnson 11]. LINQ är i syntaxen väldigt 

likt SQL men har en stor fördel i att det är integrerat i aktuellt 

programmeringsspråk, i detta fall VB.NET. Nämnda faktum gör att 

LINQ-uttrycken kontrolleras av kompilatorn, som kan hitta syntaktiska 
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fel. Något som inte skulle skett vid kompilering av icke-integrerade 

SQL-strängar. Ytterligare en fördel med LINQ är att programmeraren 

inte behöver bekymra sig om att ansluta till och koppla ifrån 

databasen, detta sköts automatiskt. 

 

 

Figur 3. Sammanfattande bild för kapitel 2.1 Databaser. 

 

2.2 Kravspecifikation 

Brüggemann vill att systemet skall kunna hantera en 

pensionsförsäkrings hela livslängd, från nytecknande och tekniska 

förändringar till utbetalning, slututbetalning, dödsfall, 

efterlevandeskydd och eventuell flytt. 

Den nya fondfunktionaliteten skall sömlöst integreras i den befintliga 

produkten. En persons fondförsäkringar skall kunna ses i en 

översiktsbild i PensAd, i samma lista som personens eventuella 

traditionellt förvaltade pensionsförsäkringar. När man tittar mer 

noggrant på en specifik fondförsäkring skall dock informationen som 

visas skilja sig från en traditionell pensionsförsäkring. Det skall till 

exempel finnas flikar för fondinnehav, transaktioner och 

distributionsnyckel (fördelning mellan fonder) vilket inte finns för 

traditionella pensionsförsäkringar. 

Användaren (administrationspersonal) skall kunna: 

• Logga in. 

• Administrera försäkrade, försäkringar och fonder. 

• Fördela försäkringens fondval enligt kundens önskemål. 
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• Registrera premier. 

• Läsa in dagliga fondkurser. 

Den nya fonddelen skall anpassas och implementeras så smidigt som 

möjligt med det redan befintliga systemet PensAd. 

Utvecklingsverktygen och programmeringsspråken valdes med detta i 

åtanke. Utvecklingen skedde i Microsofts programutvecklingsmiljö 

Visual Studio 2012, .NET Framework och databashanteraren SQL 

Server 2008 R2. Programmeringsspråket som använts är VB.NET 

[Newsome 12] och dess integrerade frågespråk LINQ [Johnson 11].   

2.3 Datamodell 

När kravspecifikationen var fastställd fokuserades arbetet på att hitta 

en lämplig modelleringsform, för att med denna skapa en datamodell 

över databasens nya fondsektion. Datamodellen var den enskilt 

viktigaste delen i detta projekt då den lade grunden för det fortsatta 

arbetet. Denna fas tog därmed relativt mycket tid i anspråk. 

2.3.1 Val av datamodell 

Det finns flera olika datamodeller men då största möjliga tydlighet 

eftersträvades valdes Peter Chens populära Entity-Relationship-modell 

(ER-modell), första gången visad för omvärlden år 1976 [Chen 76]. 

Detta är en abstrakt datamodell på hög nivå, som skall besparas från 

implementeringsdetaljer och därmed tydligt kunna visa alla inblandade 

parter hur databasen är tänkt att fungera. Till skillnad mot 

objektorienterade koncept så visar inte ER-modellen entiteternas 

metoder utan enbart deras attribut. Med färre detaljer upplevs därför 

modellen som tydligare och mer lättläst än till exempel ett UML-

diagram (Unified Modeling Language). 

Ett av ER-modellens syften är att även de med begränsad kunskap om 

tekniska detaljer skall kunna förstå modellen och därmed även förstå 

databasens och projektets struktur i stora drag. 

ER-modellen skall vara helt oberoende av DBMS-mjukvara och 

hårdvaruplattform som båda kommer in senare i utvecklingsprocessen 

[Connolly & Begg 98].  

2.3.2 Entity-Relationship-modellering 

ER-modellering består huvudsakligen av entitetstyper, sambandstyper 

och attribut. Med dessa tre element kan man på ett grundläggande sätt 

modellera dataprocessande databasapplikationer. ER-modeller 

presenteras i regel i diagramform och för att förtydliga de olika 
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sambanden i diagrammet använder man så kallad kardinalitet och 

deltagandegrad. I detta kapitel visas först en exempelbild på Chen-

notation och sedan följer en kort redogörelse för de tre 

huvudelementen och deras olika sambandsvarianter. 

