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Abstract 

Open-plan offices are widely used by companies today. There is also secluded 
rooms in the form of group and meeting rooms, although these are often 
limited in numbers. Not being able to book these rooms when needed leads to 
problems planning for example customer meetings. Which is also a problem 
for students in the school world. 

Today there is a number of studie rooms at Royal Institute of Technology in  
Kista, school for information and communication technology, where none of 
them are bookable. Earlier there where bookable studie rooms in the library 
and in other parts of the school, but such a system is no longer available 
because of the new facilities. The result of this is that students at the school 
are not able to plan their studies in an effective way because they do not know 
if they have a suitable place to study at between lectures or exercises. Because 
of this there is a need for a system that can provide students the opportunity 
to book a studie room. 

The thesis documents the development of a booking system prototype for 
study rooms. The prototype have been developed with HTML, PHP, 
PostgreSQL, JavaScript och Ajax. The thesis contains a literature studie of the 
current booking systems available. An analysis and an evaluation of these 
systems have been used as a foundation for the development. Interviews of 
students have been used as a data collection method. Summarizing the 
students opinion gave an indication of what is required by the system in terms 
of functionality and the user interface. The project also describes the working 
methods that have been used. 

The project resulted in a prototype for the booking system, where users can 
see all the available study rooms, make a booking, confirm the booking and 
remove their bookings. The prototype uses a database that is fully modified. 
The result from an evaluation of the prototype indicates what aspects that 
needs to be improved in future work. 
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Abstrakt 

I dagsläget är öppna kontorslandskap vanligt förekommande hos företag. Det  
finns avskilda platser i form av grupp- och mötesrum, dessa är dock allt som 
oftast begränsade till antal. Att inte kunna boka dessa rum vid behov leder till 
svårigheter att planera till exempel kundmöten. Problemet att kunna boka ett 
avskilt rum vid behov finns även inom skolvärlden. 

På Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Kista,  skolan för information 
och kommuniktionsteknik, finns det ett antal grupprum där inga av dem är 
bokningsbara. Det har tidigare funnits bokningsbara grupprum i 
biblioteket och i andra delar av skolan men idag saknas ett sådant system på 
grund av nya lokaler. Detta resulterar i att studenter inte kan planera sina 
studier på ett effektivt sätt då de inte vet om de har en lämplig  studieplats 
mellan föreläsningar. Därför finns det ett stort behov av ett system där 
studenterna kan boka grupprummen.  

Uppsatsen dokumenterar utvecklingen av en prototyp ett bokningssystem för 
grupprum som gjorts med hjälp av HTML, PHP, PostgreSQL, JavaScript och 
Ajax. Arbetet beskriver även de arbetsmetoder som använts under arbetets 
gång. Uppsatsen  inkluderar en undersökning  av  bokningssystem som finns 
idag. Som datainsamlingsmetod har även intervjuer av studenter använts. 
Utvärderingen av bokningssystemen som finns idag tillsammans med 
resultatet av intervjuerna gav en indikation  om  vad som krävs 
av bokningssystemets användargränssnitt  och funktionalitet.  

Arbetet resulterade i en prototyp av bokningssystemet där användaren kan se 
vilka grupprum som är lediga, boka grupprum, kvittera bokningar och ta bort 
bokningar. Prototypen använder en databas som modellerats och 
implementerats. En evaluering av prototypen resulterade i vad som kan 
förbättras i ett framtida arbete. 

Nyckelord 
bokningssystem, systemutveckling, grupprum, student, HTML, PHP, 
PostgreSQL 
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1. Introduktion  

Öppna kontorslandskap används i stor utsträckning av företag. Med dessa 
kontorslandskap finns både för- och nackdelar. En av de stora nackdelarna 
med dessa miljöer är att de inte är anpassade för möten. Möten kan innehålla 
känslig information, till exempel om en privatperson vill diskutera sin egna 
privata ekonomi med sin bank. Av säkerhet och integritetsskäl bör möten av 
denna karaktär hållas på en avskild plats. På företag finns avskilda platser i 
form av grupp- och mötesrum, dessa är allt som oftast begränsade till antal. 
Att inte kunna boka dessa rum vid behov leder till svårigheter att planera till 
exempel kundmöten. Detta problem gäller likväl företag som statliga 
myndigheter och skolor. Möjligheten att kunna boka ett avskilt rum på en 
arbetsplats ger de anställda bättre förutsättningar för att kunna sköta sin 
arbetsuppgifter i lugn och ro. 

1.1. Bakgrund 
För att de avskilda rummen ska kunna användas effektivt krävs det att 
användarna vet när rummen är tillgängliga, detta för att de ska kunna planera 
sin verksamhet. Organisationer har begränsad lokalyta, denna yta ska fördelas 
till de verksamheter som organisationen bedriver. Att yta för mötesrum eller 
liknande begränsas är naturligt då andra utrymmen som till exempel 
arbetsplatser för de anställda och verksamhetsdrivande utrymmen är mer 
centrala. Resultatet av att ytan för mötesrum är begränsad blir att behovet att 
veta om och när rummen är lediga ökar. Ett bokningssystem för de enskilda 
rummen är väsentligt för att de anställda och företaget ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på ett effektivt  och strukturerat sätt.    

Företag idag arbetar mer inriktat mot lag (eng. team) och lagarbete (eng. 
teamwork). För att en grupp ska bli ett lag behöver de genomgå olika stadier 
där diskussioner och konflikter förekommer [1]. Detta ger ytterligare ett 
användningsområde för avskilda rum. Avskilda rum på företag kan användas 
både för att stödja laget men likväl för att inte störa omgivningen. Liknande 
situationer uppstår också på högskolor och universitet, där grupparbeten är 
vanligt förekommande. 

På KTH Kista finns det i dagsläget ett antal studieplatser i olika former. Det 
förekommer öppna landskap, bås och grupprum. Grupprummen är de mest 
eftertraktade, då de är det enda alternativet där en grupp studenter kan 
studera utan att behöva bli störda av omgivningen. Grupprummen är 
utspridda i byggnaden och delas ut enligt "först till kvarn" principen. Det finns 
alltså inget tydligt sätt att se vilka av dessa som är lediga.  Att en grupp 
studenter som vill arbeta avskilt ska behöva spendera tid på att leta efter en 
studieplats när de har begränsad tid att tillgå är långt i från optimalt. För att 
en student ska kunna prestera krävs det planering. En students vardag är 
fullspäckad, dels med studierelaterade aktiviteter som  föreläsningar, 
inlämningsuppgifter  och grupparbeten. Men även privata aktiviteter ska 
hinnas med. Att ha en bra studieteknik, vilket innefattar att planera sin tid väl, 
är ett av grundkriterierna för att lyckas med sina studier [2].  



För vissa av  dessa studierelaterade aktiviteter krävs det eller är till stor 
fördela att arbeta i grupp. Precis som i arbetslivet leder denna typ av arbete  
till diskussioner och argumentationer som gör att en avskild studieplats som  
till exempel ett grupprum är att föredra.  

1.2. Problem 
Möjligheten att boka grupprum, som idag finns på KTH Campus, saknas på 
KTH Kista. Att implementera ett sådant system ger studenterna på KTH Kista 
möjligheten att på ett effektivt sätt planera sin studier, genom att bland annat 
ge en överblick av vilka rum som är tillgängliga. Detta arbete kommer att 
fokusera på frågan: 

• Hur kan ett bokningssystem se ut och fungera för att ge studenterna på 
KTH Kista möjligheten att på ett bättre sätt planera sina studier? 

1.3. Syfte 
Uppsatsen beskriver arbetet med att utveckla och implementera en prototyp 
för ett bokningssystem som kan användas för att boka grupprummen på KTH 
Kista. Syftet med arbetet är att utforma en prototyp för ett användarvänligt 
bokningssystem. 

1.4. Mål 
Målet med projektet är att studenterna på KTH Kista ska kunna planera sina 
studier på ett effektivare sätt. Prototypen begränsar sig inte enbart till KTH  
Kista utan kan även användas på KTH Campus och av andra företag, där 
liknande situationer uppstår. 

Systemet kommer gynna KTH på två sätt, för det första ekonomiskt då de inte 
behöver använda resurser i form av personal för att utveckla en prototyp av ett 
bokningssystem själva alternativt ta in externa aktörer för att utföra detta 
arbete. För det andra gynnar det studenterna, vilket medför att det gynnar 
skolan på lång sikt. 

1.4.1. Samhällsnytta 
Ett bokningssystem för rum har ett brett användningsområde. Där skolor och 
företag med öppna landskap är de mest uppenbara, om bokningssystemet inte 
limiteras till rum finns det fler som kan vara intresserade av ett liknande 
system, till exempel gym. Där skulle system kunna användas av gymmets 
kunder för att boka in sig på diverse träningspass som gymmet 
tillhandahåller. Det finns även datorsystem som erbjuder en rad olika tjänster 
för företag där ett bokningssystem skulle kunna vara integrerat i tjänsten och 
en del av utbudet. 



1.4.2. Etik  
En viktig aspekt i implementeringen är säkerhet och att hantering av 
personuppgifter och lösenord sker på ett korrekt vis för att undvika att dessa 
uppgifter sprids och används av obehöriga. 

1.4.3. Hållbarhet 
Underhåll av ett system är en viktig aspekt. Speciellt i det här fallet då 
systemet kommer lämnas över till skolan vid projektets avslut. Skolan har 
begränsade resurser, resurser som inte ska behöva läggas på detta system. 
Systemet livslängd är något som behöver tänkas på, genom att se till att 
system klarar av att vara självgående utan underhåll under en längre tid. 

1.5. Metoder 
Forskningsmetoder kan delas upp i två övergripande kategorier, kvantitativa 
[3] och kvalitativa [ibid]. De kvantitativa metoderna fokuserar på att 
undersökningen ska utgå från en stor samling data för att sedan undersöka 
om det finns en teori eller hypotes som kan bevisas [ibid]. Kvalitativa metoder 
använder en betydligt mindre mängd data som underlag än kvantitativa 
metoder [ibid]. De kvalitativa metoderna handlar mera om att förstå åsikter 
och beteende,  vilket gör att datamängden inte behöver vara lika stor för att nå 
ett trovärdig resultat [ibid]. Arbetet kan sedan fortlöpa deduktivt [ibid] eller 
induktivt [ibid]. Mest förekommande är att ett deduktivt arbetssätt används 
tillsammans med kvantitativa metoder och att ett induktivt  arbetssätt 
används med kvalitativa metoder. För detta arbete lämpar sig ett induktivt 
arbetssätt med en kvalitativ metod väl, vilket även är det vanligaste vid 
systemutveckling [ibid]. Eftersom arbetet inte ska bevisa en teori utan handlar 
om att utveckla en prototyp. En prototyp där det inte finns enkla svar eller 
samband på vad som rätt eller fel, vilket kvantitativa metoder mestadels 
lämpar sig till. 

Kvalitativa metoder har flera olika datainsamlingsmetoder som till exempel 
intervjuer, observationer och fallstudier (eng. case study) [3]. I detta arbete 
används intervjuer som datainsamlingsmetod. Under intervjuer ges det en 
bild av vad slutanvändarna vill att systemet ska erbjuda.  

Studier av liknande system är fördelaktiga då det ger en bild av vad andra 
system erbjuder samt att det är enkelt att väga för- och nackdelar med dem. 
Datainsamlingsmetoderna kommer ligga till grund för detta systems 
användargränssnitt och funktionalitet. 

1.6. Avgränsningar 
Integration med KTH Kistas centrala bokningssystem kommer inte ske i 
prototypen. I och med detta försvinner möjligheten att kunna kvittera en 
bokning av ett grupprum med passerkort samt funktionen att grupprummen 
är låsta för alla andra för utom de som har bokat rummet. 



