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Sammanfattning 

Denna rapport redogör för implementationen av ett bokningssystem med integrering av 

Google Calendar API. Uppdraget var främst till för att utvärdera potentialen av ett 

bokningssystem där Google Calendar användes som scheman för personalen. Projektet skulle 

även kunna användas som ett grundsystem för att skräddarsy bokningssystem för olika 

företagsmodeller.  

 

Det slutgiltiga systemet blev en hemsida för tidsbokning, ett Web-API för kommunikation 

med hemsidan, integration av Google Calendar API för att hämta och lägga till tidsbokningar 

på personalens scheman samt lagring av data i en databas. 

 

Abstract 

This report describes the implementation of a booking system with the integration of Google 

Calendar API. The objective was primarily to evaluate the potential of a booking system 

where Google Calendar was used as schedules for staff. The project could also be used as a 

base system for customizing booking systems for different business models. 

The final system consisted of a website for making appointments, a Web API for 

communicating with the website, integration of Google Calendar API to retrieve and add 

appointments to the schedules of the staff and storing data in a database. 
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1 Inledning 

Detta kapitel ger bakgrundsinformation kring både uppdragsgivare och själva uppdraget. 

1.1 Bakgrund 

Uppdragsgivare av vårt examensarbete var Sogeti, som är en av de ledande leverantörerna av 

IT-konsulttjänster i Sverige. Sogeti finns verksamma i 15 länder i världen med mer än 20 000 

medarbetare. I Sverige har de 21 kontor med ca 1150 medarbetare. Namnet Sogeti kommer 

från Frankrike och är ursprungsnamnet för hela Cap Gemini-koncernen som grundades av 

Serge Kampf 1967. Sogeti är en förkortning för SOciété pour la Gestion de l'Entreprise et 

leTraitement de l'Information (fritt översatt: Ett företag som tillhandahåller tjänster för 

ledning av företag och informationsbehandling).  

 

Sogeti jobbar i dagsläget i fem huvudområden: 

IT-styrning - Lednings- och styrningsfrågor för IT-verksamheten, frågor som rör kopplingen 

mellan IT och affärsverksamheten 

IT-design - Val och design av IT-lösningar, -arkitektur och -infrastruktur samt 

effektbedömningar av investeringar, förstudier och kravspecifikationer 

IT-lösning - Utveckling och integration av system, applikationer och IT-infrastruktur 

IT-förvaltning - Systemförvaltning och drift av er IT-infrastruktur 

IT-specialister - I projekt där det krävs extra kunskap i ett visst teknisk område. 

 

 

 

1.2 Projekt 

Sogeti ville utveckla ett bokningssystem baserat på en av deras kunders företagsmodeller. 

Kunden som är ett tjänsteföretag har egna kunder som köper deras tjänster. Kunderna som 

använder tjänsten ska enkelt kunna boka en tid som passar dem via en hemsida, där de har ett 

personligt konto. Företaget har flera olika tjänster de erbjuder. Tjänsterna ska fungera via en 

prenumeration, där kunderna kan välja tid och den tjänst som de vill att företaget ska utföra. 

Tjänsteföretaget har både företag och privatpersoner som kunder. När det talas om kunder i 

resten av rapporten så används kund som ett gemensamt begrepp för både företagskund och 

privatkund.  

Eftersom bokningssystemet inte byggdes åt en specifik kund så användes en tillfällig 

företagsmodell för det här projektet. Företaget som kan kallas Bil AB, refereras i rapporten 

som företaget, har kunder eller klienter som använder bokningssystemet. De bokar en tid för 

en specifik tjänst, exempelvis biltvätt. Bokningssystemet lägger till alla tider där personalen 

på företaget är lediga och presenterar detta som ett enda schema. När kunden väljer tid, väljer 

bokningssystem en avföretagets medarbetare att utföra denna tjänst genom att lägga in denna 

tid på den specifika medarbetarens schema. Denna företagsmodell användes alltså i detta 

projekt som en mall.  

 

Utförandet har skett i tre etapper i en cykel som upprepas kontinuerligt. 

 Informationssökning och prövning av olika verktyg 

 Implementering i systemet 

 Test av senaste implementering. 
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1.3 Syfte 

Projektets syfte var att utvärdera potentialen av ett bokningssystem som är byggt med 

ASP.NET Web API och Google Calendar API. Eftersom Google Calender är en välkänd och 

lättanvänd kalendertjänst med ett rikt API var det intressant att ser hur väl det gick att 

implementera tjänsten i ett bokningssystem. Projektet kommer även att utöka Sogetis kod-

förråd och bokningssystemet kommer att kunna användas som en referens eller demo att visa 

potentiella kunder. 

 

1.4 Krav 

Kraven som skulle uppfyllas bestämdes under projektets gång i syfte att testa potentialen av 

Google Calendar API, dessa krav delades upp i två aspekter, Funktionella krav samt 

systemövergripande krav. De funktionella kraven fastställde för att kunna testa funktionalitet 

och begränsningar. De systemövergripande kraven fastställdes för möjligheten att 

vidareutveckla samt använda vissa delar av källkoden för framtida bokningssystem.  

 

Funktionella Krav 

 

 Hämtning av medarbetarnas arbetsschema/kalender.  

 Systemet ska addera alla lediga tider, och presentera de i ett sammanslaget schema. 

 Klienten ska kunna hämta tidigare bokningar (för klienten), och visa det som en 

historik på tidigare utförda och beställda tjänster. 

 Att spara en bokad tid på medarbetarens schema/kalender. Presentera bokningen på 

Google Calendar. 

 Att på ett smidigt sätt kunna ändra tider (som en medarbetare) i sin kalender för att 

visa vilka tider man är tillgänglig. 