 

2.3.2.1 Chen-notation 

I detta projekt har så kallad Chen-notation använts, benämnt efter 

modellens ursprunglige grundare Peter Chen [Chen 76]. Notationen 

har dock utvecklats genom åren och [Date 04] har använts som 

referens för projektets ER-diagram. En grundläggande, illustrerande 

bild för notationen kan ses nedan (Figur 4). 

 

 

Figur 4. Chen-notation användes i ER-diagrammet. 

 

2.3.2.2 Entitetstyper 

Entitetstyper representerar en uppsättning objekt från den verkliga 

världen som alla har samma egenskaper (nedan benämnt attribut). En 

individ av typen kallas för en entitetsinstans. Exempel på detta skulle 

kunna vara ”Peter Pettersson” som är en entitetsinstans av entitetstypen 

Person. 

Det finns två sorters entitetstyper – de vanligast förekommande starka 

som är självständiga, och de svaga som inte har något eget unikt 

attribut lämpligt som primärnyckel. En identifierande partiell nyckel 

kan utses men den svaga entitetstypen sägs vara existensberoende av 

sin ägande entitetstyp.  

Exempel (Figur 5) på en svag entitetstyp skulle kunna vara ett Rum. 
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Detta rum kan ha Namn som partiellt nyckelattribut och detta har här 

värdet Vardagsrum. Vardagsrummet är fortfarande inte speciellt unikt i 

sig självt, utan skulle behöva identifieras genom att säga vilken 

lägenhet det tillhör. Uttrycket ”Vardagsrummet i lägenhet 252” har 

använt den identifierande entitetstypens primärnyckel Lghnummer 

som assistans och syftar nu till ett eftertraktat unikt rum i databasen. 

Utmärkande för en svag entitetstyp är att den är existensberoende av 

sambandet till en stark entitetstyp. I exemplet är Rum existensberoende 

av Lägenhet, ett rum kan naturligtvis inte existera utan att en 

lägenhet existerar till att börja med (antag att exemplet handlar om ett 

lägenhetskomplex). 

Figur 5. Den svaga entitetstypen Rum är existensberoende av den 

starka entitetstypen Lägenhet. 

 

Ett exempel på en stark entitetstyp är en Person. Denna har en egen 

primärnyckel såsom en räknare, personnummer eller annat unikt ID.  

Båda entitetstyperna visas i ER-diagrammet som rektanglar, den svaga 

har dock dubbel ram.  

2.3.2.3 Sambandstyper 

En sambandstyp kan ses som ett verb som sammanbinder substantiv, 

exempelvis: en Person kan inneha en Fondförsäkring. 

Sambandstyper representerar dylika förhållanden mellan två eller flera 

entitetstyper och kan precis som entitetstyper ha attribut. Ett sådant 

attribut skulle till exempel kunna vara Datum, som visar vilket datum 

ett visst samband inträffade såsom t.ex. ”Person köpte Bil, 2013-

04-16”. 

Sambandstyper visas i ER-diagrammet som diamanter. 

2.3.2.4 Attribut 

Entitets- och sambandstyper har i regel ett antal attribut. En Bil kan 
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till exempel ha attributen Registreringsnummer, Modell och 

Färg. Ett attribut som har ett unikt värde för varje entitetsinstans bör 

dessutom väljas som nyckelattribut (primärnyckel). Detta för att senare 

kunna identifiera specifika entitetsinstanser. Attributen visas i ER-

diagrammet som ovaler och nyckelattributet är understrykt av en linje.  

I en väldesignad databas bör det endast finnas ett sätt att finna ett 

specifikt värde. Existerar till exempel attributet Födelsedatum så 

bör det inte finnas ett attribut benämnt Ålder, då detta vid en oaktsam 

uppdatering kan leda till felaktigheter i databasen (en persons ålder kan 

visas olika beroende på hur den eftersöks). Födelsedatum bör i 

detta fall vara det enda åldersattributet och utifrån detta beräknas 

personens ålder då den är av intresse. Ett attribut som kan beräknas av 

andra attribut sägs vara ”härlett” och visas i ER-diagrammet som en 

streckad oval. 

2.3.2.5 Kardinalitet 

Kardinalitet beskriver antalet möjliga entitetsinstanser för en 

sambandsinstans. De uttryck som används i ER-modellering ses i 

Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Kardinalitetsuttryck. 

Uttryck Förhållande 

1:1 En-till-en 

1:N En-till-många 

N:M Många-till-många 

 

I dessa uttryck kan ett visst antal entitetsinstanser förekomma, det 

starkare måste-sambandet diskuteras i kapitel 2.3.2.6 Deltagande. 

Exempel på de tre uttrycken nedan. 

1:1. En person kan endast köra en bil och varje bil kan endast köras av 

en person. 

