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Sammanfattning  

Denna rapport beskriver utvecklingsprocessen av ett bokningssystem till en 
frisersalong. Bokningssystemet ska användas för att boka tider för kunder 
och också underlätta administrationen för de anställda. I rapporten beskrivs 
arbetsprocessen steg för steg med kravspecifikation, designspecifikation, 
gränssnitt och till sist resultat.   

Bokningssystemet täckte alla grundläggande krav som kunden hade. En 
förbättring vore att i utvecklingen av gränssnittet mer noggrant analysera 
användarens krav ur ett användbarhetsperspektiv. På så sätt skulle en del 
problem i användbarheten av systemet identifieras tidigare.  

Examensarbetet ledde fram till ett bokningssystem till en frisersalong som 
används dagligen för att sköta arbetet med bokningar av kunder. Systemet 
utvecklades i Java och använder databashanteraren MySQL.  

Nyckelord: bokningssystem, användbarhet, Java, MySQL, JDBC 
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Abstract  

This thesis describes the development of a booking system for a barbershop. 
The booking system is used when to book the daily customers for a 
treatment and should also make the administration easier. The thesis 
describes the step-by-step process including requirement specification, 
design specification, the user interface and at last the result.   

The booking system covers the basic requirements from the customer. An 
improvement could be to in more detail analyze the user needs in the 
development of the interface from a usability point of view. This would 
result in identifying problems earlier in the usability of the system.  

The result of the thesis was a fully usable booking system for a barbershop 
which is used in the daily work to take care of customer bookings. The 
system is developed in Java and uses the database manager MySQL.  

Keywords: booking system, usability, Java, MySQL, JDBC  
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1. Introduktion 

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att utveckla ett användbart 
bokningssystem för frisersalongen Gyllene Saxen i Kristianstad. Denna 
rapport beskriver hur tillvägagångssättet varit, vilka problem som har 
uppkommit under arbetets gång och hur dessa har lösts.  

1.2 Metod och källor 
I arbetet har en form av vattenfallsmodell1 använts. Det är den mest använda 
metoden inom programvaruutveckling. Metoden innebär att 
utvecklingsarbetet delas i olika faser där man slutför varje fas innan man 
börjar på nästa. I mitt fall var dessa faser i tur och ordning kravspecifikation, 
designspecifikation och implementering. Anledning till att denna metod 
valdes var främst därför att erfarenhet fanns tidigare av denna metod. En 
annan metod som kan användas är t.ex. spiralmodellen2, eller iterativ 
utveckling. Där itererar, repeterar, man flertalet gånger över samma faser 
som i vattenfallsmodellen istället för att följa dem strikt sekventiellt i 
trappsteg. I denna metod tar man mycket hänsyn till den osäkerhet som finns 
under ett programvaruutvecklingsprojekt. Risker i projektet tas om hand på 
ett bättre sätt än i vattenfallsmodellen och man kan t.ex. lätt ändra de 
specificerade kraven från kunden. Trots detta tyckte jag dock inte att denna 
metod var något som passade till detta examensarbete. Detta eftersom den 
tydliga uppdelningen av olika faser i vattenfallsmodellen gör att det är lättare 
att se var i utvecklingsprocessen man befinner sig. Dessutom var kraven från 
kunden tydliga vilket gjorde att spiralmodellen kändes onödigt krånglig för 
mitt fall.  

Ur användbarhetsperspektiv användes en typ av kontextuell designmetod. 
Kontextuell design3 innebär att man tillsammans med användarna iterativt 
arbetar fram en design på programmet. Detta sker genom en nära kontakt 
och kommunikation mellan användare och utvecklare. I detta examensarbete 
har muntlig och skriftlig kontakt med kunden skett för att få fram kundens 
åsikter. Enligt den kontextuella designmetoden är man också på plats och 
tittar på kundens arbetsmetodik men detta är något som inte gjorts i detta 

                                         

 

1 Bell, Douglas (2000). Software Enginering  A programming approach s.25-28 
2 ibid s.37-40 
3 Löwgren, Jonas (1993). Human-Computer interaction s.35-40 
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arbete. Detta var en avgränsning som fick göras p.g.a. examensarbetets 
begränsade tid. I kapitlet om användargränssnittet beskrivs punkter som 
visar på hur användbarheten hafts i åtanke i designprocessen. 
Bokningssystemets användbarhet utvärderas i resultatkapitlet. Metodiken för 
att testa och utvärdera resultatet har varit kontakt med en av ägarna till 
salongen.  

Före implementationen lästes dokumentation som behandlade Software 
Engineering och Människa-Dator Interaktion. Under själva 
implementationen var Java-böcker och dokumentation om MySQL till stor 
hjälp.  