 Systemet ska på ett enkelt och rättvis sätt tilldela bokningarna till alla de medarbetare 

som är tillgängliga den tid som en bokning beställs. 

 Systemet ska notifiera kunden av den tid som hen har gjort bokningen. 

 Databaslagring av känslig data, såsom kunduppgifter, medarbetaruppgifter etc. 

 

Systemövergripande krav 

 Förståelig kod utan dokumentation. 

 Modulärt arkitektur.  

 Back-end av systemet ska vara helt oberoende av front-end. 

 All kod ska bara baserad på SOLID principerna.  
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2 Design 

2.1 Hur bokningssystemet ska fungera 

Bokningssystemet kommer användas av två typer av användare; kunder som bokar tjänster 

och personalen som utför de bokade tjänsterna. All personal har en egen Googlekalender som 

används som schema där de kan se vilka tider de ska arbeta. Bokningen sker via en hemsida 

där kunderna presenteras av en lista som innehåller tider som går att boka. Listan med 

bokningsbara tider är baserad på personalens scheman som systemet har hämtat ifrån 

personalens kalendrar. När kunderna bokar en tjänst så väljer systemet en medarbetare som 

får i uppgift att utföra tjänsten. Tjänsten läggs då in i utvald medarbetares kalender och en 

bekräftelse skickas till personal och kund som innehåller uppgifter om bokningen. Det finns 

även ett administrativt konto som får en kopia av varje bokning på sin kalender. 

2.2 User Stories 

User stories är en kort och enkel berättelse som ur användarens perspektiv beskriver vem 

personen är, vad personen vill uppnå och varför. En user story skrivs alltså på följande 

form[1]:  

 

 Som <användare> vill jag <uppnå> för att <varför> 

 

User stories användes vid startskedet av projekt för att ge en tydlig bild av vilken 

funktionalitet som behövdes för att systemet skulle fungera. Med hjälp av user stories gick det 

att bryta ner kraven i mindre lättförstådda delar vilket gjorde det lättare att implementera dem. 

Berättelser skrevs utifrån tre perspektiv; kund, personal och bokningssystemets olika delar.  

Kund och personal valdes eftersom det är viktigt att utforma ett system efter personerna som 

ska använda det. Nedan följer en komplett lista av user stories: 

 

Kund 

 

 Som kund vill jag se alla tider som går att boka så att jag kan välja en tid som passar 

mig 

 Som kund vill jag få en bekräftelse på min e-post när jag bokat en tid 

 Som kund vill jag kunna se en historik på bokade tjänster för att vara säker på att jag 

har betalat rätt 

 

Personal 

 

 Som personal vill jag se bokade tider i min kalender så jag vet hur mitt schema ser ut 

 Som personal vill jag få en bekräftelse om en bokad tid på min e-post så att det blir 

lättare att se när jag fått en ny bokning 

 Som personal vill jag se information om bokningen så jag vet vem som bokat och var 

tjänsten ska utföras 

 Som personal vill jag inte bli dubbelbokad eftersom jag bara kan utföra en tjänst i 

taget 

 Som personal vill jag inte få bokningar under lunch och rast eftersom jag behöver tid 

att äta och koppla av 

 Som personal vill jag ha tillräckligt med tid mellan bokningar så att jag hinner färdas 

mellan platserna  
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Systemet 

 

 Som system vill jag hämta tiderna i personalens kalendrar så att jag vet vilka tider som 

personalen är bokad 

 Som system vill jag lägga till bokningar i personalens kalendrar så att de kan se vilka 

tider de ska arbeta 

 Som system vill jag visa alla lediga tider som är tillgängliga så att kunder kan boka 

dem 

 Som system vill jag lagra all information som behövs för att kunna visa bokningar. 

 Som system vill jag optimera tidsbokningen för att på ett effektivt sätt fördela 

resurserna 

 Som system vill jag uppdatera tiderna i personalens kalendrar för att slippa fel vid 

tidsbokningen 

 Som system vill jag skicka en bekräftelse till kunder som bokar en tid så att de kan 

känna sig säkra att bokningen blev genomförd 

 Som system vill jag skicka en bekräftelse till personalen så att de tydligare ser när de 

fått en bokning 

 

2.3 Three-Layered Architecture 

För att ge lite mer förståelse om hur systemet fungerar och är uppbyggt så ger den här 

sektionen en förklaring till vilket arkitekturmönster som valdes, varför det valdes och vilka 

fördelar som medföljde. Till skillnad från ett designmönster[2] som på kodnivå strukturerar 

systemet så beskriver ett arkitekturmönster[3] systemets övergripande uppbyggnad, vilka 

projektdelar som behövs, vilken funktion de olika delarna har och hur de kommunicerar med 

varandra. 

 

En tre-lager arkitektur är en klient- och serverarkitektur som delar upp systemet i tre distinkta 

lager[4] som illustreras i figur 1. Systemets övre lager är presentationslagret som är ett 

användargränssnitt. Det mellersta lagret är ett logiskt lager vars uppgift är att utföra 

beräkningar, fatta logiska beslut samt att hantera kommunikationen mellan det övre- och 

undre lagret. Det undre lagret är datalagret, detta lager består av en databas där information 

lagras och hämtas. Klient-delen i systemet är presentationslagret, det är den del som systemets 

kunder använder sig av. Det logiska lagret och datalagret ligger på server-sidan av systemet. 

 

Ett system som är uppdelat på det här sättet medför många fördelar, både ur ett säkerhets-, 

testnings- och ett underhållsmässigt perspektiv eftersom det går att jobba med och testa en del 

i taget. Eftersom de olika lagren är uppdelade i självständiga moduler ger det även systemets 

ägare möjligheten att distribuera systemet på enbart en dator eller sprida ut det på tre 

plattformar som kommunicerar med varandra. Med det så kunde kravet på en modulär 

systemarkitektur uppfyllas.  