1:N. En kund kan ha flera ordrar och varje order kan endast höra till en 

kund. 

N:M. En student kan läsa flera kurser och varje kurs kan ha flera 

studenter. 
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2.3.2.6 Deltagande 

Deltagandegraden specificerar om entitetsinstanser kan eller måste ha 

ett visst samband. Dessa två grader av deltagande kallas partiellt 

respektive fullständigt deltagande och visas i diagrammet med ett 

enkelt eller dubbelt streck mellan entitet/samband.  

Exempel på fullständigt deltagande: en skolklass måste ha en lärare. 

Detta visas som nämnts ovan med dubbelt streck i ER-diagrammet. 

 

2.4 Databasimplementering – från ER-modell till tabeller 

Detta kapitel beskriver de regler som längre fram i projektet kom att 

användas för att översätta ER-modellen till tabeller. Tabeller som 

senare skulle skulle implementeras i relationsdatabasen. 

2.4.1 Steg för att mappa ER-modell till tabeller 

För att konvertera, eller mappa, den abstrakta ER-modellen till 

konkreta tabeller som går att lägga in i en relationsdatabas, finns det en 

samling regler man bör följa. Elmasri & Navathe [Elmasri & Navathe 

04] visar upp en sjustegsalgoritm för just detta. Då det inte finns något 

1:1-förhållande, flervärt attribut eller större än binära sambandstyper i 

ER-modellen, har dock endast fyra av algoritmens sju steg haft 

betydelse i projektet. Dessa presenteras nedan. 

• Mappa vanliga entitetstyper (steg 1 av 4). Vanliga (starka) 

entitetstyper och deras attribut mappas till tabeller och kolumner. 

• Mappa svaga entitetstyper (steg 2 av 4). Även en svag entitetstyp 

skall enligt reglerna mappas till en egen tabell. Skillnaden är att 

den inte har någon egen primärnyckel. Detta löses genom att skapa 

en sammansatt primärnyckel. 

• Mappa binära 1:N-sambandstyper (steg 3 av 4). Här skall en 

främmande nyckel placeras i många-tabellen. Detta görs för att 

varje entitetsinstans på många-sidan som mest har samband till en 

entitetsinstans på en-sidan av sambandstypen. Ett oönskat flervärt 

kolumnvärde kommer således inte att kunna uppstå.  

• Mappa binära N:M-sambandstyper (steg 4 av 4). När ett många-

till-många-förhållande skall mappas görs den sammankopplande 

sambandstypen om till en egen tabell. Entitetstypernas två 

primärnycklar inkluderas som främmande nycklar i den nya 

tabellen och bildar tillsammans tabellens primärnyckel. Eventuella 
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attribut på den omgjorda sambandstypen sätts enligt reglerna till 

kolumner i tabellen, precis som attribut i tidigare mappningar 

blivit behandlade. 

ER-diagrammet ska som tidigare nämnts vara lättöverskådlig och 

presenterar därför inte alla tilltänkta attribut. I denna tabellskaparfas 

läggs dock alla attribut till som kolumner i tabellerna och blir dessutom 

tilldelade lämpliga datatyper. Härledda attribut skall dock ignoreras, då 

dessa kan beräknas från andra värden i databasen. 
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3. Lösning 

I detta kapitel visas först den framarbetade ER-modellen och tankar och 

tillvägagångssätt för skapandet av denna. Från modellen skapas sedan de 

konkreta databastabellerna som senare skall implementeras i databasen. 

3.1 Framarbetad Entity-Relationship-modell 

Projektets ER-modell presenteras här nedan i diagramform (Figur 6). 

Den skuggade figuren Person är startpunkt på modellen och 

symboliserar en fysisk person men även en redan befintlig tabell i 

PensAds databas. Denna person kan ha traditionella 

pensionsförsäkringar, men skall alltså i framtiden även kunna välja 

fondförsäkringar i sitt pensionssparande. 

 

Figur 6. ER-diagram över den nya fondsektionen. 

 

3.1.1 Entitetstyper och attribut 

Sex entitetstyper identifierades för databasens nya fondsektion, där 

entitetstyperna Fondförsäkring och Fond anses vara de 

viktigaste och mest grundläggande entitetstyperna. De fyra andra 

entitetstyperna är starkt kopplade till dessa två. Nedan följer en 

genomgång av de sex entitetstyperna och deras attribut. PK betyder 
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primärnyckel.  