1.3 Tilltänkta läsare 
Denna rapport riktar sig främst till läsare med liknande bakgrundskunskaper 
som undertecknad, d.v.s. ingenjör med goda datakunskaper. Andra läsare 
som är intresserade skall dock inte ha några problem att kunna tillgodose sig 
det mesta av innehållet.  

1.4 Struktur 
Denna rapport börjar med bakgrunden till detta examensarbete. Därefter tas 
kraven på bokningssystemet upp och beskrivs. I designspecifikationen 
beskrivs hur systemet ska designas efter det krav som satts upp. Kapitlet om 
användargränsnittet visar vad som designats. De val som gjorts i 
utformningen av gränssnittet följer ifrån designspecifikationen. I 
nästkommande kapitel kan man läsa om några av de problem som stötts på 
och hur lösningarna tills dessa ser ut. Till sist följer arbetets resultat och 
vilka lärdomar examensarbetet gett upphov till. 
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2. Bakgrund 

2.1 Hur examensarbetet kom till 
Gyllene Saxen är en frisersalong belägen i centrala Kristianstad. Salongen 
ägs av Ann-Louise Bengtsson och Miljana Ristic och de har varit ägare 
sedan 15 år tillbaka. För tillfället har salongen tre anställda förutom de två 
cheferna. Varje dag jobbar tre anställda. På en stol har de endast förbokade 
tider och på de resterande två har de drop-in. Under en dag har salongen i 
genomsnitt ca 25 kunder. För att tidigare hålla reda på vilka anställda som 
jobbade och hur dagsschemat såg ut användes en vanlig almanacka.  

Vid förnyelse av salongen beslöt de även att köpa en dator till salongen och 
började titta på möjligheten att skaffa ett datoriserat bokningssystem. Innan 
de köpte in en dator hade de haft kontakt med en annan frisersalong som 
redan hade ett bokningssystem. Men detta skulle kosta en stor summa 
pengar och verkade för komplicerat. De ville istället ha ett enkelt och 
skräddarsytt bokningssystem som passade deras önskemål. Därför pratade 
Sanne Särvegård, som vid denna tidpunkt var anställd på salongen, med sin 
sambo Daniel Persson om han kunde programmera ett enkelt 
bokningssystem. Daniel driver sin enskilda firma DMD Page-Up och 
sysslar i huvudsak med utveckling av webbsidor. Daniel kontaktade mig och 
frågade om jag kunde tänka mig att utveckla ett bokningssystem åt Gyllene 
Saxen. Jag åtog mig denna uppgift men förstod snabbt att om jag skulle 
utföra ett examensarbete och detta projekt samtidigt skulle det bli för mycket 
att göra. Därför skrev jag ihop ett eget exjobbsförslag på 10p som innebar att 
implementera detta bokningssystem.  
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3. Kravspecifikation 
I detta avsnitt beskrivs de krav som sattes upp för bokningssystemet och hur 
det togs fram.  

3.1 Framtagande av krav 
Vid examensarbetets start åkte jag ner till Kristianstad och besökte salongen. 
Tillsammans med de anställda diskuterade vi vad som borde finnas i 
bokningssystemet. Vid tidpunkten när denna diskussion ägde rum använde 
de en kalender där de förde in information om varje dag. Dels hade de skrivit 
ner vilka frisörer som jobbade en specifik dag och hur länge de jobbade. 
Eftersom de har en stol som är bokningsbar fördes också ett dagsschema på 
vilka bokningar man hade under dagen. Den information som bokfördes till 
varje bokning var vilken kund som hade bokningen, vilken frisör som skulle 
klippa och typ av behandling (t.ex. klippning, permanent m.m.). Förutom 
kalendern hade det också ett kartotek med uppgifter om deras kunder. Där 
bokfördes bl.a. vad för typ av klippning som gjordes ett visst datum, ev. 
färgningar o.s.v.  

Efter diskussion kom vi fram till vad som borde finnas i bokningssystemet. 
Nedan följer en lista av de krav som togs fram. De olika kraven har delats in 
i 3 olika kategorier: skall-krav (prioritet 1), bör-krav (prioritet 2) och 
utökningar (i mån av tid).  

3.2 Skall-krav  

Nedan följer minimi-kraven för bokningssystemet. Det som står under 
attribut anger vad för information man ska kunna ange för objektet (t.ex. 

förnamnet på en kund). De operationer man ska kunna göra på detta objekt 
står under rubriken funktioner .  

3.2.1 Kund   

För att hantera kunder i bokningssystemet lagras dessa i en databas.  