 

Three-Layered Architecture är baserat på N-Layered Archtitecture som istället delar upp ett 

system i tre eller flera lager. N-Layered Archtitecture ansågs som ett bra alternativ till Three-

Layered Architecture eftersom det skulle stärka systemets moduläritet ytterligare. De tre 

existerande lagren skulle ha gått att dela upp i fler lager men på grund av projektets storlek så 

valdes den lösningen bort. 
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2.4 Systemets uppbyggnad 

Systemet implementerades med hjälp av Three-Layered Architecture och illustreras i figur 1 

som visar de tre lagren med tillhörande projektdelar. 

 

Figur 1 – Bilden föreställer en representation av Three-Layered Architecture och var systemets olika 

projektdelar är placerade. 

2.4.1 Presentation 

Eftersom bokningssystemet ska vara tillgängligt på webben så är presentationslagrets 

användargränssnitt en hemsida. Hemsidan visar lediga tider och låter användaren boka dessa 

tider. Hemsidan har därför följande funktionalitet; skicka data som användaren matar in, 

hämta data ifrån underliggande lager och visa hämtad data. 

2.4.2 Logik 

Det logiska lagret fungerar som systemets hjärna. Lagrets syfte är att utföra beräkningar, fatta 

logiska beslut samt att hantera kommunikationen mellan det övre- och undre lagret. Lagret är 

separerat i två komponenter; Models och API. Models består av tre delar; modellklasser, 

logiska klasser och ett data acces-layer. API består av ett Web API. 

 

Tjänster som bokas med systemet ska innehålla information som relaterar till personer och 

saker i verkligheten. Systemet måste därför kunna representera denna information. 

Representation göra med hjälp av modellklasser som är en del av komponenten Models. 

Modellklasserna som skapas innehåller relevant data för varje entitet som systemet ska 

representera. En illustration av de klasser som användes visas i figur 2 och beskrivs i 

punktlistan under bilden. Implementationen av modellklasserna görs i kapitel 4.3.1. 

Figur 2 - Ett diagram som beskriver modelklasserna, de gröna pilarna representerar arv 

medan de gråa pilarna representerar att en klass innehåller en annan klass 



 

  10 (34) 

Nedan följer en lista med de modellklasser som implementerades tillsammans med en 

förklaring till vad de representerar och varför de användes.  

 

 Customer - eftersom en kund inte behöver vara en privatperson så används klassen 

Customer till att representera en företagskund, företaget kan sedan ha flera 

kontaktpersoner som representeras av Employee 

 Employee - representerar både privata kunder och kontaktpersoner hos företaget som 

bokar tjänster. Eftersom privata kunder och anställda på företag innehåller nästan 

identisk information så användes enbart en klass för att representera båda. Namnet kan 

dock kännas lite förvirrande vid första anblick  

 Personnel - representerar personalen på tjänsteföretaget som utför de bokade 

tjänsterna 

 Person - innehåller data som klasserna Employee och Personnel ärver 

 Car - varje Employee som bokar en tjänst har minst en bil och dessa bilar 

representeras av klassen Car 

 PickupAddress - varje Employee har en adress som bilen ska hämtas på 

 Booking - knyter samman vem som bokat tjänsten, vem som ska utföra den och vilken 

tid den ska utföras 

 BEvent - innehåller data som förs in i den personals kalender som får den bokade 

tjänsten 

 

 

De logiska klasserna som är en del av Models, jobbar med data som är relaterad till Google 

Calendar. De innehåller koden som autentiserar sig emot, lägger till data i och hämtar data 

ifrån personalens kalendrar. De har även i uppgift att konstruera en lista med bokningsbara 

tider som ska presenteras för kunder på hemsidan. Klasserna ansvarar också för att dela upp 

bokade tider på ett rättvist sätt så att personalen för jämlika arbetstimmar. Implementationen 

av de logiska klasserna görs i kapitel 4.3.2. 

 

Data Access-lagret finns i Models och sköter kommunikationen mellan datalagret och det 

logiska lagret[5]. Syftet med lagret är att kapsla in i den kod som är i direkt kontakt med 

databasen i det underliggande lagret. Lagret använder sig av designmönstret Repository 

pattern för att åstadkomma detta, mönstret förklaras i kapitel 3.3.3. Implementationen av data 

access-lagret görs i kapitel 4.3.3. 

 

Komponenten API innehåller ett Web API vars syfte är att hantera kommunikationen som sker 

mellan det logiska lagret och det överliggande lagret, presentationslagret. Web API:et tar emot 

förfrågningar ifrån hemsidan och skickar tillbaka den information som begärdes. Web API:et 

utför själv inga beräkningar utan är beroende av att komponenten Models förser Web API:et 

med den information som ska skickas till hemsidan. Implementationen av Web API:et görs i 

kapitel 4.6. 

 

2.4.3 Data 

Datalagret(som ej ska blandas ihop med Data-Access lagret) av systemet består enbart av en 

SQL-server. Servern kommunicerar med det logiska lagret som kan välja att spara, ta bort, 

hämta eller uppdatera data ifrån databasen. I databasen lagras information relaterad till 

personal, kunder och bokningar se bilaga A, Testdata.  
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2.5 SOLID-principerna 

Solid-principerna är en akronym för de ”five first principals” som gjordes kända av Robert C 

Martin[6]. Det är en samling metoder som hjälper till att förbättra koden i ett objektorienterat 

system. Solid-principerna är ett designmönster som behandlar den lägsta nivån av systemet, 

klasser, moduler samt kopplingar emellan. Principerna kommer att bidra till syftet av projektet 

där grunden av projektet kommer att vara en bas för att skräddarsy bokningssystem för andra 

företagsmodeller.    