• Fondförsäkring: en fondförsäkring har ett relativt stort antal 

attribut som innehåller information om densamma. Det kommer 

här att finnas ett flertal olika kontouppgifter, t.ex. så har en 

fondförsäkring ett premiekonto där insatta premier hamnar innan 

de används för att köpa fondandelar, och det bör även finnas 

kontouppgifter till personens privata bankkonto dit utbetalningar 

tids nog kommer att skickas, m.m. Då en ER-modell skall hållas 

så enkel och överskådlig som möjligt kunde inte alla tänkbara 

attribut skrivas ut. Kontouppgifterna ovan sammanfattades med 

attributet Konto.  

Man skulle kunna argumentera för att denna entitetstyp är svag, 

den är ju existensberoende av att det finns en Person som 

innehar den. Men då avgränsningen för projektet är just dessa 

fondtabeller gjordes valet att inte blanda in PensAds redan 

existerande databas alltför mycket. Istället sattes den automatiska 

räknaren FondförsäkringsID som primärnyckel här vilket 

gjorde detta till en stark entitetstyp. 

Utbetalningarnas start- och slutdatum är viktiga och är båda 

attribut till entitetstypen Fondförsäkring.  

Det härledda attributet Totalvärde visar fondförsäkringens 

totala värde. Ett enkelt räkneexempel får visa hur detta beräknas 

(Tabell 2). 

Antag att fondförsäkringen innehåller andelar i tre olika fonder där 

varje fond har en egen NAV-kurs. För varje fond multipliceras 

antalet andelar med dess NAV-kurs för att erhålla det totala 

innehavet i fonden. De tre fondinnehaven adderas därefter och 

summan är fondförsäkringens härledda Totalvärde, i detta fall 

29.815 kr. 

Beräkning: (50 x 25.50) + (70 x 122) + (100 x 200) = 29815. 
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      Tabell 2. Räkneexempel för det härledda attributet Totalvärde. 

Namn Antal andelar NAV-kurs Värde 

Fond 1 50 25.50 1275 

Fond 2 70 122 8540 

Fond 3 100 200 20000 

  Totalt värde: 29815 

 

• Transaktion: då det sker ett köp eller en försäljning skapas en 

transaktionspost. Syftet med detta är att man skall kunna ta fram 

en historik då det behövs. TransaktionsID agerar 

primärnyckel och  Datum visar vilket datum transaktionen 

genomfördes. Andelar exponerar hur många fondandelar som 

behandlades i aktuell transaktion. Köp/sälj-attributet belyser 

om det köptes eller såldes fondandelar i aktuell transaktion. 

• Distributionsnyckel: syftet med distributionsnycklar är att 

hålla reda på hur försäkringstagaren vill fördela sitt sparande. Hon 

kan till exempel välja att fördela sin premie till 70 % i Fond 1 och 

30 % i Fond 2. Attributen är NyckelID (PK) och Procent.  

Dessa attribut hade kunnat sättas på sambandstypen 

Innehåller men valdes att ingå i denna egna entitetstyp 

benämnd Distributionsnyckel. Detta för att hålla kundens 

önskade fördelning avskild från det faktiska innehavet, som ändras 

dagligen beroende på hur fondmarknaden rör sig. Kundens önskan 

kan till exempel vara att fördela sina premier 70/30 mellan två 

fonder men det faktiska innehavet kan efter en tid vara till 

exempel 75/25. Det sistnämnda skulle isåfall vara värden härledda 

från fondernas NAV-kurser och andelar och skulle förslagsvis 

kunna visas på sambandstypen Innehåller som redan har 

attributet Andelar. 

• Fond: ett fondförsäkringssparande innehåller naturligtvis fonder. 

Attributen är här FondID (PK), Namn, Kort presentation, 

Info-URL och Administrationsavgift.  

• Fondmäklare: varje fond har någon som förvaltar den – en 

fondmäklare. Attributen är elementärt valda till FondmäklarID 

(PK) och Namn. 
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• Kurs: denna entitetstyp har ingen egen unik nyckel och detta gör 

den till en svag entitetstyp. Attributen är NAV-datum och NAV-

kurs där det förstnämnda agerar partiell nyckel. Primärnyckeln i 

en svag entitetstyp är speciellt utformad och beskrivs närmare i 

kapitel 3.2.2 Mappa svaga entitetstyper. Förkortningen NAV, Net 

Asset Value, är finansbranschens namn på vad en fondandel av en 

viss fond är värd.  

 

3.1.2 Sambandstyper, kardinalitet och deltagandegrad 

Enbart en av modellens sambandstyper (Innehåller) har några 

attribut. Andelar presenterar antalet andelar som innehas i en viss 

fond och syftet med GAV, genomsnittligt anskaffningsvärde, är rent 

skattetekniskt.  