Attribut: 
- För- och efternamn 
- Hemtelefon 
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- Jobbtelefon 
- Mobiltelefon  

Funktioner:  

Krav nr Funktion 
A1:1 Lägga till en ny kund 
A1:2 Ändra information för en befintlig kund 
A1:3 Ta bort en befintlig kund 
A1:4 Sök efter en kund, antingen efter för- eller efternamn 

  

3.2.2 Frisör  

I Bokningssystemet ska det finnas en databas med alla frisörer som jobbar 
på salongen.   

Attrbut: 
- För- och efternamn  

Funktioner:  

Krav nr Funktion 
A2:1 Lägga till en ny frisör 
A2:2 Ta bort en befintlig frisör 

  

3.2.3 Behandling  

Hos frisören finns olika behandlingar att välja mellan. Detta kan vara t.ex. 
vara klippning, färgning m.m. I systemet ska man bl.a. kunna lägga till nya 
typer av behandlingar.  

Attribut: 
- Typ 
- Pris 
- Tid (Hur länge en behandling varar)  
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Funktioner:  

Krav nr Funktion 
A3:1 Lägga till en ny behandling 
A3:2 Ändra en befintlig behandling 
A3:3 Ta bort en befintlig behandling 

  

3.2.4 Bokning  

När en kund vill ha en tid bokad ska frisören på ett lätt och snabbt sätt kunna 
boka in kunden. Frisören ska även på ett tydligt sätt kunna se om det finns 
någon ledig tid på ett specifikt datum. Ett startdatum för behandlingen ska 
anges och tid reserveras för hur lång tid behandlingen tar.  

Attribut: 
- Kund 
- Frisör 
- Starttid 
- Behandling(ar)  

Funktioner:  

Krav nr Funktion 
A4:1 Lägga till en ny bokning 
A4:2 Ändra en befintlig bokning 
A4:3 Ta bort en befintlig bokning 

  

3.2.5 Almanacka  

För att underlätta för frisören att navigera ska det finnas en almanacka. När 
en dag är vald ska det visas vilka tider som är och inte är inbokade. Eftersom 
flera frisörer jobbar samtidigt visas varje frisörs bokningar förslagsvis i en 
kolumn.  

Funktioner:  
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Krav nr Funktion 
A5:1 Bläddra framåt och bakåt en dag i taget 
A5:2 Bläddra framåt och bakåt en vecka i taget 
A5:3 Bläddra framåt och bakåt en månad i taget 

  

3.2.6 Schema för arbetstider  

På den aktuella frisersalongen finns det flertalet frisörer och vilka som 
jobbar varierar. Därför måste det finnas möjlighet att lägga in arbetstider för 
frisörerna.    

Attribut: 
- Frisör 
- Datum 
- Tid för start på arbetsdag 
- Tid för slut på arbetsdag  

Funktioner:  

Krav nr Funktion 
A6:1 Lägga till en ny arbetstid 
A6:2 Ändra en befintlig arbetstid 
A6:3 Ta bort en befintlig arbetstid 

  

3.3 Bör-krav 
Här följer de krav som har prioritet 2. Dessa skulle göras först då alla skall-
krav var uppfyllda.  

3.3.1 Behandlingshistorik  

För att frisören ska kunna ge råd till kunden kan en behandlingshistorik 
implementeras. Här ska man kunna följa en kunds tidigare behandlingar. 
Detta gör att fel minskas i t.ex. val vid färgning och ger en trygghet till både 
den berörda kunden och frisören. Denna funktion ska motsvara salongens 
kartotek där sådan information sparas.  
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3.4 Utökningar (framtida utökningar av systemet)  

3.4.1 Schemamodul  

En utökning till systemet vore att förenkla hanteringen av arbetstider. Då 
skulle man slippa skriva in varje dag för varje frisör manuellt.   

3.4.2 Webbokningsmodul  

Om intresse finns hos kunderna kunde en webbokningsmodul utvecklas. På 
så sätt blir det lätt för kunden att när som helst boka in en tid som passar 
dem. Detta skulle vara en enkel webbsida där kunden snabbt ser när det 
finns lediga tider för behandling. 
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4. Designspecifikation  

Detta kapitel visar hur det aktuella bokningssystemet ska implementeras. 
Det som kommer tas upp är vilka designbeslut tagits med hänsyn till de krav 
som ställts upp i föregående kapitel. Kopplingarna mellan krav och design 
visas sist i detta kapitel.   

4.1 Systemdesign  

Under denna punkt tas de större designbesluten upp och förklaras.   