2.5.1 Single Responsibilty Principle (SRP) 

Principen lyder ”There should never be more than one reason for a class to change”[7]. När 

man skapar en klass eller ett objekt ska detta objekt endast ha ett ansvarsområde. Vid en 

ändring av en klass som har flera ansvarsområden leder till att andra delar i systemet påverkas 

av detta, vilket bidrar till större ändringar i systemet.  

2.5.2 Open/Close Principle (OCP) 

OCP är direkt relaterad till SRP, där principen lyder ”Software entities (classes,modules etc.) 

should be open for extention, but closed for modification” [8]. Skapande av klasser som är i 

linje med SRP principle gör det möjligt att utöka funktionalitet med hjälp av arv, samtidigt 

som inga ändringar behövs göra för superklassen.   

2.5.3 Liskov Subsitution Principle (LSP) 

Principen lyder ”Functions that use pointers or references to base classes must be able to use 

objects of derived classes without knowing it” [9]. Meningen med att ha funktioner som ej 

behöver veta om subklassen är att det en subklass ska vara en utökning av superklassen utan 

att ändra på den funktionalitet som superklassen innehåller. Ett exempel är funktionen 

DrawFigure() ska kunna rita figurer oavsett om det är en rektangel eller fyrkant. Detta hjälper 

även vid abstraktion vid moment där flera utvecklare implementerar olika delar av systemet.  

2.5.4 Interface Segregation Principle (ISP) 

Tanken med ISP är att en klass som har flera klienter som använder metoderna i klassen ska 

man skapa specifika gränssnitt som innehåller endast de metoder som klienten använder sig 

av. Principen lyder ” Many client specific interfaces are better than one general purpose 

interface” [10]. Det bidragande faktorn med denna princip är att ej behöva ändra kod som 

redan fungerar och används av flera olika delar i systemet, utan skapa nya gränssnitt för de 

ändringar som läggs till i källkoden. 

2.5.5 Dependency Inversion Principle (DIP)     

Principen lyder ”one should “Depend upon Abstractions. Do not depend upon 

concretions”[11]. Varje beroende i systemet ska vara mot ett gränssnitt eller ett abstrakt klass 

och inte en konkret klass. Principen hjälper till att skapa ännu mer abstraktion för beroenden.  

3 Metoder och verktyg 

Förutom metoder och verktyg så innehåller detta kapitel information om de designmönster, 

bibliotek, programmeringsspråk och API:en som användes för at bygga systemet. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av utvecklingsmiljön som använts. Sedan redogörs det vilka 

tekniker som användes för att bygga de tre lagren som beskrivs i kapitel 2.4. Efter det så 

beskrivs ASP.NET Web API och Google Calendar API mer detaljerat i varsitt eget kapitel. 

Detta kapitel avslutas med en beskrivning av de arbetsmetoder som användes under projektets 

gång. 



 

  12 (34) 

3.1 Utvecklingsmiljö 

En utvecklingsmiljö eller Integrated Development Environment (förkortas IDE) är en 

applikation som innehåller verktyg som underlättar vid utveckling av mjukvara[12]. Normalt 

sätt så innehåller en IDE följande verktyg: 

 Textredigerare 

 Kompilator 

 Debugger 

Den utvecklingsmiljö som användes var Visual Studio 2013 från Microsoft[13]. Visual Studio 

stödjer alla tekniker som användes för att bygga logiklagret och presentationslagret och var 

därför den enda utvecklingsmiljön som användes. 

3.2 Presentationslagret 

Det här delkapitlet går igenom de programmeringsspråk, bibliotek och verktyg som har 

använts till att bygga presentationslagret. Presentationslagret beskrivs i kapitel 2.4.1. 

3.2.1 Javascript 

Javascript är ett programmeringsspråk som används till webbläsare och hemsidor. Språket är 

vad som gör en hemsida funktionell och dynamisk[14]. Javascript användes på klientdelen av 

bokningssystemet för att hantera användarinmatning samt att skriva och läsa data. 

3.2.2 HTML 

HTML är ett markup-språk som bestämmer hur strukturen på en webbsida ska se ut[15]. 

Strukturen på klientdelen av bokningssystemet skapades med HTML. 

 

3.2.3 CSS 

CSS är ett style sheet-språk som används till at formatera och ändra utseendet på exempelvis 

en websida skriven i HTML[16]. Utseendet på klientdelen av bokningssystemet skapades med 

CSS. 

3.2.4 jQuery 

JQuery är ett javascriptbibliotek vars syfte är att förenkla och snabba upp kodningen[17]. I 

klientdelen av bokningssystemet så kombineras jQuery med vanligt Javascript för att läsa och 

skriva ut data. Jquery kombineras även med AJAX för att skicka och ta emot dataanrop. 

3.2.5 AJAX 

Ajax är en grupp webbutvecklingstekniker som används på klient-sidan för at skapa 

asynkrona webapplikationer[18]. I bokningssystemets klientdel användes Ajax tillsammans 

med jQuery för ta emot och skicka dataanrop. 

3.2.6 Chrome Developer Tools 

CDT är en samling av verktyg som är inbyggda i webbläsaren Google Chrome och som 

underlättar med utvecklingen av applikationer på webben[19]. Eftersom Visual Studio inte 

kan visa informationen som går mellan hemsidan och Web API:et så användes CDT flitigt för 

att kunna se just detta. 
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3.3 Logiklagret 

Det här delkapitlet går igenom de programmeringsspråk, bibliotek, verktyg och 

designmönster som har använts till att bygga det logiska lagret. Logikslagret beskrivs i kapitel 

2.4.2. 