Nedan följer en kort förklaring till syftet med sambandstypernas 

kardinalitet och deltagandegrad. 

• En fondförsäkring kan spara köp- och säljhistorik i flera 

transaktioner. En transaktion måste tillhöra en specifik 

fondförsäkring. 1:N. 

• En fond kan ha flera transaktioner och en transaktion måste 

tillhöra en specifik fond. 1:N. 

• En fondförsäkring kan fördela sina fonder enligt flera 

distributionsnycklar. En distributionsnyckel måste tillhöra en 

specifik fondförsäkring. 1:N. 

• En fond kan finnas i flera distributionsnycklar och en 

distributionsnyckel måste tillhöra en specifik fond. 1:N. 

• En fondförsäkring kan ha flera fonder och en fond kan finnas i 

flera fondförsäkringar. N:M. 

• En fond måste ha en fondmäklare och en fondmäklare kan ha flera 

fonder. 1:N. 

• En fond måste ha en eller flera kurser (ny kurs dagligen). En kurs 

måste tillhöra en specifik fond. 1:N. 

3.2 Konstruerade, konkreta databastabeller 

Elmasri & Navathe [Elmasri & Navathe 04] tillhandahåller som 

tidigare nämnts en sjustegsalgoritm för att mappa en ER-modell till 

tabeller. Fyra av dessa steg har använts och resultatet presenteras i 
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detta kapitel. 

3.2.1 Mappa vanliga entitetstyper (steg 1 av 4) 

Från ER-modellens entitetstyper skapades tabeller med namnen: 

• Fondforsakring 

• Transaktion 

• Distributionsnyckel 

• Fond 

• Fondmaklare 

Varje tabell ovan har en egen primärnyckel som heter ID. 

3.2.2 Mappa svaga entitetstyper (steg 2 av 4) 

Den svaga entitetstypen Kurs saknade primärnyckel. Detta löstes 

dock genom att använda dess partiella nyckel NAV-datum och 

FondID som är primärnyckel i den ägande entitetstypen Fond. Dessa 

bildar tillsammans en sammansatt primärnyckel för tabellen Kurs. 

3.2.3 Mappa binära 1:N-sambandstyper (steg 3 av 4) 

Med ER-modellen återigen som bakgrund lades främmande nycklar till 

såsom beskrivet i Tabell 3. 

Tabell 3. Främmande nycklar till tabeller skapade från  

1:N-sambandstyper. 

Tabell Främmande nycklar 

Transaktion Fondforsakring_ID, Fond_ID 

Distributionsnyckel Fondforsakring_ID, Fond_ID 

Fond Fondmaklare_ID 

 

3.2.4 Mappa binära N:M-sambandstyper (steg 4 av 4) 

ER-modellens sambandstyp Innehåller omvandlades till en tabell 

och fick namnet Forsakringsinnehall. 

Primärnycklarna i Fondforsakring och Fond inkluderades som 

främmande nycklar i den nya tabellen Forsakringsinnehall, 

och bildar tillsammans tabellens primärnyckel.  



18 

 

De färdiga tabellerna ses nedan i Figur 7. 

 

 

Figur 7. Databastabeller mappade från ER-modell. 

 

I framförallt tabellen Fondforsakring har många kolumner 

tillkommit då den innehåller skapandedatum, kontouppgifter, 

förmånstagarstatus och annan viktig och övergripande information om 

själva fondförsäkringen. Tabellen har även en främmande nyckel 

kallad Person_ID, denna nyckel kopplar ihop de nya fondtabellerna 

med PensAds redan befintliga databas. 

Då den abstrakta ER-modellen mappats till sju konkreta tabeller 
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implementerades dessa i PensAds databas med SQL Server. Prefixet 

FOND användes till de nya tabellerna för att hålla dem samlade och 

lättåtkomliga under arbetets gång. 

PensAds databas bestod nu av totalt 59 tabeller och ansågs vara 

komplett. Nästa fas var att testa funktionaliteten för de nya tabellerna. 
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4. Utvärdering av implementering 

Den sista fasen av projektet var att testa databasstrukturen för att undersöka om 

den fungerade till belåtenhet. En testmiljö sattes upp i Visual Studio och denna 

gjorde det enkelt att testa ny kod utan att dra igång hela PensAd-applikationen. 

Till en början användes ett ramverk, skrivet av Brüggemann, som kallas 

”DbObject”. Detta ramverk genererar SQL-kod och hanterar 

databastransaktioner, och används sedan länge i PensAd.  