4.1.1 Val av programmeringsspråk och utvecklingsmiljö  

Detta bokningssystem kommer att utvecklas i Java. Utvecklingsmiljön som 
ska användas är Borland JBuilder Developer. Anledningen till dessa val är 
främst att erfarenhet finns inom detta språk. Dessutom är Java 
plattformsoberoende som kan vara till fördel om systemet i framtiden ska 
kunna köras på annan plattform än Microsoft Windows. Det kan vara t.ex.  
vara  i Linux- eller Unixmiljö.  

4.1.2 Datarepresentation  

I systemet kommer det lagras mycket information och för att få bra struktur 
på all data valdes MySQL. Detta är världens mest spridda databashanterare 
med öppen källkod och är relativt enkel att använda. Det finns vissa 
operationer som inte stöds av MySQL, t.ex. stöd för transaktioner fullt ut. 
Detta är dock inget som bokningssystemet kommer använda och därför väljs 
denna databashanterare ändå.  

För att bokningssystemet  ska kunna kommunicera med MySQL används 
JDBC. JDBC står för Java Database Connectivity och är ett API som 
möjliggör kommunikation mellan Java och en mängd olika SQL-databaser 
och liknande. Liksom Java är JDBC4 utvecklat av Sun Microsystems.  

                                         

 

4 http://java.sun.com/products/jdbc

 

http://java.sun.com/products/jdbc
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4.1.3 Systemöversikt  

Här följer en översikt över bokningssystemet.    

 

Figur 4.A Översikt över bokningssystemet.  

Användaren kommunicerar gentemot ett gränssnitt. Detta ligger i klassen 
BookingView. Denna klass i sin tur har en instans av BookingModel. 
BookingModel erbjuder all funktionalitet, t.ex. att lägga till en kund eller att 
hämta alla aktuella behandlingar. Detta åstadkommer klassen BookingModel 
genom att ha en instans av databasklassen JDBCBookingDatabase. Denna 
klass sköter all kommunikation med MySQL-databasen.  
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4.2 Detaljdesign  

I detta kapitel beskrivs bokningssystemets design i mer detalj. Från 
kravspecifikationen har det tagits fram ett antal basklasser. Det är klasser 
som hanterar information om en kund, frisör, behandling, bokning och för 
arbetstid. Det är också motsvarande entiteter med attribut som kommer 
lagras i databasen. Själva klasserna kommer att användas internt i systemet 
för att underlätta kommunikation mellan klasserna BookingView, 
BookingModel och JDBCBookingDatabase.  

4.2.1 ER-diagram  

Basklasserna som har identifierats har olika relationer till varandra. För att se 
vilka detta är har ett ER-diagram ritats upp. Denna typ av diagram ger bra 
översikt av entiteterna. Det blir också enklare att bestämma hur tabellerna 
skall utformas i databasen.  

 

Figur 4.B ER-diagram.  
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4.2.2 Tabeller i MySQL  

Från ER-diagrammet har de olika entiteterna översatts tills tabeller och 
relevanta datatyper har bestämts.   

Customer  

Namn Datatyp Extra 
Id Int primary key 
Firstname varchar(50) 

 

Surname varchar(50) 

 

Homephone varchar(50) 

 

Cellphone varchar(50) 

 

Workphone varchar(50) 

 

Figur 4.C Customer.  

Hairdresser  

Namn Datatyp Extra 
Id Int primary key 
Firstname varchar(50) 

 

Surname varchar(50) 

 

Figur 4.D Hairdresser.  

Treatment  

Namn Datatyp Extra 
Id Int primary key 
Name varchar(50) 

 

Duration Int 

 

Price Int 

 

Figur 4.E Treatment. 
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Booking  

Namn Datatyp Extra 
Id Int primary key 
Starttime varchar(50) 

 

Date varchar(50) 

 

Customerid Int 

 

Haidresserid Int 

 

Figur 4.F Booking.  

TreatmentsInBooking  

Namn Datatyp Extra 
Treatmentid Int primary key 
Bookingid Int primary key 
Figur 4.G TreatmentsInBooking.  

TimeTableEntry  

Namn Datatyp Extra 
Id Int primary key 
Hairdresserid Int 

 

Date varchar(50) 

 

Starttime varchar(50) 

 

Endtime varchar(50) 

 

Figur 4.H TimeTableEntry.  

4.2.3 Klasser  

I detta kapitel kommer jag ta upp de mest väsentliga klasserna i 
bokningssystemet. Varje klass kommer att beskrivas kortfattat.   