3.3.1 C#(C-sharp) 

C# är ett objektorienterat programmeringsspråk utvecklat av Microsoft[20]. Det logiska lagret 

av systemet som innehåller filerna api.dll och models.dll är programmerat i C#. 

3.3.2 Entity Framework 

EF är en Object-relational mapper, även kallad ORM. Object-relational mapping är en teknik 

som konverterar data mellan typsystem som är inkompatibla med varandra[21]. Tekniken 

användes då data lagrades, manipulerades eller hämtades ifrån databasen. EF ger möjligheten 

att jobba med relationsdata i form av domänspecifika objekt vilket innebär det går att undvara 

sig en hel del kod samt förenkla kommunikationen med databasen. EF ger utvecklaren fyra 

tillvägagångssätt för hur skapandet av databasen ska se ut. Code First(New Database) valdes, 

det innebär att vi själva skapar klasser som innehåller den relationsdata som behövs för att 

systemet ska fungera. Sedan bygger EF databasen med hjälp av klasserna. I kapitel 4.8 

beskrivs implementationen av databasen med hjälp av EF. 

 

3.3.3 Repository pattern 

Repository-mönstret är ett designmönster som kapslar in kod som kommunicerar med en 

datakälla, i detta fall en databas databas[22]. Inkapslingen innebär att man skapar ett data 

access-layer. Kommunikationen med datalagret sker sedan genom data access-lagret. Detta 

gjordes av följande anledningar: 

 

 Undvik kodduplicering 

 Ökad läsbarhet av koden 

 Lättare att underhålla koden 

 Tydliga regler för hur dataåtkomsten ska se ut 

  

Mönstret användes vid implementationen av data access-lagret i kapitel 4.3.3. 

3.3.4 OAuth 2.0 

OAuth är ett autentiseringsprotokoll som används tillsammans med http[23]. OAuth ger 

resursägare(t.ex. Google) möjligheten att autentisera tredje-parts-användare. Med 

resursägaren eller slutanvändarens godkännande så kan ”access tokens” utfärdas till en tredje 

part. Ett exempel på detta är när en användare loggar in genom Facebook på en tredje-parts-

sida och tack vare OAuth så behöver användaren inte oroa sig om att dennes 

inloggningsuppgifter ska bli kompromissade.   

 

3.4 Datalagret 

Det här delkapitlet går igenom det verktyg som har använts till att bygga datalagret. 

Datalagret beskrivs i kapitel 2.4.3. 

3.4.1 SQL Server 2008 

SQL Server är en databashanterare för relationsdatabaser utvecklad av Microsoft[24]. 
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3.5 ASP.NET Web API 2 

3.5.1 Vad är ett API? 

API som står för Application Programming Interface kan sammanfattas som en samling 

programmeringsinstruktioner och standarder som används för att få tillgång till en 

webbaserad applikation eller verktyg[25]. Det innebär att ett företag kan göra sitt API 

tillgängligt för allmänheten och det ger utvecklare möjlighet att bygga system med hjälp av 

den funktionalitet som API:et erbjuder. 

3.5.2 ASP. NET Web API 

ASP.NET Web API är ett ramverk utvecklat av Microsoft och används för att utveckla ett 

web-tjänster på dotnet-plattformen[26]. Ramverket används för att bygga ett web API som är 

anpassat till bokningssystemets krav. ASP.NET Web API är en del av det logiska lagret som 

beskrivs i kapitel 2.4.2 där Web API:et beskrivs i slutet av kapitlet. Implementationen av Web 

API:et görs kapitel 4.6. 

 

3.6 Google Calendar API 

3.6.1 Introduktion 

Till skillnad från ASP.NET Web API så är Google Calendar API redan ett färdigutvecklat API 

som används för att kommunicera med deras kalendertjänst[27]. Bokningssystemet använder 

Google Calendar API för att uppfylla två viktiga uppgifter: 

 

 Lägga till events i personalens kalendrar där ett event representerar en bokning 

 Hämta events ifrån personalens kalendrar där ett event representerar en bokning 

 

Detta är viktigt eftersom varje medarbetare har en egen Googlekalender som representerar 

deras schema. Så nya bokningar som görs av företagets kunder måste kunna läggas till i 

medarbetarnas kalendrar. Kunderna måste även kunna se vilka tider som går att boka på 

hemsidan. Listan med de bokningsbara tiderna som visas på hemsidan är baserad på 

medarbetarnas scheman så det är viktigt att det även går att hämta medarbetarnas kalendrar så 

att en sådan lista kan skapas. Google Calendar API är en del av det logiska lagret som 

beskrivs i kapitel 2.4.2. 

 

3.6.2 Events 

Google Calendar använder sig av Events för att representera en händelse i kalendern. Dessa 

events har en grafisk representation som syns i kalendern som visas i figur 1. 

 

Figur 3 – En grafisk representation av ett event. Utsatt datum för eventet är fredag 27/2 

klockan 12:00 till 13:00.  
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När en användare klickar på ett event i en kalender så visas ett nytt fönster med mer detaljerad 

information om händelsen som visas i figur 2. 

Figur 4 – En mer detaljerad beskrivning av ett event där användaren även ser en beskrivning, 

en adress samt möjligheten att visa platsen på en karta med hjälp av Google Maps 

 

Varje event kan på ovanstående sätt representera en bokad tid. Personalen på företaget som 

utför tjänsterna kan då lätt se vilka tider de har bokade på sina egna Googlekalendrar.  