Vid närmare eftertanke och på allmän rekommendation av Microsoft bröts dock 

de nya fondklasserna ut från den gamla strukturen och lades i ett eget projekt i 

det modernare Entity Framework. Ett ramverk som inte existerade på den tiden 

PensAd ursprungligen utvecklades.  

Entity Framework är ett ramverk som innehåller klasser för att smidigt kunna 

mappa mellan, och arbeta med, programmeringsobjekt och databastabeller. 

För att söka i databasen användes LINQ-uttryck, ett frågespråk som 

presenterades i kapitel 2.1.2 Frågespråken SQL och LINQ. 

I kapitlets första del testas sökfunktionaliteten i den nya databasstrukturen. 

Kapitlets andra del beskriver testning av fondkurs-inläsning från textfil. 

4.1 Test - läsa fondtransaktioner från databas 

En förutsättning för arbete med fondförsäkringar i PensAd är att en 

mängd olika databassökningar måste kunna genomföras. Att testa 

funktionaliteten i detta var således en viktig del i detta projekt.  

För att verifiera korrektheten av diverse sökningar lades först testdata 

in i databasen - alla tabeller fylldes med några poster vardera så att det 

fanns data att testa mot. Därefter skrevs kod för några olika sökningar, 

till exempel för att hämta en fondförsäkring och dess fondinnehåll 

(fonder, kurser, fondmäklare), dess distributionsnycklar eller dess 

fondtransaktioner. Den sistnämnda sökningen presenteras nedan. 

Testet består av tre delar: LINQ-koden som söker i databasen, 

VB.NET-koden som skriver ut sökresultatet och till sist själva 

utskriften som syns på skärmen. För att detaljerat och stegvis följa 

testet hänvisas läsaren till Bilaga 1a, 1b och 1c.  

All testdata för given fondförsäkrings fondtransaktioner skrevs ut. 

4.2 Test - inläsning av NAV-kurser från skarp fil 

Varje dag ändras fondernas NAV-kurser och bör då följaktligen ändras 

även i PensAds databas. Intentionen är att PensAds 
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administrationspersonal dagligen skall få en textfil med de senaste 

fondkurserna (gårdagens), för de i systemet aktuella fonderna. Filens 

relevanta data skall läsas in, verifieras och därefter sparas i databasen.  

Den skarpa textfil som användes till detta test kommer från 

finansanalysföretaget Söderberg & Partners. Denna fil kan, om än 

något modifierad i värden och extra poster, ses nedan (Figur 8). 

 

 

Figur 8. Skarp testfil från Söderberg & Partners. 

 

Då vår databastabell Kurs endast har tre kolumner, FondID, NAV-

datum och NAV-kurs, är det enbart dessa värden som är relevanta i 

testfilen. Dessa befinner sig i kolumn 2, 4 och 5 (i koden array-index 1, 

3 och 4), övriga värden ignorerades. 

Klasserna som skapades för filinläsning skrevs i VB.NET och finns 

som bilagor i denna rapport (Bilaga 2 och 3). Dessa fungerade bra då 

filen innehöll korrekt formaterade värden men hur reagerade 

programmet då testfilen var korrupt på något sätt? Detta undersöktes i 

följande två test. 

Test – felaktigt formaterad fildata 

I detta test modifierades textfilen till att innehålla ogiltiga värden. 

Femte postens Fond_ID sattes t.ex. till ”qwerty” vilket uppenbarligen 

inte är ett korrekt datum.  

I ett tidigt skede av implementeringen skedde valideringskontrollen 

först när värdena skulle skrivas till databasen. Nu sker istället 

kontrollen direkt när textfilen läses in i minnet. Felet upptäcktes alltså 

redan i filinläsningsklassen och gav felmeddelandet: ”Wrong date 

format on row 5”. Inga poster skrevs till databasen. 
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Test – icke-unik primärnyckel och transaktioner 

Det gjordes ännu ett test med en korrupt testfil. Denna gång skulle 

TransactionScope och den lite speciella sammansatta primärnyckeln i 

tabellen Kurs testas.  

Nycklarna fick identiska värden, t.ex. Fond_ID = 3 och NAV_Datum 

= 20130105, i två poster i testfilen. Testet gick alltså ut på att försöka 

skriva in två poster i databasen med likadana, icke-unika, 

primärnycklar. Något som inte får tillåtas i en relationsdatabas där 

varje post måste vara unik. 