Att sätta upp pekskärmar vid varje rum är även det ett alternativ som inte  
kommer att genomföras. Med dessa skärmar skulle studenter kunna se om 
och när rummet vid skärmen är ledigt samt kunna boka det direkt via 
skärmen. Nackdelar med detta tillägg är dock att det är kostsamt och att det 
krävs ett stor insats från skolan. 

Utbudet av liknande system är stort men alla system är inte tillgängliga därför 
kommer datainsamlingen över existerande system enbart inkludera ett fåtal. 
De system som arbetet har valt att undersöka är utvalda på grund av relevans, 
troligtvis har studenter varit i kontakt med dem tidigare. Alternativt används 
de undersökta systemen i liknande syfte. Att ett system inte ingår i 
undersökning kan även bero på restriktioner, som till exempel att det kräver 
inloggning. 

1.7. Disposition 
Kapitel 2 Teoretisk bakgrund beskriver vad ett bokningssystem är samt dess 
funktionalitet och användningsområde. Hur ett bokningssystem kan 
struktureras beskrivs även. 

Kapitel 3 Metoder innehåller de systemutvecklingsmetoder och arbetsmetoder 
som används i projektet . Även en beskr ivning av re levanta 
datainsamlingsmetoder inkluderas. 

Kapitel 4 Underlag för systemkrav innehåller genomförandet samt resultatet 
av intervjuer och studier av existerande system. Samt en sammanställning av 
kraven för systemet. 

Kapitel 5 Utveckling av prototyp dokumenterar utvecklingen av en prototyp 
för bokningssystemet. 

Kapitel 6 Utvärdering av bokningssystemet beskriver sluttester, evaluering 
och fortsatt utveckling  av prototypen.   

Kapitel 7 Slutsatser innehåller analyser och slutsatser från arbetets gång. 
Framtida arbete presenteras även. 

Kapitel 8 Sammanfattning innehåller en sammanfattning av arbetet som 
gjorts. 



2. Teoretisk bakgrund 

Öppna kontorslandskap kan uppfattas som en störande miljö där de som 
vistas i den kan uppleva svårigheter att koncentrera sig på sina 
arbetsuppgifter. En del situationer i arbetslivet, som till exempel kundmöten 
eller avtalshandlingar önskas dessutom ske i en avskild miljö fri från störande 
element. Men framförallt kan dessa möten behöva ske bakom stängda dörrar 
för att inte äventyra de inblandades säkerhet och integritet. Detta gäller på så 
väl företag som universitet och högskolor. 

S o m e n a v  S v e r i g e s  l e d a n d e t e k n i s k a  h ö g s k o l o r e r b j u d e r 
KTH  forskning  och  utbildningar tillsammans med en rad möjligheter för 
studenter [4].  En  viktigt  del av KTHs arbete handlar om att värna om 
studenter och deras miljöer [5]. Om studenter har en god studiemiljö kommer 
de prestera bättre. Detta gynnar inte bara studenterna utan i sin tur även 
skolan och i det långa loppet samhället. En annan stöttepelare till att lyckas 
med sina studier är planering. Planering och att använda sin tid på ett 
effektivt sätt är avgörande för att lyckas hinna med det som behöver göras. 
Även om detta ligger på studenternas ansvar, kan högskolor och universitet 
hjälpa dem en bit på vägen. Ett hjälpmedel som studenter skulle uppskatta är 
ett bokningssystem för grupprum, det hjälper dem att planera sina studier 
mer effektivt. 

2.1. Allmänt om bokningssystem 
Ett bokningssystem är en typ av datorsystem som används för att boka diverse 
resurser. Systemen har vanligtvis ett användargränssnitt som användaren kan 
interagera med, system har även bakomliggande logik  och en databas. 
Bokningssystem används i stor  utsträckning  inom de flesta branscher  och 
finns ofta inbyggda i andra system. 

I bokningssystem ligger fokus på att boka resurser under specifika 
tidsintervall. Resurser som kan bokas kan variera, det kan till exempel vara 
rum, resor, möten, gympass  med mera.  Bokningssystem har ett 
användargränssnitt som ger användarna en bra överblick för att se vilka 
tidsintervall som är lediga och vilka som är bokade. Att kunna boka tider och 
avboka sina egna tider är en vital funktionalitet som är en av 
huvudanledningarna till att bokningssystem existerar. Tidsintervallerna kan 
variera och vara olika datum eller tider. Ett bokningssystem kan liknas vid en 
gemensam digital kalender.  

Genom att ha ett bokningssystem som användarna själva kan utnyttja slipper 
till exempel ett företag ha en eller flera anställda som sköter bokningar. Det 
skulle till exempel kunna användas hos en tandläkare, genom ett 
bokningssystem skulle patienterna själva kunna gå in  i  systemet välja den 
tiden som passar. En alternativ väg emot hur det kan fungerar idag där 
patienter istället måste ringa och prata med en receptionist som sköter 
bokningar. Ett annat  exempel är  gym som erbjuder gruppträning som kan 
b o k a s v i a e t t  b o k n i n g s s y s t e m . E t t s c h e m a  v i s a s ö v e r 



vilka gruppträningspass som ett gym erbjuder och på vilka tider passen hålls. 
Användaren kan själv boka de gruppträningspass de tycker är intressanta på 
de tider som passar dem. Bokningssystem kan också användas för att boka 
lokaler och mera specifikt mötesrum eller grupprum  vilket  tidigare 
diskuterats. 

Bokningssystem finns i  olika former och de kan  implementeras som 
webbapplikationer för datorer eller applikationer för smarta enheter. För ett 
bokningssystem är en webbapplikation att föredra då den blir lättillgänglig 
och kan nås via till KTH:s hemsida. 

2.2. Anledningar till ett bokningssystem på KTH Kista 
I dagsläget finns det 24 grupprum och uppskattningsvis cirka 3000 studenter 
på KTH Kista. Om tiden i grupprummen ska fördelas lika på alla studenter 
resulterar det i att en student får cirka 20 minuter per vecka i ett grupprum. 
Även om denna beräkning är en uppskattning ger den en uppfattning om hur 
pass få grupprummen är i förhållande till antalet studenter.  

På KTH Campus finns möjligheten för studenterna att planera sin studier med 
hjälp av ett bokningssystem för grupprum. Systemet används frekvent och är 
uppskattat av studenterna. Denna möjlighet fanns även tidigare på KTH Kista 
men försvann i samband med byte av lokaler.  

Eftersom en stor del av studenternas arbete sker i grupp är det viktigt att det 
finns hjälpmedel anpassade för att underlätta studenternas planering kring 
grupparbeten. De grupprum som finns idag på KTH Kista är ofta upptagna 
redan på morgonen och  blir sällan lediga under senare delar av dagen. 
Anledningen till detta är att studenterna föredrar att arbeta i ett grupprum där 
omgivningen inte blir en störande faktor. Även om arbetet i sig inte är ett 
renodlat grupparbete nyttjar studenter grupprummen för att studera i lugn 
och ro. Detta gör att studenter som vill nyttja grupprummen måste vara där 
tidigt på morgonen för att hitta ett grupprum som är ledigt. Att ett 
bokningssytem inte existerar kan göra att en grupp studenter spenderar hela 
arbetsdagen i samma grupprum. Avsaknaden av ett bokningssystem medför 
även att det är svårt för studenterna att planera sin studier. Om studenterna 
har tid mellan föreläsningar är det i princip omöjligt att hitta en studieplats 
lämpad för grupparbeten. Utan en bra studieplats är det svårt att arbeta 
effektivt, oavsett om arbetet sker i  grupp eller  individuellt. Som tidigare 
påpekats har studenter  ont om tid och effektivt arbete är vitalt.  Att 
implementera ett bokningssystem skulle även medföra att det blir mera 
rotation av vilka som använder rummen. Genom att införa regler kan ett 
bokningssystem förhindra att en grupp spenderar hela dagen i ett grupprum 
och istället låter en annan grupp studenter använda det. 

Det är självklart varje students eget ansvar att planera sin studier. Men KTH 
Kista kan med rätt hjälpmedel och goda förutsättningar bidra till att 
underlätta detta arbete för studenterna. 



2.3. Struktur för ett bokningssystem 
Ett bokningssystem kan delas upp i tre större delar, vilket kan liknas vid  
designmönstret Model View Controller [6], se figur 1, MVC består av dessa 
delar [ibid]: 

• View eller användargränssnitt 

The view är den delen av ett system som användaren ser och interagerar med 
[6]. 

Användarna interagerar med användargränssnittet och behöver inte veta att 
det finns bakomliggande struktur som sköter logiken. Hur databasen ser ut 
och hur ett system kommunicerar med databasen är även det irrelevant för 
användaren. 

Som tidigare diskuterats har ett bokningssystem ett brett användarområde, 
detta leder till att utvecklare av dessa system behöver ha i åtanke att systemet 
ska vara användarvänligt. Anledningen till det är att den användargrupp som 
ska använda systemet kan vara väldigt bred och innehålla användare med 
skiftande bakgrund, utbildning och ålder. Att då utveckla ett system som är 
för komplicerat kan hämma användarna istället för att hjälpa dem. 

Figur 1. Model View Controller [6]
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• Model eller logiken 

Den delen av ett system som sköter logiken, till exempel mot en databas [6]. 
Anledningen till att dela upp ett system till att ha logiken separat från 
användargränssnittet är att logiken då kan finnas på serversidan av ett system, 
på så vis blir systemet säkrare, förutsatt att servern är säker [ibid]. 

För att användarna ska se relevant och uppdaterad information är det 
nödvändigt att användargränssnittet och databasen kommunicerar med 
varandra. Databasen gör ingen nytta om dess innehåll inte speglas i 
användargränssnittet. 

• Controller 

Delen av ett system som knyter ihop de andra två delarna [6]. The controller 
isolerar logiken från användargränssnittet och hanterar hur ett system ska 
agera och svara när en användare interagerar med systemet [ibid]. 

2.3.1. Relationsdatabas 
En databas är en plats eller ett sätt att lagra information på [7]. Det finns flera 
olika varianter på databaser, i detta arbete kommer en relationsdatabas att 
användas. 

I en relationsdatabas [7] är informationen organiserad i relationer, även 
kallade tabeller [ibid]. Olika typer av nycklar gör att tabeller och kolumner 
relaterar till varandra [ibid]. En tabell symboliserar ett substantiv och varje 
rad i tabellen symboliserar en instans av substantivet. Tabellens kolumner 
symboliserar attributen som ett substantiv kan ha. Exempelvis har en film 
flera attribut, titel, längd, beskrivning med mera, se figur 2. Varje rad i 
tabellen Film blir en unik film med varierande attribut.  

Figur 2. Exempel på en relationsdatabasmodell.



Alla kolumner har en specifik datatyp, till exempel sträng (eng. string), heltal 
(eng. integer), boolesk variabel (eng. boolean), som behöver väljas när en 
kolumn skapas.  

Några viktiga begreppen inom relationsdatabaser är, se figur 2 för illustration. 

• Nycklar 

- Primärnyckel, betecknas med att understryka kolumnnamnet. En 
kolumn, eller en kombination av kolumner, som alltid har ett unikt värde 
för varje rad i en tabell. Primärnyckeln får inte innehålla onödiga 
kolumner och varje tabell får endast innehålla en primärnyckel [7]. 

- Alternativnyckel, betecknas med AN (AN1 för alternativ nyckel ett och så 
vidare) efter kolumnnamnet. En kolumn eller en kombination av 
kolumner som uppfyller samma krav som en primärnyckel men som inte 
blev vald till primärnyckel [ibid]. 