4.2.3.1 BookingView   
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BookingView är den klass som användaren kommer närmast. Den innehåller 
nästan all kod som ritar upp gränssnittet. Klassen är alltså ansvarig för att 
uppdatera alla komponenter (såsom t.ex. tabeller) på skärmen.  

4.2.3.2 JDBCBookingDatabase  

Klassen JDBCBookingDatabase sköter all kommunikation med MySQL-
databasen. Detta genom att den har en ständig JDBC-anslutning till 
databasen. För att kunna operera mot MySQL använder den SQL-queries 
som är strukturerade i olika funktioner. Det finns t.ex. en funktion som 
hämtar ut en viss kund från databasen eller en som redigerar en befintlig post 
i behandlingtabellen.  

4.2.3.3 BookingModel  

Denna klass är logiskt sett belägen mellan BookingView och 
JDBCBookingDatabase för att få en abstraktion mellan dessa klasser. 
BookingModel erbjuder funktioner till BookingView och använder 
JDBCBookingDatabase för att kunna utföra dessa operationer.  

4.2.3.4 Övriga basklasser  

De tre huvudklasserna BookingView,  JDBCBookingDatabase och 
BookingModel behöver någon form av datastruktur för att skicka 
information mellan varandra. Därför fick varje tabell från databasen bli en 
egen klass (förutom TreatmentsInBooking som är en hjälptabell). Följande 
klasser skapades alltså: Customer (kund),  Hairdresser (frisör), Treatment 
(behandling), Booking (bokning) och TimeTableEntry (arbetstid). Dessa 
klasser har samma attribut som fälten i respektive tabeller. Dessutom har 
varje klass get - och set -metoder för varje enskilt attribut.  

4.2.3.5 JCalendar  

Detta är en importerad klass som erbjuder en kalender genom ett grafiskt 
gränssnitt. Den har ett stort utbud av funktioner för att t.ex. ta reda på dagens 
datum och sätta ett specifikt datum, månad och år.  
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4.2.4 Koppling mellan krav och design  

För att visa kopplingen mellan kravspecifikationen och denna 
designspecifikation följer här dessa kopplingar.  

Krav nr Berörda klasser eller funktioner 
A1:1 BookingModel.addCustomer() 
A1:2 BookingModel.editCustomer() 
A1:3 BookingModel.removeCustomer() 
A1:4 BookingModel.searchCustomerByName() 
A2:1 BookingModel.addHairdresser() 
A2:2 BookingModel.removeHairdresser() 
A3:1 BookingModel.addTreatment() 
A3:2 BookingModel.editTreatment() 
A3:3 BookingModel.removeTreatment() 
A4:1 BookingModel.addBooking() 
A4:2 BookingModel.editBooking() 
A4:3 BookingModel.removeBooking() 
A5:1 JCalendar 
A5:2 JCalendar 
A5:3 JCalendar 
A6:1 BookingModel.addTimeTableEntry() 
A6:2 BookingModel.editTimeTableEntry() 
A6:3 BookingModel.removeTimeTableEntry() 

Figur 4.I Koppling mellan krav och design.  
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5. Grafiskt gränssnitt  

I detta avsnitt beskrivs hur det grafiska gränssnittet är utformat5.  

5.1 Grundläggande tankar  

I det inledande kapitlet under syfte och metod beskrivs olika designprinciper 
och angreppssätt till användargränssnitt. För att realisera detta har en 
lagerprincip använts i designprocessen som presenteras av Jonas Löwgren.6. 
Kortfattat kan denna modell beskrivas som att designvalen delas upp i olika 
lager, nivåer där de mest abstrakta designvalen placerats i det översta lagret 
och de mest konkreta och specifika valen hittas i det understa lagret. I 
designprocessen i detta arbete har jag främst tittat på den konceptuella 
modellen. Denna modell finns till för att användaren ska förstå 
grundstrukturen i programmet och är alltså en modell som tar upp de mer 
abstrakta designvalen. Om den konceptuella modellen är tydlig har 
användaren lättare att förstå ett systems grundstruktur och därför lär 
användaren sig snabbare hur systemet är uppbyggt. För att få en bra 
grundstruktur i programmet använde jag detta tankesätt i designen av 
bokningssystemet. Det grundläggande tankar jag hade var att användaren 
skulle känna igen sig i de olika operationer han/hon gör. T.ex. när en 
användare ska lägga till en kund ska han/hon också kunna lägga till en frisör 
och förstå hur man gör.  

En annan nivå i designlagret är en nivå som beskriver kommunikationen 
eller dialogen mellan användare och dataprogram. Denna nivå ligger under 
den föregående konceptuella modellnivån. I kommunikationen mellan 
användaren och bokningssystemet ville jag ha relevant feedback till 
användaren när denne utfört en operation i systemet. Detta kan dels t.ex. 
vara en dialogruta som bekräftar  att en ny bokning lagts till, och dels också 
när en bokning misslyckats ska användaren få reda på vad som gjordes fel.  