Testfilen lästes in utan något felmeddelande, det var trots allt inte fel 

på själva formatet i filens värden, men när testprogrammet debuggades 

och posterna med de felaktiga värdena skulle skrivas till databasen 

visades helt korrekt ett felmeddelande: ”Violation of PRIMARY KEY 

constraint ’PK_FOND_KURS’. Cannot insert duplicate key in object 

’dbo.FOND_KURS’.”. TransactionScope genomförde därefter 

planenligt en rollback och inga poster skrevs till databasen.  
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5. Resultat 

Tillsammans med Brüggemann System AB skrevs i början av detta projekt en 

kravspecifikation för fondimplementering i PensAd. Denna beskrev ett 

långsiktigt mål och en färdig produkt, något som inte uppnåddes med denna 

rapport. Det grafiska gränssnittet bearbetades till exempel inte alls.  

Målet var istället att skapa en fungerande grund för nämnda 

fondimplementering. Detta mål uppnåddes genom att först skapa en Entity-

Relationship-modell som översiktligt visade den nya databasdelen i 

diagramform. Den abstrakta datamodellen omvandlades sedan enligt bestämda 

regler till konkreta tabeller som implementerades i PensAds existerande 

databas. Den sista fasen var att testa den nya databasdelens funktionalitet och 

felhantering med diverse scenarier, till exempel att läsa från och skriva till 

databasen men även att läsa in fondkurser från fil. Testerna gav önskade resultat 

och hela projektet anses därmed lyckat – databasen fungerar och grunden är 

lagd. 

5.1 Diskussion 

Resultatet i stort känns lyckat. Att börja med en överskådlig, abstrakt 

datamodell som sedan omvandlades till mer detaljrika, konkreta 

tabeller i databasen slog väl ut, databasstrukturen fungerar som önskat.  

Förhoppningen var dock att komma lite längre med projektet. Det som 

var svårast och mest tidskrävande var mångfalden av olika områden, 

metoder, tekniker, gammal kod, utvecklingsmiljöer och språk att sätta 

sig in. Samtidigt gjorde dessa omständigheter att projektet blev 

omväxlande och väldigt lärorikt.  

Bytet från PensAds egenskrivna ramverk till Entity Framework kändes 

helt rätt men kom tyvärr ett par veckor för sent, det hade varit 

intressant att hinna arbeta mer i det senare ramverket. 

5.2 Förslag till fortsatt arbete 

Här nedan följer några förslag till det fortsatta arbetet med PensAds 

fondimplementering. 

• Entity Framework kändes modernare och betydligt mer intuitivt än 

PensAds gamla ramverk. Fortsätt utvecklingsarbetet i Entity 

Framework. 

• Det finns nu transaktionshistorik för köp och sälj av fonder, men 

det bör även finnas transaktionshistorik för överföringar mellan 

fondförsäkringens interna konton. Detta för att kunna gå tillbaka 

och se vad som hänt vid t.ex. felaktigheter eller 
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meningsskiljaktigheter. 

• Distributionsnycklarna är kundens önskade fördelning mellan 

fonder vid köp, men hur ser innehavets faktiska fördelning ut? Här 

kan man härleda innehavets procentfördelning och visa detta. Vid 

nytt fondköp följer man dock alltid kundens önskan enligt angivna 

distributionsnycklar. 

• Någon slags kontroll av distributionsnycklarna måste finnas, de 

måste tillsammans alltid bli exakt 100 %. Förslagsvis används 

SQL-uttrycket ”CHECK constraint” för ändamålet. Detta försäkrar 

att de värden som skrivs till databasen uppfyller 100 %-villkoret. 

Om villkoret inte uppfylls avbryts transaktionen innan de felaktiga 

värdena skrivs till databasen. 

• Arbeta fram en lösning som automatiserar inläsningen av NAV-

kurs-filen, så det inte behöver göras manuellt varje dag. 

• Slutligen måste det skapas ett grafiskt gränssnitt för den nya 

fondsektionen. Enligt kravspecifikationen skall fondförsäkringarna 

implementeras i PensAds redan existerande gränssnitt och därmed 

finns ramarna redan klara men även ny grafik måste skapas. 
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6. Slutsatser  

Rapportens huvudsakliga syfte var att undersöka möjligheten att vidareutveckla 

PensAd från att enbart hantera traditionella pensionsförsäkringar, till att även 

kunna hantera fondförsäkringar. Detta är definitivt möjligt även om det återstår 

väldigt mycket arbete. Målet med rapporten var att utvidga PensAds databas 

med nödvändiga, fungerande fondtabeller för att skapa en grund för vidare 

fondimplementering, och detta anses vara uppfyllt. Genom kravspecifikation, 

ER-modell och mappning till tabeller finns nu de sju nya tabellerna i PensAds 

databas och är enligt de testscenarier som genomförts fullt fungerande. 
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Bilagor 

Bilaga 1 a) LINQ-uttryck för att läsa in en fondförsäkrings fondtransaktioner (köp/sälj). 