 

Varje event innehåller en mängd med resurser som går att använda och sätta olika värden 

på[28]. De resurser som användes i projektet var följande:   

 

 Summary – en kort beskrivning som syns innan man klickat på eventet i kalendern 

 Description – en mer detaljerad beskrivning som innehåller information om bokningen 

 Start – eventets starttid  

 End – eventets sluttid 

 Attendee1 – eventets skapare(epost) 

 Attendee2 – personen som ska utföra tjänsten(epost) 

 Attendee3 – personen som bokade tiden(epost) 

 Location – eventets adress 

 Data som sätter rättigheter 

 

 

För att kunna arbeta med Google Calendar API i Visual Studio och C#, d.v.s. kunna skapa och 

skicka events med programkod, så måste först .Net-versionen av både Google Calendar API 

och OAuth installeras. Det görs med Visual studios inbyggda pakethanterare NuGet. När båda 

paketen är installerade så går det att autentisera sig emot Google Calendar och erhålla ett 

Calendar Service-objekt. Objektet innehåller ett autentiserings-token som gör att systemet kan 

begära medarbetarnas kalendrar med hjälp av deras e-postadresser. På samma sätt kan 

systemet skapa ett nytt event och infoga det i deras kalendrar.  
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3.7 Arbetsmetoder 

3.7.1 Scrum 

Scrum är en agil utvecklingsmetod som delar in utvecklande i tidsintervaller/spriner. En sprint 

pågår mellan tre och trettio dagar där planering, granskning och förbättring är viktiga delar. 

Scrum användes i viss mån under utvecklingsfasen av bokningssystemet[29][30]. Här listas 

några punkter som visar hur projektets metod att arbeta med scrum avvek ifrån scrum-

definitionen: 

 

 Då utvecklingsdelen av ett scrum-team traditionellt bör bestå av mer än 3 personer så 

var vi endast två som skötte utvecklingen. 

 Det fanns inte heller någon tydlig scrum-master, den rollen sköttes av oss utvecklare 

tillsammans med handledaren på företaget 

3.7.2 Parprogrammering 

Parprogrammering är en utvecklingsmetod där två personer arbetar tillsammans vid samma 

dator[31]. Eftersom projektets utvecklingsgrupp bestod av två personer så var 

parprogrammering en naturlig arbetsmetod att ta till då viktiga delar av systemet skrevs. Det 

var betydelsefullt att använda parprogrammering då det bidrog med en ökad förståelse för hur 

systemet skulle byggas och fungera. 

 

3.7.3 Versionshantering 

Versionshantering ger systemets utvecklare möjlighet att återskapa och jobba med äldre 

versioner av systemet. Ett versionshanteringsprogram låter även flera personer jobba med 

samma kod samtidigt. Under utvecklingsprocessen av bokningssystemet så användes 

versionshanteringsprogrammet Team Foundation Server (”TFS) som är utvecklat av 

Microsoft[32].  

 

4 Implementation 

4.1 Översikt 

Implementationen skedde i sprints. Varje sprint var baserad på en user-story, funktion eller 

kod-del, exempelvis hämtning av kalender data. Sprinten inleddes alltid med 

informationssökning samt en instruktionsgenomgång av den metod eller verktyg som skulle 

användas, den andra delen var implementationen som tas upp i denna del av rapporten, 

sprinten avslutades med testning. Denna cykel upprepades tills vi ansåg att det fungerade. 

4.2 Tidsplanering 

Det här kapitlet tar upp planering och tidsuppskattning där varje enskild sprint får ett eget 

underkapitel. En sprint är en del av den agila metoden SCRUM och representerar ett 

tidsintervall på tre till trettio dagar där planering, granskning och förbättring är viktiga delar. 

Vissa av sprintarna gjordes om vid flera tillfällen på grund av olika ändringar och behov i 

systemet.  
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4.2.1 Sprint 1: Små applikationer för förståelse av mjukvara. 

Informationssökning förekom under hela projektets gång, Början av projektet testades de 

olika verktygen och miljöerna i små applikationer med målet att lära sig och sätta sig in i de 

olika teknikerna som skulle användas för att bygga systemet. De huvudsakliga delarna som 

testades var följande: 

 

 Web API, kommunikationen mellan back-end och front-end(websida) 

 Web server 

 Entity Framework 

 

Tidsuppskattning var 9 dagar. Verklig tid: 12 dagar 

4.2.2 Sprint 2: User stories & klasstruktur. 

Design av systemet. User stories, UML-diagram och ER-diagram skissades fram för att få en 

övergripande bild av bokningssystemet innan implementation. Ett tabell togs fram för vad 

som de olika modulerna skulle innehålla i Three-Layered Architecture, 

Uppskattad tid: 2 dagar. Verklig tid 2 dagar.   

4.2.3 Sprint 3: Google Calendar API och OAuth  

Denna sprint inleddes med informationssökning om Google Calendar API och OAuth 2.0. Det 

tog lite längre tid än förväntat implementera hämtning av data samt inläggning av bokningar i 

kalendrar. Flera små applikationer implementerades för att testa funktionalitet. 

Uppskattad tid: 10 dagar. Verklig tid: 12 dagar.  

 

4.2.4 Sprint 4: Testningsvy  

Implementation av testningsvyn, där olika data hämtningar samt lagringar testades. En enkel 

hemsida skapades som visade information ifrån Google Calendar. Kommunikation testades 

mellan front end och back end.  

Uppskattad tid: 4 dagar. Verklig tid: 6 dagar. 

4.2.5 Sprint 5: Bokningsbart schema 

Funktionaliteten för hämtning av kalenderdata fanns på plats från föregående sprint så 

användes denna sprint till att skapa ett bokningsbart schema. Tid lades på hur kalenderdatan 

skulle struktureras och kombineras för att ta fram en komplett lista med bokningsbara tider. 