Under resultat beskrivs det hur bokningssystemet blev ur bl.a. 
användarbarhetssynpunkt. 

                                         

 

5 I de skärmdumpar som visar det grafiska gränsnittet finns det på vissa ställen bl.a. tabeller som har 
tillkommit i en senare version av bokningssystemet. När dessa förekommer markeras det i den berörda 
figuren. 
6 Löwgren, Jonas (1993). Human-Computer interaction s.65-98 
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5.2 Utformning (grundläggande struktur) 
Nu när jag hade fått klart för mig vad för funktioner bokningssystemet måste 
erbjuda började jag titta på strukturen på det grafiska gränssnittet. Hur skulle 
jag få struktur på alla de funktioner som radades upp i kravspecifikationen? 
Det grundläggande blev att kategorisera funktionerna efter de 
klasser/entiteter jag hade. Därför valde jag att skapa en tabbad panel i 
JBuilder där följande tabbar lades in: Arbetstider , Behandlingar , 
Kunder och Frisörer . På dessa sidor tänkte jag senare lägga in de 

funktioner som relaterades till respektive entitet, såsom Lägga till, Ta 
bort och Redigera .   

Det som var kvar att lägga in var bokningar och någon form av dagsschema, 
som skulle motsvara salongens kalender. Först lade jag in en tabbad panel, 
Bokningar , som hade samma utformning som för t.ex. Kunder . Därefter 

skapades den viktigaste vyn, (eller tabben) i systemet: dagsschemat. Nu var 
grundstrukturen i gränssnittet klar.   

5.3 Dagsschemat 
Huvudvyn som visar hur dagsschemat valdes att utformas visas i Figur 5.A. 
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Figur 5.A Skärmdump från bokningssystemet med vyn över dagsschemat aktiverad (den inringade tabellen 
tillhör en senare version av programmet).  

Den större delen av vyn över dagsschemat består just av de aktuella tiderna 
som går att boka in under dagen. Vid diskussion med kunden kom det fram 
att 15min var en lagom tidsmängd att dela upp dagen på. Detta eftersom de 
kortaste behandlingarna var just 15min. De olika blocken med färger på 
dagsschemat representerar en bokning.  Vilka färger dessa block är beror på 
vilken frisör som har hand om den aktuella bokningen.  I kolumnerna visas 
följande information: Längst åt vänster visas vilken tid bokningen börjar och 
när den slutar, i kolumnen i mitten vilken kund som har den aktuella 
bokningen och i den högra kolumnen visas vad för sorts behandling som är 
bokad och vad behandlingen kostar.  

Ovanför schemat finns det knappar att förflytta sig en dag eller en vecka 
framåt respektive bakåt i tiden.   
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Längs upp till höger finns en kalender där man snabbt kan ta fram en 
specifik dag och dessutom bläddra framåt och bakåt både en månad och ett 
år. 
Till sist finns även en tabell där det visas vilka frisörer som jobbar och 
vilken arbetstid denne har under den aktuella dagen.   

5.4 Bokning  

 

Figur 5.B Skärmdump från bokningssystemet med bokningsvyn aktiverad.  

Vyn över bokning visas i Figur 5.B. Den översta tabellen visar kunder, den 
mittersta visar de frisörer som jobbar den markerade dagen och längst ner 
visas en tabell över alla behandlingar. Tabellen till höger (under kalendern) 
ger en översiktsbild på hur dagsschemat ser ut för den valda dagen. 
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5.5 Kunder  

 

Figur 5.C Skärmdump från bokningssystemet med vyn över kunder aktiverad (den inringade knappen 
tillhör en senare version av programmet).  

I Figur 5.C visas kundvyn. Den större delen av denna vy utgörs av en tabell 
som innehåller alla befintliga kunder i databasen. Ovanför tabellen finns en 
knapp där man kan lägga till en ny kund. Ovanför denna knapp i sin tur finns 
ett sökfält där man snabbt kan söka efter en kund. Detta gör man genom att 
helt enkelt skriva in början på ett för- eller efternamn. Vid varje 
knapptryckning uppdateras då kundtabellen och visar de kunder som 
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matchar sökningen. Till höger om tabellen finns valen Ta bort och 
Ändra . Dessa val kan göras med hjälp av att först markera en rad, d.v.s. en 

kund i tabellen och sedan trycka på antingen knappen Ta bort eller 
Ändra . Valen Lägg till ny kund och Ändra öppnar vardera upp en ny 

dialogruta där man kan fylla i och ändra kundens attribut   

 

Figur 5.D Dialogruta för att lägga till kund (det inringade fältet tillhör en senare version av programmet). 
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Figur 5.E Dialogruta för att ändra kund (det inringade fältet tillhör en senare version av programmet).  
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5.6 Arbetstider 
Nedan visas skärmdumpar som relaterar till arbetstider. De attribut som kan 
anges när man lägger till och ändrar arbetstid är: frisör, datum, start- och 
sluttid.  