- Främmande nyckel, betecknas med * innan kolumnnamnet. En eller flera 
kolumner i en tabell som hänvisar till en primärnyckel i en separat tabell 
[ibid]. 

- Surrogatnyckel, om primärnyckeln består av många kolumner är det 
vanligtvis enklare att införa en surrogatnyckel. Surrogatnyckeln blir en 
egen  kolumn i en tabell och implementeras ofta genom att generera 
unika nummer som värden [ibid]. 

• Relationer, hur tabeller relaterar till varandra. 

- En till en, betecknas  Exempelvis, en person har ett 
personnummer och ett personnummer tillhör en person 
[ibid]. 

 
- En till många, betecknas Exempelvis, En person kan äga 

flera bilar men en bil ägs av en person [ibid]. För främmande 
nyckel gäller regeln att främmande nyckeln alltid ska finnas i den tabell 
som har många relationen. 

- Många till många, betecknas  Exempelvis, En personer läser 
många tidningar och en t idning blir läst av många 
personer [ibid]. 



• Termer 

- Funktionellt beroende, innebär att A ➝ B, alltså A (primärnyckeln) 
bestämmer B (andra kolumner) [ibid]. 

- Partiellt funktionellt beroende, liknande funktionella beroenden. Men 
skillnaden är att om Primärnyckeln, A, består av flera kolumner får en av 
de kolumnerna på egen hand bestämma någon annan kolumn, B [ibid]. 

- Transitivt beroende,  om A ➝ B och B ➝ C leder det till att A ➝ C [ibid]. 

En relationsdatabas behöver modelleras innan den implementeras. Den 
huvudsakliga anledningen till detta är att den ska vara fri från redundans [7]. 
Redundans innebär att samma information finns på flera platser i databasen 
[ibid]. Om en databas inte är fri från redundans kan det leda till att den inte 
fungerar korrekt [ibid]. Till exempel om samma gatuadress finns på två 
platser i en databas, om gatuadressen sedan behöver ändras för att personen 
som bor där flyttar kan det leda till att den ena platsen som gatuadressen 
ligger på ändras men inte den andra. I framtiden när gatuadressen ska hämtas 
från databasen finns det då två gatuadresser och det är svårt att veta vilken 
som är den korrekta, se figur 3 nedan. 
 

 

För att säkerhetsställa att en databas är fri från redundans finns 
modelleringsmetoder. I relationsdatabas sammanhang finns det ett begrepp 
som heter normalisering, detta innebär att databasens struktur kontrolleras 
[7]. Genom att normalisera på rätt sätt delas databasen upp i flera tabeller 
som länkar till varandra, vilket leder till att databasen är fri från redundans.  
Första normaliseringssteget klassificerar databasen i första normalform. 
Normalformerna bygger på varandra, till exempel för att en tabell ska vara i 
andra normalform behöver kraven för första- och andra normalform uppfyllas 
[ibid].  

Figur 3. Illustrerar problemet med redundans i databaser
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Krav för första normalform, 1NF [ibid]: 

• Alla kolumner innehåller atomära värden 
• Varje tabell innehåller en primärnyckel 
• En tabells kolumner som inte ingår i primärnyckeln är funktionellt 

beroende av primärnyckeln 

Krav för andra normalform, 2NF [ibid]: 

• Alla kolumner som inte ingår i primärnyckeln är fullt funktionellt beroende 
av primärnyckeln, det finns inga partiella funktionella beroenden. 

Krav för tredje normalform, 3NF [ibid]: 

• Alla kolumner som inte ingår i primärnyckeln är direkt funktionellt 
beroende på primärnyckeln, det finns inga transitiva funktionella 
beroenden. 

Det förekommer även flera normalformer men dessa kommer inte tas upp 
eller övervägas i detta arbete. 

2.3.2. SQL och PostgreSQL 
Structured Query Language (SQL) [8,9,10] är ett standardiserat 
programmeringsspråk som används för att hantera databaser [8]. SQL kan 
bland annat användas för att skapa, uppdatera och hämta information i  en 
databas. SQL fungerar med alla stora databashanteringssystem [8].   

I d e t t a a r b e t e k o m m e r P o s t g r e S Q L [ 1 1 ] a n v ä n d a s s o m 
databashanteringssystem eftersom den databas som skolan tillhandahåller är 
av den typen. PostgreSQLs implementation av SQL använder sig av ANSI-SQL 
standard [ibid].  

2.3.3. PHP 
Hypertext PreProcessor (PHP) är ett script språk som körs på en webbserver 
[8, 12, 13]. PHP har likheter med både JavaScript och HTML och används ofta 
tillsammans med HTML [12]. Parsa (eng. parse) data från HTML formulär, 
kommunicera med databaser och utföra komplexa beräkningar är några 
användningsområden för PHP [13].  

Att PHP script körs på servern istället för på användarens dator ger inte bara 
fördelen att kunna skapa dynamisks webbsidor utan även fördelen att 
användaren inte kan se eller påverka koden, vilket förbättrar säkerheten [8].   

Fördelar med PHP framför andra liknade alternativ är bland annat att PHP 
inte behöver kompilera koden, programmeraren skriver kod som sedan körs  
på webbservern [12]. PHP är alltså snabbare att programmera med och det 
exekverar även snabbare än andra språk [13]. Tillskillnad från alternativ till 



PHP är PHP gratis och fungerar med flertalet operativsystem och 
databashanteringssystem [ibid].   

2.3.4. JavaScript 
JavaScript är ett skriptspråk som framförallt används vid programmering och 
utveckling av webbsidor [8, 14]. Scripten körs oftast på klientsidan men kan 
även köras på serversidan [8]. JavaScript används bland annat till att validera 
formulär, möjliggör implementation med Ajax (Se Kapitel 2.3.5 Ajax) och 
skapa dynamiska webbapplikationer [ibid].  

2.3.5. Ajax 
Ajax står för Asynkron JavaScript and XML är en samling av teknologier som 
gör det möjligt att skapa snabbare webbapplikationer med omfattande och 
responsivt användargränssnitt [8, 15]. Ajax bidrar också till att 
webbapplikationer kan göras dynamiska [15]. Uppdateringen av 
webbapplikationer sker asynkront, vilket gör att uppdatering av specifika 
delar av en webbapplikations innehåll kan ske istället för att ladda om hela 
applikationen på nytt [8]. Detta bidrar även till att webbapplikationen blir 
snabbare. 

2.3.6. Användargränssnitt 
Vid design av ett användargränssnitt är det viktigt att  i första hand tänka på 
användarna, de som faktiskt ska använda systemet istället för på teknologin 
[16]. Att ha  människan i fokus betyder att  designen av ett  system blir 
människoorienterad. Det är tidskrävande och kostsamt  att använda en 
människoorienterad design men det resulterar i en mer långsiktig lösning. 
Denna lösning är inte bara säkrare  utan även bättre ur ett etiskt och 
hållbarhetsperspektiv [ibid].  

Att skapa användarupplevelse och användbarhet för användaren är viktigt i ett 
system  och kan göras med människoorienterad design [16]. För att kunna 
skapa en positiv upplevelse för användarna är det ett måste att veta för vilken 
användargrupp systemet utvecklas samt vad systemets syfte är [ibid].   
  
Att gruppera element och välja färger i ett  användargränssnitt är direkt 
relaterat till systemets användbarhet [16]. Genom att ta hjälp av Gestalts lagar 
[16, 17] och hur människans minne fungerar ökar systemets användbarhet. 
Människor gör naturligt fel [17] och det finns riktlinjer som kan användas vid 
design av användargränssnitt för att minimera antalet fel som användaren gör 
[16]. Dock kommer fel alltid att uppstå [17] och genom att hantera fel på ett 
effektiv sätt blir ett system mera användbart [16]. 

Fungerande och  intuitiv navigering är en grundläggande del  vid design av 
webbsidor [16]. En annan viktig aspekt är att hålla innehållet och webbsidorna 
layout konsekventa [ibid]. Ytterligare är det även av stor vikt hur knappar 
illustreras, de behöver implementeras på ett bra sätt så att användarna förstår 



att de är tryckbara. Även knapparnas feedback måste vara tydlig, detta för att 
undvika frustration eller liknande känslor bland användarna [ibid]. Många 
användare har problem med länkar på webbsidor [ibid], de har svårt att se 
vad som är länkar och vad som inte är det. En aspekt som kan gå förbisedd är 
att länkar precis som andra objekt på en webbsida behöver vara konsekventa 
och tydliga.  Genom att använda  sig av  familjära titlar på webbsidor ökar 
systemets användbarheten ytterligare [ibid].  

Eftersom antalet smarttelefoner och surfplattor har ökat markant de senaste 
åren [18] har detta resulterat i att mobilanpassning är idag nödvändigt för att 
en webbsida ska ses som användarvänlig [19].  



3. Metoder 

Att ha en uttalad strategi och metod för ett arbete av större dimensioner är en 
självklarhet. Ett vanligt fel är dock att arbetet påbörjas innan metoder är valda 
[3]. Det finns en uppsjö av diverse olika metoder som lämpar mer eller mindre 
väl för olika ändamål [ibid]. Att det finns metoder som hör ihop med varandra 
likväl som att det finns metoder som inte gör det är viktigt att ha i åtanke, se 
figur 4, detta kan göra en stor skillnad för arbetets resultat. Arbetsmetoders 
självklara syfte är att de ska hjälpa samt underlätta och inte stjälpa arbetet. 

 

Figur 4. De kvalitativa samt kvantitativa undersökningsmetoderna 
och deras metodik [3].



3.1. Arbetsmetoder 
Med ett analytisk tillvägagångssätt innebär att hypoteser testas [3]. Hypoteser 
eller lösningsalternativ på problem tas fram, dessa bygger på kunskap inom 
området [ibid] samt slutsatserna från datainsamlingsmetoderna. Efter att 
dessa har testas bestäms vilket alternativ som ska användas och 
implementeras. Det finns olika tillvägagångssätt som kan användas. 
Induktivt, deduktivt eller abduktivt.  Induktivt innebär att arbetet utgår från 
observationer för att sedan hitta ett mönster [ibid]. Efter det testas hypoteser 
för att sedan resultera i en teori. Deduktivt är raka motsatsen till induktivt. 
Deduktivt inleder med teorier för att sedan fortlöpa i tur och ordning med 
hypoteser, observationer och bekräftelse [ibid]. Se figur 5 nedan.  

Det tredje alternativet, abduktiv,  är en kombination av induktiv och deduktiv.  

För detta arbete lämpar sig ett induktivt tillvägagångssätt. Genom att inleda 
med att göra observationer på liknande system bildas en uppfattning om hur 
problemet ska lösas. Att sedan fortsätta arbetet med att testa olika 
lösningsalternativ och dra slutsatser från dessa. Detta leder till att resultat blir 
baserat på beteende, åsikter och erfarenhet. Av de anledningarna  lämpar sig 
detta tillvägagångssättet väl då ett system ska utvecklas [3]. Att systemet som 
utvecklas i detta arbete även innehåller ett användargränssnitt förstärker 
ytterligare argumenten för att arbeta induktivt. Som tidigare diskuterats är 
gränsen mellan rätt och fel inte lika tydlig inom detta arbetet som inom andra. 
Även om det finns ramar och hjälpmedel för hur till exempel ett 
användargränssnitt kan se ut är många aspekter relativa. En del användare 
föredrar en layout, medan en annan grupp av användarna föredrar en 
alternativ layout.  

Figur 5. Skillnaden mellan induktiv och deduktiv
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3.1.1. Datainsamlingsmetoder 
I detta arbete används intervjuer av slutanvändare och studie av liknande 
system som datainsamlingsmetoder. Intervjuerna och studierna passar väl 
med ett induktiv arbetssätt [3]. 