All logik för kombination av flera kalendrar skapades. 

Uppskattad tid: 8 dagar. Verklig tid: 9 dagar 

4.2.6 Sprint 6: Databas och Entity Framework 

Det fanns ingen existerande databas innan projektets start. Databasen som systemet ska 

använda skapades med hjälp av Entity framework. Hämtning samt lagring av data från och till 

databasen implementerades.  

Uppskattad tid: 2 dagar. Verklig tid: 6 dagar.  

4.2.7 Sprint 7: Testningsvy 2  

Uppgradering av testningsvyn, hämtning från databasen testades och implementerades.  

Uppskattad tid: 2 dagar. Verklig tid: 2 dagar. 

4.2.8 Sprint 8: Bokningsvy 

Bokningsdelen av hemsidan skapas och funktionalitet för schemavisning. En enkel tidstabell 

skapades för visning av tillgänglig tid för kunder.  
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Uppskattad tid: 3 dagar. Verklig tid 3 dagar. 

4.3 Models.dll 

Det här kapitlet går igenom implementationen av Models.dll som är en del av det logiska 

lagret som beskrivs i kapitel 2.4.2. 

4.3.1 Modellklasser 

Modellklasser som beskrevs i figur 2 användes av följande anledningar. 

 

 Entity framework måste ha tillgång till modellklasser för att skapa tabeller i databasen 

 Det går att spara och hämta hela objekt i databasen 

 Det går att skicka hela objekt mellan hemsida och Web API:et 

 Lätt att dela in klasserna i olika mappar i Visual Studio för ökad struktur 

 Tydligare kod 

 

De modellklasser som användes beskrivs och illustreras i kapitel 2.4.2. 

4.3.2 Logiska klasser 

Implementationen av de klasser som hanterade kalenderdata ifrån Google Calendar och 

byggde det bokningsbara schemat beskrivs Kapitel 4.4 och 4.5.   

4.3.3 Data Access Layer 

Data access-lagret är den del av systemet som är i direkt kontakt med datalagret där databasen 

finns. Lagret är uppbyggt med designmönstret repository pattern som implementerar 

funktioner för att spara, manipulera och hämta data ifrån databasen. Mönstret 

implementerades på följande sätt: 

 

 Ett publikt interface skapades som innehöll alla funktionsdefinitioner som 

repositoryklassen skulle innehålla 

 En publik klass skapades 

 Klassen fick ärva interfacet och implementerade alla dess funktioner 

 Klassen fick ett objekt av kontextklassen 

 Varje modellklass fick en tillhörande repositoryklass och interface 

 

När systemet behövde hämta eller spara data så skapades en instans av vald respositoryklass 

som användes till att komma åt databasen. Exempel på data som hämtades ges i Bilaga A, 

Testdata där databasens tabeller och innehåll visas.   

4.4 Hantering av kalenderdata 

Underrubrikerna nedan går igenom implementationen av den del av bokningsprocessen som 

framförallt hade med Google Calendar API och OAuth att göra, hur events(bokningar) hämtas 

och läggs till.  

4.4.1 Initiering 

Eftersom Google Calendar använder sig av OAuth 2.0 så det innebär att varje anrop som 

bokningssystemet skickar till Google Calendar API måste innehålla ett autentiseringstoken. 

För att detta ska fungera så registreras först ett servicekonto på Googles hemsida. 

Servicekontot får ett ID, en e-postadress och sedan väljs manuellt vilka API:et som kontot ska 

få använda. Servicekontots epost används sedan i systemet för att begära tillgång till en 
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kalender. Om Google godkänner anropet och autentiseringen så går det sedan att hämta och 

lägga till data i en kalender.  

 

För att hantera ovan nämnda autentisering så skapas klassen CalendarServiceInit.cs som har i 

uppgift att skapa och returnera ett CalendarService-objekt. Detta objekt används sedan av 

funktioner i andra klasser för att hämta och lägga till events i en kalender. Klassens 

konstruktor består av kod som initierar CalendarService-objektet med data som krävs för att 

autentiseringen ska gå igenom. Klassen har även en get-funktion som ger annan kod tillgång 

till objektet. 

4.4.2 Hämta Events(bokningar) 

För att kunna skapa en lista med bokningsbara tider som är baserad på personalens schema så 

måste man först kunna hämta tider från personalens kalendrar. Hämtning sker med hjälp av ett 

CalendarService-objekt som ges av den tidigare implementerade klassen CalendarServiceInit. 

Med hjälp av CalendarService-objektet går det att skicka en FreeBusy-query till Google 

Calendar API:et. FreeBusy-queryn innehåller e-postadresserna till all personal som 

kalenderdata ska hämtas ifrån. När FreeBusy-queryn exekveras så returneras en lista som 

innehåller information om när varje event i personens kalender börjar och slutar.  

 

4.4.3 Lägga till Events(bokningar) 

För att personalen ska kunna se bokade tider i sina kalendrar krävs det funktionalitet för att 

lägga till events i kalendrar. Det löses genom att skapa ett Event-objekt av klassen Event som 

är en del av det installerade Google Calendar API-paketet. Event-objektet fylls med data ifrån 

kapitel 3.5.2. Event-objektet och CalendarService-objekt, som ges av CalendarServiceInit, 

används för att skicka en InsertRequest med hjälp av Google Calendar API:et som lägger till 

eventet i avsedda kalendrar. 

4.4.4 Begränsningar 

Google Calendar har dock en del begränsningar som man får ta hänsyn till och arbeta runt. 

Det finns ingen funktion för att låsa events i personalens kalendrar, det innebär att de av 

misstag eller illvilja kan ta bort en bokad tid i sin kalender. För säkerhetens skull sparas alla 

bokningar på databasen. 