 

Figur 5.F Skärmdump från bokningssystemet med vyn över arbetstider aktiverad (den inringade tabellen 
med tillhörande knappar tillhör en senare version av programmet).  
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Figur 5.G Dialogruta för att lägga till en arbetstid.   

 

Figur 5.H Dialogruta för att ändra en arbetstid.  
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5.7 Behandlingar 
Nedan visas skärmdumpar som relaterar till behandlingar. De attribut som 
kan anges när man lägger till och ändrar behandling är: namn, 
behandlingslängd och pris.  

 

Figur 5.I Skärmdump från bokningssystemet med vyn över behandlingar aktiverad.   
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Figur 5.J Dialogruta för att lägga till en arbetstid.  

 

Figur 5.K Dialogruta för att ändra en behandling.  
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5.8 Frisörer 
Nedan visas skärmdumpar som relaterar till frisörer. De attribut som kan 
anges när man lägger till och ändrar frisör är: för- och efternamn. Man kan 
också välja en specifik färg som visas för den aktuella frisörens bokningar 
på dagsschemat.  

 

Figur 5.L Skärmdump från bokningssystemet med vyn över frisörer aktiverad.  



 

31

  

Figur 5.M Dialogruta för att lägga till en frisör.   

 

Figur 5.N Dialogruta för att ändra en frisör. 
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6. Problem och lösningar 
Detta kapitel beskriver hur arbetet i vissa delar av implementationen 
framskridit. Jag tar upp vilka problem jag stött på och hur jag löst dem.  

Bokning 
Det som jag tidigt insåg var att själva bokningsproceduren blev lite för 
invecklad. Sekvensen för att göra en korrekt bokning var i nuläget:    

Byt till bokningsvyn -> Välj kund -> Välj frisör -> Välj behandling -> Fyll i 
datum- > Fyll i starttid -> Boka!  

Det som var dåligt med detta var att man var tvungen att kolla på 
dagsschemat om det fanns någon ledig tid, sedan byta till bokningsvyn och 
därefter skriva in t.ex. vilken tid och datum bokningen skulle läggas in på. 
Det var viktigt att få bokningsproceduren så smidig som möjligt eftersom 
detta är en vital del i bokningssystemet som ofta används. Dessutom tänkte 
jag att ha en lista med alla bokningar i hela databasen så att man t.ex. kunde 
välja att ta bort en bokning. Detta skulle bli väldigt mycket att hantera på en 
vy. Därför valde jag att ändra på denna struktur:   

Lösningen fick bli att ta bort listan med alla bokningar på bokningsvyn. 
Denna kändes onödig eftersom under dagsschemat kan man se alla 
bokningar genom att bläddra fram och tillbaka i tiden. Däremot var jag 
tvungen att lägga in möjligheten att kunna ta bort en bokning. Därför gjorde 
jag en popup-meny på vyn över dagsschemat som blir synlig vid högerklick 
på en befintlig bokning. Här kan man välja att radera den aktuella 
bokningen. Eftersom dagsschemat ger bra överblick på när det finns lediga 
tider gjordes en popup-meny till. Denna popup-menyn blir synlig när man 
högerklickar på en ledig tid på dagsschemat. När man sedan klickar på valet 
Boka på denna meny aktiveras bokningsvyn. Det smarta med detta är att 

man då redan valt en dag och en starttid för bokningen, vilket automatiskt 
fylls i på de aktuella fälten på bokningsvyn. Användaren slipper alltså växla 
mellan vyerna flera gånger genom denna lösning. Bokningsproceduren är nu 
följande:   

Välj en dag på vyn över dagsschemat -> Högerklicka på ledig tid -> Välj 
boka (bokningsvyn aktiveras) -> Välj kund -> Välj frisör -> Välj behandling 
-> Boka! 
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Nu kändes det som om strukturen över hur en bokning gick till var klar och 
det blev en bra lösning.   