Intervjuer är ett samtal mellan personer som söker informationen och 
personer som kan ge information, vilka även kallas respondenter. För 
kvalitativa intervjuer är det optimalt att samtalet är likt en ”vanligt” samtal 
fast med tydligare styrning och ett tema [20]. Intervjuer kan delas upp i 
informant- och respondentintervjuer. I informantintervjuer intervjuvas 
experter inom området. I respondentintervjuer intervjuvas personer som är 
delaktiga i det som studeras [ibid]. Intervjuerna i detta projekt kommer vara 
respondentintervjuer eftersom de utförs med studenter som är 
slutanvändarna av systemet. 

Utförandet av intervjuer kan antingen ske via besök eller via telefon. En 
besöksintervjuer sker i person, vanligtvis på en plats som respondenten är 
bekväm med [21]. Det är enklare att få mera djupgående och detaljrik 
information i besöksintervjuer [ibid]. Telefonintervjuer går däremot snabbare 
att både boka och genomföra [ibid]. I arbetet kommer intervjuerna ske på 
skolan, vilket är studenternas arbetsplats, vilket gör intervjuerna till 
besöksintervjuer.  

Intervjuers upplägg kan vara antingen strukturerade, ostrukturerade eller 
semistrukturerad [22]. I strukturerade intervjuer används färdiga frågor och 
svarsalternativ, vilket liknar ett formulär. Alla respondenter får samma frågor 
i samma ordning i strukturerade intervjuer [ibid]. I ostrukturerade intervjuer 
ställs mera allmänna och öppna frågor, där följdfrågor kan skilja sig mellan 
respondenter. I ostrukturerade intervjuer styr respondenten samtalet mera än 
i strukturerade intervjuer [ibid]. Semistrukturerade intervjuer, är precis som 
namnet antyder en blandning av strukturerade och ostrukturerade intervjuer,  
där frågor kan ställas mera öppet men alla respondenter får samma frågor 
men eventuellt olika följdfrågor [ibid]. Intervjuerna i detta arbete kommer att 
vara semistrukturerade då frågorna kan vara av blandad karaktär och det 
finns möjlighet till att ställa specifika följdfrågor. Ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer lämpar sig även väl tillsammans med kvalitativa 
metoder [ibid]. 

Urvalet av respondenter kommer ske med bekvämlighetsurval [22]. Denna 
urvalsmetod innebär att personer som intervjuas är de som finns tillfälligt 
tillgängliga [ibid]. I arbetet kommer intervjuerna ske med studenter på KTH 
Kista som finns närvarande på skolan när intervjuerna ska utföras.     

Genom att intervjua och ställa frågor till de tänkta användarna av systemet 
ges utvecklarna en bild av vad användarna förväntar sig av systemet. Om 
intervjuerna sker med relevanta frågeställningar kan utvecklarna försäkra sig 
om att de arbetar på relevanta problem samt få idéer från användarna om hur 
dessa problem ska lösas. 



Att undersöka liknande produkter eller lösningar på problemet ger ytterligare 
kompetens inom området. Genom att undersöka och analysera existerande 
lösningar ges utvecklarna en bra bild, alternativt mindre bra bild, om hur 
problem kan lösas. 

3.2. Systemutvecklingsmetoder 
Det finns många olika systemutvecklingsmetoder att välja emellan för projekt. 
Två av de mest använda och diskuterade metoderna är agila och traditionella 
metoder. Dessa har många saker gemensamt, till exempel inleds båda med att 
sätta kraven för systemet för att sedan avslutas med test av systemet [23]. Det 
går också att kombinera olika delar av metoderna efter önskemål och vad 
som passar situationen. Framförallt i stora omfattande system finns det behov 
av att kombinera metoderna [24]. 

3.2.1. Traditionella Systemutvecklingsmetoder 
Traditionella systemutvecklingsmetoder härstammar från  tillverknings- och 
byggindustrin.  Vattenfallsmodellen är en av de  vanligaste  traditionella 
systemutvecklingsmetoderna,  där läggs stor vikt på dokumentation [24]. 
Vattenfallsmodellen  går igenom  ett antal faser för att  utveckla ett system. 
Faserna kan variera i antal och benämning då de kan grupperas olika 
[23,24]. Exempel på faser som gås igenom är kravhantering, design, kodning, 
enhetstester, integrationstest, systemtest och drift tillsammans med underhåll 
[23], se figur 6.  

Faserna måste gås igenom i ordning och mot slutet av varje fas dokumenteras 
det arbete som har genomförts [25].  Resultatet  av fasen godkänns 
tillsammans med dokumentationen [24]. Det är inte tillåtet att påbörja arbetet 
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Figur 6. Exempel på vattenfallsmodellen



med nästkommande fas innan arbetet i nuvarande fas är genomfört [23,24, 
26]. Exempelvis  betyder detta att det inte är möjligt att gå tillbaka till 
kravhanteringen och ändra kraven när utvecklingen är i kodningsfasen. 

I första fasen ska alla krav för systemet bestämmas, att ha dessa klara tidigt i 
processen gör det enklare att  sätta upp milstolpar för utvecklingen [23]. 
Planering och schemaläggning av aktiviter som ska utföras görs också innan 
arbetet med de påbörjas [24].  

I d é e n m e d a t t d e t i n t e ä r m ö j l i g t a t t g å t i l l b a k a i 
utvecklingsprocessen  kommer från  tillverknings- och byggindustrin 
eftersom  där är det ytterst kostsamt att utföra ändringar sent i 
processen. Vattenfallsmetoden lämpar sig väl för industrier [23] men är inte 
anpassad för systemutveckling.  Att det inte är möjligt att  göra ändringar 
under utvecklingens gång är orealistiskt eftersom det är vanligt att det dyker 
upp problem senare i processen [23,26]. För att åtgärda problem som uppstår 
under utvecklingen krävs det mycket arbete med dokumentationen, vilket är 
kostsamt [24].  

3.2.2. Agila systemutvecklingsmetoder 
Agila systemutvecklingsmetoder är en samling metoder som alla är bygger på 
samma principer [26]. Extrem programmering (XP) och Scrum är några av de 
mest omtalade agila metoderna [26]. 

Agila metoder har skapats för att andra metoder har upplevs besvärliga eller 
hämmande och därför kallas ofta agila metoder för lättrörliga processer (eng. 
agile processes) [23, 26].  I agila metoder sker arbetet  inkrementellt  och 
iterativt [25].  Arbetet sker  precis som i traditionella metoder  i faser 
men skillnaden är att alla faser genomgås i varje iteration, se figur 7. 

Grundidéerna i agila metoder är att arbetet ska ske flexibelt och vara 
anpassningsbart för förändring. Detta innebär att utvecklarna kan lägger mera 
vikt på individer och interaktioner, fungerande programvara  och 
kundsamarbete [25, 26]. I agila metoder läggs inte lika mycket vikt på 
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Figur 7. Exempel på ett agilt arbetssätt.



dokumentation eller att följa faser som det görs i traditionella metoder 
[23]. En fördel med agila metoder är att användbar programvara skapas tidigt 
i  processen och  funktionalitet läggs sedan på inkrementellt [25]. 
Kundsamarbetet leder till att utvecklarna  tidigt kan skapa värde för kunden 
samt få feedback.  Kunden ser att utvecklingen är på rätt väg  men har 
möjlighet att ändra prioritet, ta bort eller lägg till funktionalitet om så önskas 
[24, 25]. Att ha kunden mera involvera i arbete är också att föredra eftersom 
kunden kan ha svårt att förstå dokumentationen [24]. Det iterativa arbetet gör 
att det är enklare och  mindre  kostsamt att göra ändringar sent 
i projektets gång [25].  

Från en chef eller managers  perspektiv  har agila metoder nackdelen att 
processerna inte är tydliga och det är betydligt svårare att mäta  resultat 
jämfört med traditionella metoder [24]. Med agila metoder finns det också en 
risk att systemets struktur blir märklig eftersom det kontinuerligt tillkommer 
ny funktionalitet [24].  

I detta arbete kommer agila metoder användas då det lämpar sig bäst på 
grund av ovannämnda anledningar.  

3.2.3. Parprogrammering 
En annan metod som kommer användas under utvecklingsstadiet är 
parprogrammering. Parprogrammering är en programutvecklingsteknik där 
två personer programmerar tillsammans vid en dator. Personen som skriver 
kod kallas förare och den andra personen kallas navigatör [27]. Navigatörens 
uppgift är att granska den kod som skrivs samt komma med idéer och 
lösningsförslag [ibid]. Föraren och navigatören byter roller med jämna och 
korta mellanrum [ibid].  

Att som programmerare veta att det finns ett bollplank tillgängligt att 
diskutera med resulterar i att programmen blir kortare, bättre designade och 
enklare att underhålla [27]. Parprogrammering är också till fördel i 
kombination med agila metoder [26, 25].  

Precis som andra metoder finns det två sidor av ett mynt. Likväl som det finns 
förespråkare av parprogrammering finns det de som tycker att konceptet 
hämmar dem. Ett av de största problemen med metoden är att den kräver en 
nära social kontakt. Om parprogrammerarna kommer bra överens är det inga 
problem men om så inte är fallet, uppstår det problem. Ett annat problem som 
dyker upp i arbetslivet är om arbetsplatsen är ett öppet kontorslandskap [28]. 
Om flera grupper som använder sig av parprogrammering är belägna i samma 
rum finns det många störande faktorer och moment, vilket självklart 
missgynnar arbetet. 

Det finns även de utvecklare som föredrar att arbeta under eget bevåg. Eller 
som Steve Wozniak skriver i sin bok iWoz [29]:  



”Most inventors and engineers I’ve met are like me - they’re shy and they live 
in their heads. They’re almost like artists. And artists work best alone .… I’m 
going to give you some advice that might be hard to take. That advice is: 
Work alone …. Not on a committee. Not on a team” 



4.  Underlag för systemkrav 

Datainsamlingen kommer att fungera som underlag för vilka krav som 
systemet ska uppfylla. 

4.1. Studie av existerande system 
Eftersom bokning av lokaler och grupprum är vanligt förekommande på 
universiteten och högskolor kommer främst utvärdering av dessa system ske. 
Skolor kräver dock vanligtvis inloggning för att kunna boka en tid, detta leder 
till att urvalet blir något begränsat.  

Undersökning av de existerande systemen kommer att utvärderas efter  
följande grundfrågor: 

• Hur upplevs användargränssnittet? 
• Är grundläggande funktionalitet som att göra en bokning enkel att förstå? 
• Är det enkelt för användarna att hitta sina egna bokningar? 

4.1.1. KTH bibliotek 
Systemet är utvecklat av Eva Agerberg som arbetar på KTH Campus bibliotek 
där systemet idag är i bruk, se figur 8. 

Systemet har en tydlig färgkodad överblicksvy som gör det klart för 
användaren vilka rum som är lediga. Under tabellen finns en förklaring till 
färgkodningen. Även tabellen över vilka rum det finns samt vilka tider som är 
bokningsbara är enkelt att förstå. En rullista med vilka datum det går att boka 
rum på finns tillgänglig. Ett alternativ till rullista skulle kunna vara att 
implementera pilar för att navigera sig emellan datum, en i högerkant av 
tabellen för att visa nästa datum och en i vänsterkant för att visa föregående 
datum. 

Bokningar görs smidigt genom att klicka på det pass man vill boka för att 
sedan fylla i sitt lånekortsnummer. Feedbacken från systemet är bra då 
muspekaren skiftar form då ett block hovras (eng. hover) över. 