Public ReadOnly Property Transaktioner As List(Of Fond_Trans) 
        Get 
            Return (From t In Entity.FOND_TRANSAKTION 
                    Join f In Entity.FOND_FOND  

        On t.FOND_FOND_ID Equals f.ID 

                    Where t.FOND_FORSAKRING_ID = _id 
                    Select New Fond_Trans With {.Fond = f,  

           .Transaktion = t}).ToList() 

        End Get 
End Property 
 

 

 

Bilaga 1 b) Kod för utskrift av LINQ-sökningen. 

Dim lis As List(Of Fond_Trans) = f.Transaktioner 
            For Each rec As Fond_Trans In lis 
                Debug.Print(rec.Fond.NAMN & " " & rec.Transaktion.ORDERTYP & " " & 

  rec.Transaktion.ANTAL_ANDELAR_TILL_SALU & " " & 
  rec.Transaktion.NAV_ANVAND & " " & 
  rec.Transaktion.BEHANDLAD_DATUM) 

            Next 

 

 

 

Bilaga 1 c) Faktisk utskrift från koden ovan. 

 
TestFond1 K 11,0000000000 328,7500 2011-11-11 
TestFond2 S 21,0000000000 155,7500 2013-02-22 
Småbolag1 K 34,4320000000 100,9700 2013-02-24 

 

  



 

 

 

Bilaga 2. Klass som importerar fondkurser från fil. 

Imports PensadFond 
Imports System.IO 
Imports System.Collections.Generic 
Imports System.Globalization 
 

Namespace FileImports 
 

    Public Class FileImportKurs 
 

        'Arrayindex för relevanta dataposter. 
        Public Enum FilePositions 
            Fond_id = 1 

            Nav_datum = 3 

            Nav_kurs = 4 

        End Enum 
 

'Läser in data radvis från textfil, tar bort hakparenteser, splittar data  

'vid semikolon och lagrar i array. Väljer sedan ut relevant data (FondID, 

'NAV_datum och NAV_kurs) som läggs i listan "result". FileFond är en klass 

'som skapar och sätter värden på tre-värdes fondobjekt, det är dessa som  

'lagras i listan "result" som returneras.  
 

        Public Shared Function ReadFile(filePath As String) As List(Of FileFond) 
            Dim provider As New CultureInfo("en-US") 
            Dim result As New List(Of FileFond) 
            Dim strRead As StreamReader = New StreamReader(filePath) 
 

            Try 
                Dim i As Integer = 1 
                While strRead.Peek() > -1 
                    Dim row() As String = strRead.ReadLine().Replace("[","") 

       .Replace("]", "").Split(";") 
                    Dim da As Date 
                    Dim kurs As Decimal 
 

                    If Not Date.TryParseExact(row(FilePositions.Nav_datum), 
"yyyyMMdd", provider, DateTimeStyles.None, da) Then 
Throw New FileImportException("Wrong date format on row " & i)  

                    End If 
                    If Not Decimal.TryParse(row(FilePositions.Nav_kurs),  

NumberStyles.Number, provider, kurs) Then 
                        Throw New FileImportException("Wrong kurs format on row " & i) 
                    End If 
                    result.Add(New FileFond(row(FilePositions.Fond_id), da, kurs)) 
 

                    i += 1 

                End While 
            Catch fie As FileImportException 
                Throw fie 
            Catch ex As Exception 
                Throw ex 
            End Try 
            Return result 
        End Function     
    End Class 
End Namespace 
 

  



 

 

 

Bilaga 3. Klass som skriver fondkurser till databas. 

Imports PensadFond 
Imports System.Transactions 
 

Namespace FileImports 

 
    Public Class WriteKursToDb 
 

'Får en lista med fondvärden som skrivs in i databas. TransactionScope  

'används för att försäkra databasens konsistens.  
 

        Public Sub WriteToDb(ByVal list As List(Of FileFond)) 
            Try 
                Using entFond As New PensadFondEntities() 
                    Using scope As New TransactionScope() 
                        For Each ff As FileFond In list 
                            Dim fk As New FOND_KURS() 
                            fk.FOND_FOND_ID = ff.fondId 

                            fk.NAV_DATUM = ff.navDatum 

                            fk.NAV_KURS = ff.navKurs 

                            entFond.FOND_KURS.Add(fk) 

                        Next 
 

                        entFond.SaveChanges() 

 

                        scope.Complete() 

                    End Using 
                End Using 
            Catch ex As Exception 
                Throw ex 
            End Try 
        End Sub 
    End Class 
End Namespace 

 