Kalender 
Som tidigare visats på skärmdumpar i bl.a. figur 5.A och 5.B finns där en 
kalender i övre högra hörnet på fönstret. Jag tänkte först att jag skulle göra 
ett eget kalenderobjekt som jag sedan kunde använda överallt där det 
behövdes. Dock förstod jag snabbt att detta skulle ta för lång tid att utveckla 
själv inom detta examensarbete. Därför valde jag att använda en befintlig 
klass JCalendar som Kai Tödter har utvecklat och som finns att hämta på 
hans hemsida7   

                                         

 

7 http://www.toedter.com

  

http://www.toedter.com
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7. Resultat  
Här följer en diskussion där det beskrivs vad jag har uträttat och vad jag har 
lärt mig med mitt examensarbete. Jag tar även upp vad som jag skulle kunna 
göra annorlunda till nästa gång för att få ett ännu bättre resultat.  

7.1 Hur blev det? 
När bokningssystemet var färdigt í den mån att de grundläggande kraven var 
implementerade levererades systemet till Gyllene Saxen. Bokningsssystemet 
börjades användas av salongen i slutet av Juni 2004. Till en början användes 
systemet parallellt med salongens tidigare bokningsprocedur. I början av 
Oktober efter några mindre modifikationer kände användarna sig nöjda med 
funktionaliteten och systemet används nu helt och fullt. Det ska återigen 
sägas att den nuvarande versionen som de använder har ytterligare 
funktionalitet än vad som beskrivits i denna rapport.   

I övrigt ser användandet ut så att alla anställda på salongen klarar av att 
använda systemet vilket känns som ett lyckat resultat. Det allmänna 
intrycket har enligt samtal med ägaren Ann-Louise Bengtsson varit att 
systemet motsvarat det förväntningar som de hade. De tyckte också att det 
var lätt att komma igång och använda systemet. Ur användbarhetssynpunkt 
blev alltså resultatet bra. De designprinciper som jag tog upp i kapitlet för 
grafisk gränssnitt för att förbättra användbarheten gav önskade effekter 
eftersom användarna tyckte att systemet var lätt att lära sig.   

Det har kommit önskemål i efterhand från salongen att systemet i framtiden 
ska kunna erbjuda fler bokningsbara tider samtidigt.    

7.2 Vad har jag lärt mig? 
Under mitt examensarbete har jag förbättrat mina kunskaper och ökat 
förståelsen för de olika momenten som ingår i ett mjukvaruprojekt. Från 
kunden har önskemål och krav ställts och detta blev grunden till den 
kravspecifikation som blev inledningen på examensarbetet. Utifrån 
kravspecifikationen skrevs en designspecifikation där jag beskrev hur kraven 
skulle lösas. Först gjordes en grov systemöversikt och sedan gjordes 
detaljdesignen på hur allt faktiskt skulle lösas. När designspecifikationen var 
klar startades implementationen.  
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Genom denna process har jag förstått att det är väldigt viktigt med 
kommunikation mellan kund och utvecklare. Jag som utvecklare har inte 
alltid en klar bild av hur kunden kommer använda systemet. Detta märktes 
när jag när fick veta hur de anställda på salongen lade till bokningar i 
systemet. Jag trodde att de skulle använda pop-up menyn på dagsschemat för 
de mesta men det visade sig att de istället gick direkt in till bokningvyn mer 
frekvent.  

Något som jag skulle gjort bättre med facit i hand var att skriva en dagbok 
över mitt arbete. Med några rader varje dag vad jag stött på för problem och 
vad jag uträttat hade rapporten blivit enklare och gått snabbare att skriva. De 
första veckorna skrev jag en dagbok men detta rann ut i sanden ganska 
snabbt.  

Trots detta är jag nöjd med mitt arbete och vad som har uträttats. Tyngden i 
detta examensarbete har lagts på själva implementationsdelen och den delen 
är jag mycket nöjd med. Implementationen har dragit ut på tiden och jag har 
gjort mer än vad som egentligen var tänkt att göras.  

Slutligen vill jag säga att tiden med examensarbetet varit en lärorik period 
och jag kommer troligen i framtiden i någon form vidareutveckla 
bokningssystemet.  
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8. Terminologi  

ER-diagram Entity-Relationship diagram 

 
Ett sätt att visualisera 

samband mellan olika entiteter. 
Java Objektorienterat programmeringsspråk utvecklat av Sun 

Microsystems. 
JDBC Akronym för Java Database Connectivity som möjliggör 

kommunikation mellan en Java-applikation och en 
databas, t.ex. MySQL. 

MySQL Databashanterare där man kan lagra information i olika 
tabeller och där kommunikationen sker med hjälp av 
SQL-queries. 

SQL  Akronym för Structured Query Language. 
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