I tabellen står det utmärkt i vilket namn de upptagna rummen är bokade i, 
eftersom systemet inte kräver en initial inloggning är alla bokningar i samma 
färgkodning. Genom att kräva initial inloggning skulle den inloggade 
användarens bokningar kunna ha en specifik färgkodning vilket skulle göra 
knappen Min bokningar överflödig.   



Som systemet ser ut är knappen Mina bokningar bra utmärkt och svår att 
missa. Genom att klicka på den kommer användaren till en annan sida där de 
bes skriva in sitt lånekortsnummer. Efter det är det möjligt att se sin bokning i 
textform. Att upprepade gånger behöva skriva in sitt lånekortsnummer kan 
användare uppleva som omständigt, vilket kan lösas med inloggning och  
sessioner (eng. sessions). Vidare hade det varit att föredra att få se hela 
schemat med bokningar och att göra en specifik färgkod för sin egna bokning 
istället för ett textformat. 

4.1.2. Daisy 
Daisy är ett system som används av ICT skolan som stöd för arbetsprocesser 
och arbetsflöden för både studenter och anställda. Tidigare använde 
studenterna Daisy för att boka grupprum i de gamla lokalerna. 

En fördel med Daisy är att det redan finns och används av studenter och 
anställda.  

Figur 8. Visar bokningssystemet som används på KTH Campus [30]



Överblicksvyn ger ett kladdigt och rörigt intryck och det är det svårt att se 
vilka tider som är lediga, se figur 9. Axlarna har valts på ett sätt som gör att  
överblicksvyn blir avlång på grund av att antalet rum. Att alla grupprummen 
inte får plats på skärmen är även det ett problem, en bättre lösning hade varit 
om tabellens rader hade innehållit grupprummen och tiden hade funnits i 
tabellens kolumner. 

Knappen Lägg till lokalbokning är enkel att hitta, dock är det mera intuitivt 
för användaren att klicka på det block i tabellen som är ledigt för att göra en 
bokning. Dessvärre stöds inte den funktionen av systemet. Passens tider är 
flexibla vilket gör att användarna själva kan välja vilka tider de vill boka 
rummen. För att kunna göra en bokning måste användaren lägga till minst en 
person till i bokningen. Denna funktion förhindrar att ett rum bokas och 
används av endast en person. 

Bokningar för den inloggande användaren visas under schemat och i tabellen 
syns alla bokningar. I tabellen hade det varit önskvärt att göra användarens 
aktiva bokningar i en annan färgkodning än de övriga bokningarna för att 
enklare kunna hitta den. 

Figur 9. Visar bokningssystemet som används på KTH Daisy [31]



4.1.3. Kista bibliotek 
I Kista bibliotek finns ett bokningssystem för att boka de rum som finns där, 
se figur 10. Systemet är inte tillgängligt på internet vilket gör att bokningar 
måste ske på plast. Vilket är en stor nackdel som minskar systemets 
tillgänglighet avsevärt. 

För att ta sig till överblicksvyn måste användaren logga in med 
bibliotekkortsnummer eller personnummer och pinkod. Den tidiga 
inloggningen kan ses som en fördel men den minskar överblicks vyns 
tillgänglighet. Det blir även en hel del olika steg för att ens kunna se om det 
finns ett rum ledigt den tiden som användaren hade tänkt sig, vilket upplevs 
som omständigt. 

Enligt observationer är bokningar svåra att genomföra och många användare 
har problem med detta. För att gör en bokning krävs att användaren loggar in, 
navigerar till rätt datum, klickar på en tid, fyller i rätt värden i sidopanelen 
och klickar på boka. Att byta datum och fylla i värdena i sidopanelen är inte 
lätt. Troligtvis upplever användarna att detta är en besvärlig process som har 
implementeras bättre i andra system.  

Figur 10. Bokningssystem som används på Kista bibliotek.



Likt de andra systemen finns det en knapp för att se mina aktuella bokningar. 
Men de saknas fortfarande i överblicks vyn. 

4.1.4. Utvärdering 
Helhetsintrycket från systemen är att KTH biblioteks system är bättre än 
alternativen, framförallt gällande användargränssnitt och användarvänlighet. 
Funktionaliteten är bra utmärkt och enkel för användarna att förstå. Små 
detaljer som skulle förbättra systemet ytterligare finns, till exempel enklare 
sätt att navigera mellan olika datum med hjälp av knappar till höger och 
vänster. Eftersom system tillhör KTH, vilket även prototypen för detta arbete 
kommer att göra är konsekvens (eng. consistency) en viktig aspekt. KTH:s 
studenter har tillgång till båda systemen och vistas till stor del på båda 
skolorna vilket gör det viktigt att systemen liknar varandra och fungerar på 
liknande sätt. 

Enligt utvecklaren av bokningssystemet så är dock systemet i behov av 
systemförbättringar. Dels i den bakomliggande logiken men även ur prestanda 
synpunkt. Detta för att systemet var utvecklat för över 10 år sedan. 

4.2. Intervjuer av studenter 
Eftersom studenterna på KTH Kista är slutanvändarna av tänkta systemet, 
intervjuas dessa för att få en bild över vad de har för behov och vad de 
förväntar sig av ett bokningssystem.  

4.2.1. Frågor 
De grundfrågor som ställs till alla respondenter under en intervju är följande; 

• Skulle ett bokningssystem på KTH Kista underlätta planeringen av dina/era 
studier? 

• Vad är viktiga funktioner i ett bokningssystem? 
• Hur upplever du/ni användargränssnittet som bokningssystemet på KTH 

Campus använder sig av? 

Anledningen till att dessa frågor har tagits upp vid intervjuerna är för att få en 
helhetsbild av studenternas åsikter. Frågorna täcker tre grundläggande delar, 
för det första, tycker slutanvändarna av bokningssystemet att ett 
bokningssystemet skulle underlätta. För det andra, vilka funktioner vill 
slutanvändarna att det ska finnas i bokningssystemet och för det tredje hur 
upplever slutanvändarna bokningssystemet som används på KTH Campus. 

Frågorna är öppet ställda, detta leder till att det finns utrymme för följdfrågor 
till respondenterna. Vilket är att föredra, eftersom respondenterna kan ha 
åsikter som inte tagits i åtanke.  



4.2.2. Tillvägagångssätt 
Intervjuerna hålls runtom på KTH Kista, platsen varierade mellan grupprum, 
klassrum och korridorer. Intervjuerna sker antingen med en student eller i en 
grupp. Intervjuerna riktade sig emot alla studenter på KTH Kista. Bland 
respondenterna finns studenter från olika program och årskurser, även några 
masterstudenter intervjuades. 

4.2.3. Resultat 
Resultatet från intervjuerna visar att de flesta studenterna tycker att det i 
dagens läge fungerar dåligt med grupprummen. Bland alla intervjuade tyckte 
endast 8%  att det fungerade bra.  Studenterna utrycker åsikter som att de ”de 
flesta ofta är upptagna”, ”vissa är låsta”, ”dåligt” och ”de är svårt att hitta 
lediga rum”. Studenter tycker även att det är problem med tillgängligheten för 
grupprummen. Några kommentarer kring detta var: ”det finns om man är här 
tidigt på morgonen” och”beror på tiden på dagen”. 

Ungefär 80% av de tillfrågade ser positivt på att implementera ett 
bokningssystem för grupprummen, se figur 11. Några av de positiva 
reaktionerna var ”skulle vara guld värt”, ”ja, vad bra” och ”skulle föredra det, 
då slipper vi vara här så tidigt”. Ett fåtal av de intervjuade studenterna är 
tveksamma till ett bokningssystem då de tycker att principen blir den samma, 
men istället för den som är i skolan först på morgonen så är det den som 
bokar först som får ett grupprum.  
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Figur 11. Resultatet av intervjufrågan om ett bokningssystem behövs



Flertalet frågor som vilka regler som ska bör gälla för grupprummen dyker 
upp i intervjuerna och är en viktig aspekt som behöver diskuteras vidare.  

På frågan om funktionaliteten hos systemet har de flesta tillfrågade 
studenterna inga speciella funktioner som de vill se, förutom de självklara: bra 
överblicksvy, lätt att boka utan onödiga steg. En annan viktig aspekt som 
nämndes av flera studenter var mobilanpassning av systemet. Detta skulle 
precis som tidigare sagts vara betydande för studenterna och ses idag som en 
självklarhet. Att bara den som bokat ett grupprum har tillgång till det och att 
kunna kvittera rummen genom accesskort är också funktioner som några 
studenter efterfrågar. Under intervjuerna diskuterades även möjligheten om 
att kunna kvittera grupprummen med hjälp av GPS data.  

Av de intervjuade studenterna var ett fåtal bekanta med KTH bibliotekets 
bokningssystem. De som använt sig av det hade ett positivt intryck av 
användargränssnittet. Bland den funktionalitet som kan förbättras nämndes 
ändring av bokningsregler. Både längden på de bokningsbara passen och 
antalet aktiva bokningar per användare skulle behöva ändras enligt en del 
studenter. De som inte var bekanta med KTH bibliotekets bokningssystem 
visades användargränssnittet och fick en kort förklaring av funktionaliteten. 
Av dessa hade alla ett positivt intryck av systemet. Kommentarerna innefattar  
bland annat ; ”det blir inte enklare” och ”bra struktur”. Att använda KTH:id 
istället för lånekortsnummer tyckte vissa studenter var en bra lösning då 
KTH:id redan används som inloggning. 

4.3. Krav för bokningssystemet 
För att studenterna ska få ett bokningssystemet som är anpassat efter deras 
behov krävs ett unikt systemet. Alla systemen som har utvärderats i Kapitel   
4.1 Studie av existerande system har brister. Det finns även andra  
bokningssystemet tillgängliga men dessa har inte möjligheterna att bestämma 
regler för bokningar, vilket är en väsentlig del för att ett bokningssystem ska 
fungera bra för studenterna på KTH Kista.  

Från studie av existerade system och intervju med studenter har följande krav 
för systemet fastställs: 

• Systemet ska vara användarvänligt 
Systemet ska vara lätt att använda och inte skapa extra problem, se 
Kapitel 2.3.6. Användargränssnitt. 

• Systemet ska ha en tydlig överblicksvy över alla grupprum och pass 
Detta är en vital funktion i ett bokningssystem och öka 
användarvänligheten. 

• Systemet ska vara lättillgängligt för användarna 
Att användarna lätt ska ha tillgång till systemet känns självklart och 
medför även att det inte blir omständligt att använda. 



• Systemet ska vara mobilanpassat 
Att systemet ska vara mobilanpassat är viktigt för studenterna och ses 
ofta idag som självklart. Mobilanpassning bidrar också till att systemet 
blir lättillgängligt. 

• Systemet ska ha en kvitteringsfunktion  
För att undvika att grupprum som är bokade står tomma krävs det att 
användaren kvitterar sin bokning. Kvitteringen sker inom ett givet 
tidsintervall där användaren måste loggar in igen och bekräftar att de 
ska använda grupprummet, om detta inte görs raderas bokningen. 
Studenterna önskar att man ska kunna kvittera rummen med sina 
passerkort , v i lket skul le kräva integrat ion med KTH:s 
passerkortssystem. Avgränsningarna gör dock att detta inte kommer 
vara aktuellt i prototypen men skulle kunna implementeras i ett 
fullständigt bokningssystem. Detsamma gäller att grupprummen skulle 
vara låsta för alla andra än de som har bokat rummet. 

• Systemet ska vara engelska 
Eftersom det finns ett antal kandidat- och masterprogram med 
internationellt intag på KTH Kista, där studenterna inte kan svenska. 
Är det en självklarhet att bokningssystemet ska finnas till tillgängligt 
på engelska. Alla systemets användare antas ha grundläggande 
engelska kunskaper och därför finns inget behov av att implementera 
systemet på två språk (svenska och engelska).   

• Systemet ska ha en databas där information sparas 
Att spara information i en databas är det bästa alternativet för att 
kunna hålla redan på vilka rum som ät bokade och vilka som inte är 
det. 

Ovanstående krav på systemet kan översättas till följande krav för vad 
användaren ska kunna göra i systemet. 

• En användare ska kunna se vilka grupprum som är lediga  
• En användare ska kunna logga in 
• En användare ska kunna boka grupprum 
• En användare ska kunna se sina egna bokningar 
• En användare ska kunna byta datum 
• En användare ska kunna kvittera grupprum 
• En användare ska kunna avboka sina existerande bokningar 
• En användare ska kunna göra allt ovanstående på en mobil eller en dator 

Eftersom utveckling sker agilt kommer användarkraven implementeras en i 
taget. Vilket gradvis ökar prototypens funktionalitet varje iteration. 



5. Utveckling av bokningssystemet 

Innan utvecklingen av prototypen kan påbörjas är det nödvändigt att 
bestämma bokningsregler för systemet, då dessa regler kommer påverka hur 
databasen kommer att se ut och eventuellt medföra restriktioner. Till exempel 
om en användare enbart får ha en aktiv bokning leder det till att kolumnen för 
ägaren av en bokning kan implementeras som primärnyckel då ägaren måste 
vara unik.  

I prototypen gäller följande bokningsregler, dessa är inte slutgiltiga och skulle 
kunna ändras i ett fullständigt system.  

• En användare får ha flera bokningar, dock ej samtidigt.  

Under intervjuerna uttryckte studenterna en önskan om att kunna ha mer än 
en aktiv bokning, detta för att underlätta planering av sitt arbete. Vid 
implementationen av prototypen fanns det inget maxantal för antalet aktiva 
bokningar per användare, dock är detta något som bör undersökas vidare vid 
implementation av fullständigt bokningssystem. 

• Tiderna som kan bokas är uppdelade i pass, att boka fria tider är inte 
möjligt. 

Trots att det under intervjuerna kom fram att studenterna mestadels skulle 
vilja kunna boka grupprummen hur länge de vill, är detta något som kan leda 
till problem. En grupp studenter skulle kunna boka ett grupprum hela dagen 
fast det egentligen inte är nödvändigt för dem. Att ha fasta pass på en till tre 
timmar gör att det blir mera rullians på vilka som använder grupprummen, 
vilket ger fler studenter möjligheten att nyttja rummen. KTH:s biblioteks 
bokningssystem har även valt denna lösning och att vara konsekvent mot det 
systemet är viktigt. Passen delades upp efter hur schemat för föreläsningar 
och övningar är uppdelat. Detta resulterade i sex pass som i stigande 
nummerordning är, 08.00 - 10.00, 10.00 - 12.00 , 12.00 - 13.00, 13.00 - 
15.00, 15.00 - 18.00 och 18.00 - 21.00. 

• Tidsintervallet för en kvittering av ett bokad grupprum är 15 minuter innan 
en bokning startar till 15 minuter efter att en bokning har påbörjats. 

Tidsintervallet kan diskuteras men 15 minuter innan och efter är en rimlig tid 
för att hinna ta sig till ett grupprum efter en föreläsning eller övning. 



5.1. Övergripande arkitektur 
Hur bokningssystemets delar hänger samman och kommunicerar med 
varandra visas i figur 12. 

Bokningssystemet ska integreras med KTH:s inloggningstjänst [32] som alla 
stunder har tillgång till. Inloggningstjänsten sköter inloggning och 
autentisering av användarna. Från inloggningstjänsten returneras 
användarens KTH:id och det är detta som används som ägare till en bokning. 
Detta är dock inte implementerat i prototypen, utan där får användaren själv 
ange vem som är ägare.  

5.2. Server 
Prototypen ligger på KTH:s server och finns på adress: http://www.ict.kth.se/
bskk/index.php. Databasen ligger lokalt på server och har skapats med SQL 
via PHP, se Bilaga A.   

KTH:s webbserver

Databas

Webbläsare

PHP

Ajax

JavaScript

KTH:s inloggningstjänst

Figur 12. En övergripande bild över systemet. 

http://www.ict.kth.se/bskk/index.php


5.3. Databas 
Viss information som behöver lagras i systemet skulle kunna hårdkodas men 
för att underlätta hanteringen och underhållningen är det ett bättre alternativ 
att lagra informationen i en databas. 

Information som behövs för att kunna spara en bokning är följande: 
• Grupprummets namn 
• Ägaren till en bokning 
• Datum för en bokning 
• Tid för en bokning, vilket pass som bokningen gäller 
• Om en bokning är kvitterad eller ej 

Även annan information behövs för att underlätta för användarna, vilket är: 
• Antalet platser i ett grupprum 
• Om ett grupprum har tv eller ej 

Att lagra informationen för både en bokning och för ett grupprum i en tabell 
skulle leda till att databasen innehåller redundans. Se tabell 1. 

 

Genom att normalisera tabellen efter de regler som togs upp i kapitel 2.3.1 
Relationsdatabas blir databasen fri från redundans. Första kravet för att en 
tabell ska vara i första normalform är redan uppfyllt då tabellens alla 
kolumner innehåller atomära värden. Nästa krav är att varje tabell ska 
innehålla en primärnyckel. Primärnyckeln ska unikt identifiera alla tabellens 
rader. För att kunna identifiera en bokning behövs information från 
kolumnerna name, owner, date och timeslot, vilket blir tabellens 
primärnyckel. Alla dessa behöver vara med, ingen kan utelämnas för att utan 
någon av dem är det inte möjligt att identifiera en specifik bokning. Samtidigt 
är informationen från de kvarvarande kolumnerna irrelevant för att 
identifiera en bokning, alltså är alla kolumner som inte ingår i primärnyckeln 
funktionellt beroende av primärnyckeln. Tabellen befinner sig nu i första 
normalform, se tabell 2. 

Booking

Name Seats Tv Owner Date Timeslot Confirmed

G301 6 FALSE emstrom 2015-05-19 1 TRUE

G301 6 FALSE jnowak 2015-05-19 2 FALSE

G301 6 FALSE emstrom 2015-05-19 4 FALSE

Tabell 1. Exempel på att lagra all data i en tabell. 



För att uppfylla kraven för andra normalform behöver de partiella beroenden 
på primärnyckeln elimineras. Kolumnen name i primärnyckeln bestämmer 
värdet i kolumnerna seats och tv, vilket är ett partiellt beroende. För att 
eliminera detta är lösningen att göra en ny tabell som har primärnyckeln 
name samt låta de kolumner som name bestämmer vara i den nya tabellen. 
Detta leder till två tabeller som länkar till varandra genom en främmande 
nyckel, se figur 13. Den främmande nyckeln ska finnas i tabellen Booking för 
att en bokning gäller för ett rum men ett rum kan tillhöra flera bokningar. 
Därför infogas en ny kolumn i tabellen Booking som heter Room, vilket är en 
främmande nyckel till tabellen Room. 

Båda tabellerna är nu i andra normalform. Det finns dessutom inga transitiva 
beroenden, vilket leder till att båda tabellerna är i tredje normalform och 
normaliseringen är klar. 

Istället för att använda den sammansatta primärnyckeln Room, Date, och 
Timeslot i tabellen Booking skapas en surrogatnyckel id som används som 
primärnyckel.  

 

Booking, 3NF

id * Room AN1 Owner Date AN1 Timeslot AN1 Confirmed

1 G301 emstrom 2015-05-19 1 TRUE

2 G301 jnowak 2015-05-19 2 FALSE

3 G301 emstrom 2015-05-19 4 FALSE

Room, 3NF

Name Seats Tv

G301 6 FALSE

Booking, 1NF

Name Seats Tv Owner Date Timeslot Confirmed

G301 6 FALSE emstrom 2015-05-19 1 TRUE

G301 6 FALSE jnowak 2015-05-19 2 FALSE

G301 6 FALSE emstrom 2015-05-19 4 FALSE

Tabell 2. Databasens tabell i 1NF med exempel data.

Figur 13. Databasens tabeller i 3NF med exempel data.



En modell över den normaliserade relationsdatabasen ser ut som följande, se 
figur 14. 

5.4. Kommunikation med databas 
Från Model View Controller modellen är detta delen som sköter logiken, 
model. Även om denna del inte uppfyller något krav från specifikationen på 
egen hand ligger den till grund för att användaren ska kunna använda 
användargränssnittet på önskvärt sätt. 

PHP sköter logiken mellan användargränssnittet och databasen, PHP med 
hjälp SQL används för att hämta information från databasen. 

5.4.1. Hämta information från databasen 
När webbsidan laddas körs en PHP funktion som genererar HTML kod. Detta 
för att webbsidans innehåll ska ändras efter vad som finns i databasen. 
Funktionen hämtar all information om de grupprum som finns genom 
följande SQL förfrågning: 

SELECT * FROM room

För varje grupprum som hämtas från databasen och för det datum som valts 
utförs ännu en förfrågning till databasen. Förfrågningen hämtar alla  
bokningar som finns för det specifika grupprummet och datumet från 
databasen. Värdena skickas som variabler från PHP, se koden nedan. 

SELECT * FROM booking
WHERE room = ’.$room.’ AND date = ’.$date.’

För varje bokning som hämtats kontrolleras vilket pass bokning gäller för och 
namnet på ägaren som gjort bokningen placeras sedan i rätt cell i tabellen. 

Figur 14. Resultatet på den normaliserade relationsdatabasen.



5.4.2. Lägga till en bokning i databasen 
När en användare gör en ny bokning måste den bokningen läggas till i 
databasen, i tabellen booking som en ny rad. Med rätt värden i kolumnerna 
som finns i tabellen. Detta görs genom koden nedan. 

INSERT INTO booking (date, timeslot, owner, room)
VALUES (’.$date.’,’.$timeslot.’,’.$owner.’,’.$room.’)

5.4.3. Ändra information om en bokning i databasen 
När användaren kvitterar en bokning måste databasen uppdateras. Detta görs 
med SQL satsen nedan. SQL förfrågningen uppdaterar värdet på kolumen 
confirmed till sant (eng. true) på den raden som matchar bokningen.  

UPDATE booking SET confirmed = TRUE 
WHERE date = '.$date.' AND timeslot = '.$timeslot.' 
AND owner = '.$owner.' AND room = '.$room.'

5.4.4. Ta bort en bokning från databasen 
När en användare vill ta bort en bokning måste bokning raderas från 
databasen. Detta sker på liknade sätt som en ändring gör, men istället för att 
ändra en kolumn raderas hela raden och där med bokningen. Följande SQL 
förfrågning tar bort en specifik bokning.  

DELETE FROM booking 
WHERE date = '.$date.' AND timeslot = '.$timeslot.' 
AND owner = '.$owner.' AND room ='.$room.'

5.5. Användargränssnitt 
Den delen av systemet som en användare interagerar med, från Model View 
Controller modellen, view. Här ska en användare tydligt se information om 
när de olika grupprummen är lediga. Med hjälp av tydlig feedback och bra 
utmärkta funktioner ska användaren känna sig bekväm med att använda 
gränssnittet. 

Att visa de olika rummen och passen i ett tabell är naturligt och alla de 
studerade systemen i Kapitel 4.1 är implementerade på detta sätt. På den 
vågrät axeln representeras tiderna för de olika passen medan den lodräta  
axeln visar de olika grupprummen, se figur 15. Detta för att antalet grupprum 
är stort och att ha de på motsatta axlar skulle skapa en för avlång tabell, vilket 
var fallet med bokningssystemet i Daisy, se Kapitel 4.2.1.  



De olika passen färgkodas beroende på status. Grönt om passet är ledigt, rött 
om det är bokat, grått om passet har passerat, gult om det ligger inom 
kvitteringstiden och inte har blivit kvitterat. Detta gör att användaren snabbt 
få en överblick över täckningsgraden. Färgerna ger en tydlig association om 
huruvida passen är bokade eller ej, då människor generellt sätt associerar 
grönt med ledigt, rött med upptaget. Överblicks vyn har tydliga knappar på 
höger och vänster sida för att byta datum. Vyn har även det aktuella datumet i 
mitten för att det ska vara lätt för användaren att boka rätt datum, se figur 15. 
Det finns också en rullista (eng. drop down menu) för att användaren snabbt 
kan visa datum länge fram i tiden. Under tabellen finns även en förklaring av 
de olika färgkodningar för extra tydlighet. 

För att göra det tydligt för användare hur man bokar ett grupprum visas de 
lediga grupprummen i en annan nyans av grön när användaren hovrar (eng. 
hoover) över de, se figur 16. Detta förstärker även feedbacken och underlättar 
bokningsprocessen. Även de gula och röda passen ändrar nyans när 
användaren hovrar (eng. hoover) över de.   

Figur 16. Visar hur passen byter färg.

Figur 15. Prototypens användargränssnitt.



5.6. Logik 
Delen fungerar som controller i Model View Controller består av JavaScript 
[8], Ajax [ibid] och PHP [ibid] .  

Det är PHP som hanterar databasen och även sköter större delen av logiken i 
prototypen. PHP generar också HTML kod som sedan skickas till klientens 
webbläsare. När användaren interagerar med användargränssnittet måste 
informationen om detta skickas till server sidan för att webbapplikationen ska 
kunna uppdateras och svara på användarens interaktion.  

Informationen skickas med en Ajax förfrågning till serven. Denna förfrågning 
skapas med hjälp av JavaScript. I JavaScript tas också resultatet från Ajax-
förfrågningen emot för att kunna uppdatera HTML sidan.  

XMLHttpRequest-objekt används för att utbyta data med servern. För att 
skicka en Ajax-förfrågning skapas ett XMLHttpRequest-objekt. Detta görs 
med följande JavaScript-kod: 

xmlhttp = new XMLHttpRequest();

Innan förfrågningen skickas måste mottagandet av resultatet förberedas. 
Detta görs i JavaScript med onreadystatechange metoden, som sätts till 
funktionen som ska köras när förfrågningen returneras. Exemplet nedan visar 
hur ett nytt datum tas emot. If satsen kontollerar att förfrågningen är klar och 
sedan uppdatera HTML dokumentet. Det är enbart den delen av HTML 
dokumentet som har id taggen table som uppdateras. Det som returneras från 
server skrivs till taggen.   

xmlhttp.onreadystatechange = function() {
if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
               document.getElementById("table").innerHTML 

    = xmlhttp.responseText;
   }

Förfrågningen behöver förberedas innan den skickas, detta görs med metoden 
open i JavaScript. Första parameter talar om vilken typ av förfrågning som 
skickas, i detta fall är det en GET förfrågning. Som andra parameter skickas 
länken till svarsdokumentet som finns på severn. I denna länk skickas även 
det datumet som ska bytas till, värdet finns i variabeln nextDate. Som sista 
parameter skickas true för att visa att förfrågningen ska ske asynkront, se kod 
nedan.  

xmlhttp.open(”GET”,"tabel.php?date="+nextDate,true);

När förfrågningen är förberedd kan den skickas till server, detta görs med 
JavaScript-koden nedan.  

xmlhttp.send();



På server tas förfrågningen emot med PHP koden nedan. Om date finns med i 
GET förfrågningen så körs changeDate() funktionen som byter datum och 
sedan generar tabellen för det datumet. Det är den tabellen som sedan skickas 
tillbaka till klient sidan.  

if (isset($_GET['date'])) {
changeDate($_GET['date']);

  }

Alla användarens interaktioner hanteras på samma sätt, det ända som skiljer 
de åt är vilka parametrar som skickas. I exemplet ovan skickas bara datumet 
eftersom det är bara det som behövs för att kunna byta datum. Men för att 
göra en ny bokning krävs det att datum, tid, ägaren och vilket grupprum som 
gäller för bokningen skickas. 



6. Utvärdering av bokningssystemet 

Arbetet har resulterat i en prototyp som inkluderar en del av funktionaliteten 
som krävs av ett fullständigt bokningssystem. En lista med krav för ett 
fullständigt system finns även, se kapitel 4.3 Krav för bokningssystemet. En 
databas till bokningssystemet har modellerats och används för att spara 
information om bokningarna. Ett tydligt och användarvänligt gränssnitt har 
tagits fram, se Kapitel 5.5 Användargränssnitt. Funktioner för att kunna boka 
ett grupprum, kvittera en bokning, ta bort en bokning, byta datum har 
implementerats i prototypen.  

6.1. Test av prototypen 
I slutet av prototyputvecklingen har användartester utförts med fem studenter 
som är slutanvändare av systemet. Tester genomfördes av anledning att få 
feedback och åsikter om hur användarna upplevde systemet. Både hur de 
upplevde att funktionalitet fungerade men framförallt hur lättanvändligt 
användargränssnittet var.  

Testerna skedde både i grupp och enskilt, detta för att testpersonerna skulle 
känna sig bekväma och våga uttrycka sina åsikter. 

Testarna fick följande scenarion: 
• Boka grupprum XXX mellan klockan XX och XX i dag 
• Gör en bokning den XX XX 
• Ta bort den första bokningen du gjorde 

När det var möjligt fanns också följande scenarion med: 
• Kvittera din bokning 

Efter testerna fick testpersonerna även frågor om vad tyckte om systemet, om 
något var otydligt och vad som kunde förbättras.  

Alla testpersoner kunde direkt utan problem göra en bokning på det aktuella 
datumet. Även byta datum och göra en bokning på det efterfrågade datumet 
kunde alla utföra utan problem. Några kunde även ta bort en bokning, dock 
hade vissa problem med detta. Desamma gäller kvittering av en bokning.   

6.2. Evaluering av prototypen 
En sammanfattning av testpersonernas åsikter som lyftes under testerna: 

• Tydligt med vilka tider som är tillgängliga i en överblicksvy 
• Tydligt färgkodning, dock saknas förklaring för den gråa färgen 
• Enkelt och tydligt att byta datum, dock kan knappar och text göras mera 

tydligt 
• Enkelt att boka 
• Prototypen upplevs långsam 
• Något otydligt hur en bokning raderas och kvitteras 



6.3. Diskussion 
Övergripande var testpersonerna tillfreds med systemet. De upplevde att 
användargränssnittet var intuitivt och enkelt att använda. Även funktionen för 
att boka ett grupprum var bra implementerad. Dock upplevde en del 
testpersoner att det inte var självklart hur en avbokning av ett grupprum 
gjordes. Detta skulle kunna gjorts tydligare med till exempel text eller ikoner 
som skulle visas när en användare hovrar över sin bokning. 
 
Navigering emellan datum med hjälp av datumknapparna på höger och 
vänster sida upplevdes tydliga. Detsamma gäller rullistan. Både dessa 
alternativ användes av testpersonerna. Alltså är det inte överflödigt att kunna 
byta datum på flera sätt, utan tillför till användarvänligheten och användarna 
kan använda det som passar de bäst. Today knappen som befinner sig 
emellan datum knapparna upplevdes inte lika tydlig. Tanken bakom denna 
knapp var att en användare enkelt skulle kunna gå tillbaka till dagens datum. 
En lösning kan vara att byta plats på vilket datum som visas och today 
knappen. Alternativt döpa om today knappen till view todays date, vilket 
skulle förtydliga vad knappens funktionalitet är ytterligare. 

Några tillägg till systemet som efterfrågades under testerna var en månadsvy 
över tillgängligheten för grupprummen samt en karta över byggnaden och var 
grupprummen befinner sig. En månadsvy är ett bra förslag som komplement 
till överblicksvyn. En månadsvy skulle kunna implementeras som i en 
månadskalender där dagarna färgaskodas efter hur många procent av 
grupprummen som är lediga med tillägg att användaren kan välja ett specifikt 
grupprum eller alla. Prototypen har en global variabel som bestämmer hur 
många dagar i förväg en användare kan boka, som är satt till sju, vilket 
betyder att en användare kan boka ett grupprum upp till en vecka framåt i 
tiden. En månadsvy är med det värdet på variabeln meningslös, då en stor del 
av en månad kommer vara ledig på grund av att grupprummen ej är 
bokningsbara. Dock kan värdet på denna variabel enkelt ändras om en 
månadsvy skulle implementeras. 

6.4. Fortsatt utveckling av prototypen 
Det finns funktioner som kan implementeras i systemet som inte återfinns i 
prototypen. Bland dessa finns mobilanpassning av systemet som ökar 
tillgängligheten för användarna. Inloggning och därmed att kunna verifiera 
användarna saknas. Inloggningen kan implementeras på ett bättre och 
effektivare sätt igenom att använda KTH:s inloggningstjänst. Detta är till 
fördel eftersom det anses säkert och alla användare har redan KTH:id och 
därmed inloggningsuppgifter till systemet. Även de problem som lyftes i 6.3 
Diskussion bör åtgärdas.  

I intervjuer med studenterna efterfrågas funktionen att kunna kvittera 
rummen och där igenom en önskan att grupprummen ska vara låsta för andra 
studenter som inte har bokat rummet i fråga. Detta skulle kunna 
implementeras med hjälp av de passerkort som används idag. Möjligheten att 
integrera systemet med skolans lokalbokningssystem bör undersökas för att 



göra systemet optimalt för studenterna. Även möjligheten att installera 
pekskärmar på dörrarna vid grupprummen bör diskuteras med skolan och 
eventuellt implementeras i ett fortsatt arbete. 

Ytterligare regler för grupprummen behöver också fastställas. Några av dessa 
är: 

• Hur långt i förväg kan en bokning göras? 
• Hur många aktiva bokningar ska en användare tillåtas ha?  
• I vilket namn visas en bokning? Ska KTH:id på ägaren till bokningen 

visas, ägaren till bokningen får hitta på ett namn eller utan namn och 
bara visa de bokade passen röda i tabellen?  

Av dessa tre punkter bör studenternas åsikt vägas tungt i de första två. I 
slutändan är det de som ska använda systemet och det är viktigt att 
bokningssystemet passar dem. Den tredje punkten har en mera etisk och 
integritets aspekt. Det kan hända att personer med KTH:id inte vill skylta med 
dem i ett bokningssystem som är tillgängligt för alla studenter på KTH. 
Dessutom kan en student se var och när en annan student befinner sig genom 
att se de aktiva bokningar som finns. Då detta säkerligen inte upplevs som ett 
problem av majoriteten finns det troligtvis ett fåtal som tycker att det kan leda 
till problem. Även alternativet att ägaren för en bokning själv får välja namn 
på bokningen behöver funderas över. I det fallet behövs troligtvis en lista med 
ord och fraser som inte får användas som namn då de kan upplevas stötande 
eller olämpliga av andra. Dessutom ligger detta i KTH:s intresse att detta inte 
förekommer i samband med dem.  



7. Slutsatser och framtida arbete 

Detta kapitel innehåller slutsatser från arbetet, diskussion av de metoder som 
används samt framtida arbete. 

7.1. Slutsatser 
Denna uppsatsrapport presenterar framtagandet av en prototyp för ett 
bokningssystem som kan användas av studenterna på KTH Kista. För att 
systemet ska underlätta för studenterna krävs bland annat användarvänlighet 
och tillgänglighet, dessa två komponenter är huvuddelen till att användare 
upplever att ett system fungerar bra och är enkelt att använda. 
Mobilanpassning är en viktig del av att göra bokningssystemet tillgängligt. Ett 
bra användargränssnittet bidrar till systemets användbarhet och måste 
inkludera en tydlig överblicksvy med enkla och tydliga funktioner.  

7.2. Diskussion 
När det gäller val av arbetsmetoder är det bra att reflektera över dessa och 
utvärdera hur de fungerat för arbetet. Detsamma gäller utvecklingen av 
prototypen. 

7.2.1. Arbetsmetoder 
Den agila systemutvecklingsmetoden har fungerat bra för arbetet. De 
användarkrav som togs fram, se Kapitel 4.3 Krav för bokningssystemet, har 
fungerat väl att arbeta med, där ett krav eller en del av ett krav passat att ha 
som en iteration. Den ordningen som kraven implementerats har dock 
ändrats under projektet gång då prioritet på de har ändrats. Detta skulle inte 
vara möjligt om en traditionellt systemutvecklingsmetoden hade valts. En 
annan stor fördel med att arbetet fortlöpte agilt var som tidigare beskrivits att 
det finns en produkt i ett tidigt stadie av arbetet. Så var även fallet i detta 
arbete och prototypen kunde utvecklas med ytterligare funktionalitet allt 
eftersom iterationerna fortlöpte.  

Att använda sig av parprogrammering har gynnat inte bara arbetet utan likväl 
utvecklarna. Genom parprogrammering har fel upptäckts och åtgärdats i ett 
tidigt stadie, där de olika lösningsförslagen har diskuterats. De sociala 
problemen som kan uppstå vid parprogrammering som till exempel inte 
kommer bra överens eller inte kan sammarbeta har inte stötts på, då 
utvecklarna känner varandra och har arbetat tillsammans sedan tidigare. 
Eftersom större delen av arbetet har skett i grupprum har inte heller problem 
med störande omgivning uppstått. Om arbetssättet skulle ha varit effektivare 
utan parprogrammering går inte att svara på. Det är möjligt att arbetet hade 
blivit effektivare om programmeringen istället hade delats upp mellan 
utvecklarna, vilket troligtvis hade resulterat i prototyp med större 
funktionalitet. 



7.2.2. Studie av existerade system 
Studien av existerande system gav precis som utlovat utvecklarna en bra bild 
av hur system av denna karaktär kan implementeras. Studien tillförde en 
tydlig grund av vad som behövdes i systemet och visade även på vilka 
funktioner som inte implementeras på ett tillfredsställande vis. Att göra en 
studie av existerande system borde vara en självklarhet då det tillför mycket. 
Både för att få hjälp med idéer men även för att inte göra om misstag som 
redan begåtts av andra. 

Om arbetet skulle göras om skulle det vara intressant att se över flera detaljer i 
de studerade systemen. Antalet studerade system skulle även kunna utökas 
och även de system som inte var tillgängliga skulle vara intressant att 
utvärdera. 

7.2.3. Intervjuer 
Det fanns en bild av vad studenterna tyckte om ett system av denna typ innan 
arbetet påbörjats då utvecklarna själva ingår i kategorin. Intervjuerna hjälpte 
till att bekräfta denna bild men också lägga till delar som inte 
uppmärksammats tidigare. Att få flera studenters perspektiv var till hjälp för 
arbetet. 

7.2.4. Utveckling av prototypen 
Starten av utvecklingen av prototypen försenades då servern som webbsidan 
ligger på var svår att komma åt. Serven är KTH:s och kräver omfattande 
säkerhet för att accessas från den miljö som arbetes utfördes i. Det var ett 
tidskrävande arbete som inte hade tagits i beräkning och förenade därför 
starten av utvecklingen. Liknande problem uppstod gällande databasen som 
försenade utvecklingen ytterligare. 

I efterhand är det klart att arbetet med prototypen hade kunnat startat 
tidigare om en temporär server lokalt på en testdator hade används för att 
sedan flytta över arbetet till KTH:s server. Arbetet att få tillgång till KTH:s 
server samt att få förståelse av hur överföring av filer fungerar var 
tidskrävande. Det arbetet krävde även att program installerades och 
konfigureras rätt. 

Modelleringen av databasen gjordes enkelt och smidigt enligt de metoder som 
nämnts. Det fanns en tydlig bild över hur användargränssnittet skulle se ut 
vilket gjorde att framtagningen av detta skedde effektivt.  

Då kunskaperna inom PHP och JavaScripts inte har använts på ett tag, gick 
början av utvecklingen med dessa delar långsamt. Programmeringen som 
innefattade mera avancerade PHP funktioner som också tog längre tid än 
beräknat.  

Ajax har tidigare inte använts av utvecklarna och det tog en tid innan arbetet 
med Ajax gick smidigt. Implementationen av den första Ajax funktionen tog 



betydligt längre tid än de senare, då mycket tid spenderades på att sätta sig in 
i hur Ajax kan användas. Resterande funktioner är liknande varandra, vilket 
gjorde implementationen kunde göras på ett effektivare sätt.  

Prototypen har implementerats så att det enkelt ska gå att ändra regler och 
lägga till grupprum. Eftersom grupprummen sparas i databasen och inte 
hårdkodats blir det smidigare att lägga till flera grupprum eller ta bort 
grupprum från databasen. Regler för bokning som till exempel hur många 
dagar framåt i tiden användaren ska kunna boka har implementerats med 
globala variabler, vilket gör att det är enkelt att ändra dessa i framtiden. Båda 
dessa aspekter bidrar till systemets hållbarhet, livslängd och ger även 
möjligheten att utveckla prototypen vidare. 

7.3. Framtida arbete 
Denna rapport kan KTH, eller företag som befinner sig i liknande situationer, 
använda som underlag för att implementera ett bokningssystem. Rapporten 
innehåller alla relevanta delar samt hur ett bokningssystem kan se ut ur ett 
användarperspektiv. 

Arbetet med att implementer en prototyp och ta fram krav för ett 
bokningssystemet är klart. Dock återstår det att fullfölja projektet med att 
vidare utveckla prototypen till ett fullständigt systemet som kan sättas i bruk 
på KTH Kista. 

Prototypen saknar en del av den funktionalitet som krävs av ett fullständigt 
systemet, det återstår att implementera funktionalitet som inloggning och 
mobilanpassning. Ytterligare arbete med sammanställning av regler för 
bokningssystemet behöver göras i samråd med KTH Kista och med 
studenterna för att systemet ska kunna användas på ett effektiv sätt. För att 
optimera bokningssystemet för studenterna kan systemet även integreras med 
KTH Kistas centrala bokningssystem. Alla dessa funktioner och integrationer 
kan utföras i ett fortsatt arbete.  

Ytterligare ett alternativ som kan undersökas vidare och diskuteras med 
skolan är att installera pekskärmar på dörrarna till grupprummen. Detta 
skulle bidra till systemets tillgänglighet och underlätta för studenterna.  

För att systemet ska användas på ett effektivt sätt krävs inte bara att ett 
fullständigt systemet utvecklas utan också att informationen om systemet når 
ut till studenterna på ett effektivt sätt. Detta bör göras i samråd med skolan. 



8. Sammanfattning 

Att inte kunna planera sin tid på ett effektivt sätt är ett problem, oavsett om 
det är på en arbetsplats eller i en skola. Att det finns ett bokningssystem för 
gemensamma utrymmen hjälper både anställda och studenter med detta 
problem. Tack vare ett bokningssytem kan de som behöver nyttja 
gemensamma utrymmen planera sin verksamhet i god tid och på ett 
strukturerat vis. 

Utveckling av ett bokningssytem är ett omfattande arbete och det krävs att en 
bra arbetsmetod används som underlättar arbetet. Under detta arbete har 
arbetet skett agilt. De agila tillvägagångssättet lämpar sig väl till 
systemutveckling, framförallt vid framtagande av en prototyp. 
Datainsamlingsmetoder, studier av existerande system och intervjuer av 
tänkta slutanvändare, är nyttigt förarbete som ger bredare kompetens inför 
utvecklingsprocessen.  

Prototypen av ett bokningssystemet som har utvecklats i detta arbete är i form 
av en webbapplikation. Prototypen riktar sig till studenterna på KTH Kista, 
där möjligheten att kunna boka ett grupprum idag saknas. 

Med hjälp av HTML, PHP, Ajax, JavaScript, SQL och en databas har en 
prototyp för ett bokningssystem tagits fram. I prototypen sparas de aktuella 
bokningar som finns i en databas. När en användare brukar 
webbapplikationer illustreras den data som finns sparad i databasen på ett 
användarvänligt sätt i webbläsaren. En användare kan se vilka grupprum som 
är lediga under vilka tider och datum. De kan även boka ett grupprum det 
datum och den tiden de vill.  

Arbetet innehåller även frågor och lösningsförslag som behöver diskuteras och 
tänkas på om ett bokningssystem för grupprummen ska sättas i bruk på KTH 
Kista. 
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Bilaga A 

<html>
<head
</head>
<body>
<?php

$dropTabels = '
DROP TABLE IF EXISTS booking;
DROP TABLE IF EXISTS room;

   ';    
$createTabelRoom = '

CREATE TABLE room(
  name text NOT NULL,
  seats integer NOT NULL,
  tv boolean NOT NULL,
  CONSTRAINT name PRIMARY KEY 

(name)) 
WITH (

  OIDS=FALSE)
  ';

$createTableBooking = '
CREATE TABLE booking(

 date date NOT NULL,
  timeslot integer NOT NULL,
  owner text NOT NULL,
  id serial NOT NULL,
  confirmed boolean NOT NULL 

DEFAULT false,
  room text NOT NULL,
  CONSTRAINT id PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT booking_room_fkey 

FOREIGN KEY (room)
      REFERENCES room (name) 

MATCH SIMPLE
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO 

ACTION,
  CONSTRAINT 

booking_date_timeslot_owner_key 
UNIQUE (date, timeslot, owner),

  CONSTRAINT 
booking_date_timeslot_room_key 
UNIQUE (date, timeslot, room))
WITH (

  OIDS=FALSE
)';

$createRooms = "



INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G301', 6, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G302', 6, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G303', 6, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G304', 6, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G305', 6, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G306', 6, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G307', 6, FALSE);
INSERT INTO room  (name, seats, tv)
VALUES ('G308', 6, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G309', 6, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G310', 6, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G311', 6, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G312', 6, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G313', 6, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G314', 8, TRUE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G315', 4, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G316', 4, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G317', 4, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G318', 4, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G319', 4, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G320', 8, TRUE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G321', 8, TRUE);
INSERT INTO room  (name, seats, tv)
VALUES ('G201', 6, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G202', 6, FALSE);
INSERT  INTO  room  (name,  seats,  tv) 
VALUES ('G203', 6, FALSE);
";



 $db  =   pg_connect("host=localhost  dbname=bskk 
user=bskk password=*****”);
 if(!$db){
 echo "Error connecting to database";
 }
 else{
 echo "Successfully connected to database<br>";
 }

$result0 = pg_query($db,$dropTabels); 
$result1 = pg_query($db,$createTabelRoom);
$result2 = pg_query($db,$createTableBooking);
$result3 = pg_query($db,$createRooms);

 
 if(!$result0){

echo "Error<br>";
}
else{

echo "Tabels removed<br>";
}

 if(!$result1){
echo "Error<br>";

}
else{

echo "Tabel Room added<br>";
}

 if(!$result2){
echo "Error<br>";

}
else{

echo "Tabel Booking addes<br>";
}

if(!$result3){
echo "Error<br>";

}
else{

echo "Rooms addes<br>";
}

 pg_close($db);
?>
</body>
</html>  