 

För att systemet ska kunna hämta och lägga till events i personalens kalender krävs det att 

varje person går in i inställningarna på sitt Gmail-konto och ger systemets servicekonto 

tillåtelse att göra ändringar och hämta data ifrån kalendern. 

 

Det går enbart att hämta information om när en person är upptagen. Så för att ta reda på under 

vilka intervall en person är ledig så måste systemet jämföra alla starttider och sluttider som 

tillhör varje person och skapa en lista med lediga intervall. 

4.5 Schema med bokningsbara tider 

Kunder som besöker hemsidan ska ha tillgång till ett schema med tider som går att boka. 

Schemat som visas är baserat på vilken typ av tjänst kunden valt, tillgänglig personal och 

datum.  

 

Information från personalens kalendrar hämtas som kapitel 4.4.2 beskriver. För att lättare 

kunna bearbeta datan så skapar vi en skräddarsydd datastruktur som för varje datum 

innehåller en lista med vilka personer som har möjlighet att jobba och vilka exakta tider de är 
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lediga och upptagna på. Eftersom det slutgiltiga schemat ska vara baserat på all personal så 

bygger systemet först ett individuellt schema för varje person med hänsyn på datum och vald 

tjänst, med hjälp av den skapade datastrukturen. Det som sedan återstår är att kombinera alla 

scheman, det utförs genom att ta union av de scheman som just skapades. Det innebär att alla 

tider som är dubbletter försvinner och det som återstår är ett komplett schema med tider som 

går att boka. Med hjälp av Web API:et skickas Schemat till hemsidan där det visas för 

tjänsteföretagets kunder. 

4.6 Web API (API.dll) 

Det här kapitlet går igenom implementationen av API.dll som är en del av det logiska lagret 

som nämns in kapitel 2.3.2. 

För att användargränssnittet, i det här fallet, hemsidan för tidsbokning, ska kunna 

kommunicera med resten av systemet så krävs det att man implementerar en mellanhand som 

kan skicka och ta emot data. Eftersom Web API:et kommunikationsmetod består av http-

anrop så går det att exponera tjänsten till alla plattformar som har ett http-bibliotek. Det 

innebär att systemets ägare inte behöver lägga ner onödig tid på att utveckla 

plattformsspecifika applikationer.  

4.6.1 Hosting 

Hemsidan måste ha tillgång till API:et för att kunna skicka och ta emot data, det innebär att 

API:et måste publiceras så att hemsidan får en adress att skicka sina anrop till. Under 

utvecklingens gång testades två metoder för att åstadkomma detta, hosting med IIS 

express(som är inbyggt i visual studio[33]) och self-hosting[34]. Det fanns dock inga direkta 

fördelar med den sistnämnda hostingtekniken, det krävdes mycket konfiguration och self-

hosting saknar många inbyggda och förkonfigurerade funktioner som IIS express erbjuder. IIS 

express användes därför under större delen av utvecklingsfasen eftersom den utan något 

behov av konfiguration hostar Web API:et på localhost.  

 

4.6.2 Funktionalitet 

Den funktionalitet som web API behövde implementera för att fungera som en kommunikatör 

mellan hemsida och resten av systemet bestod av följande delar: 

 

 Funktionalitet för att ta emot http-anrop som hemsidan skickar 

 Avgöra vilken typ av http-anrop som togs emot 

 Matcha anropstypen med rätt funktion 

 Begära beräknat data från andra delar av systemet 

 Begära att andra delar av systemet sparar mottagen data i databasen 

 Returnera korrekt data som hemsidan begärde 

 

4.6.3 Problem 

När information om en bokning skulle skickas till Web API:et så behövdes information ifrån 

två objekt; kund och bokning. Det innebar ett problem eftersom Web API:et inte hade stöd för 

att ta emot http-anrop med två parametrar där båda parametrarna bestod av objekt. För att 

kringgå problemet diskuterades två lösningar. Den första lösningen skulle implementera en ny 

klass som innehöll den gemensamma informationen som behövdes ifrån de båda objekten, 

och på sätt bara skicka ett objekt till API:et. Den andra lösningen använde sig av .Net-

biblioteket Json.Net som gjorde det möjligt att fylla ett jsonobjekt med ett kundobjekt och ett 
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bokningsobjekt. På så sätt kunde Web API:et implementera en funktion med enbart en 

parameter som tog emot ett jsonobjekt, sedan var det bara att separera de båda objekten ifrån 

jsonobjektet. Lösning två valdes eftersom den var simplare och ingen ny klass behövde 

skrivas.   

4.7 Databaskonstruktion 

För att kunna spara information om kunder, personal och bokningar så behövdes en databas. 

Ramverket Entity framework är byggt av Microsoft speciellt gjort för .Net miljö. Nedan 

beskrivs de olika delar i systemet som använde sig av Entity framwork som beskrivs i kapitel 

3.1. 

4.7.1 Skapande av databas 

Det finns tre olika tillväga sätt att initiera en databas via Entity framwork. Model First, Code 

First och Database First. Code first valdes på grund av de egenskaper som utvecklarna 

innehav och även att man slipper veta i förväg vilket data som ska sparas i databasen. Att 

utgången är från den kod man skapar och den funktionalitet man har implementerat, behöver 

man inte jobba med EDMX filer eller EDM designern [35]. Entity framwork tar även 

automatisk hand om primära nycklar och främmande nycklar.   

 

De klasserna som gick ifrån den förinställda konfigurationen av Code first, behövdes data 

annoteringar. ett exempel är att Code first använder variabelnamn med ID i namnet som 

primär nyckelar och främmande nycklar. 

 

Initiering av databasen sker efter tillåtelsen av migrationer, det skapas en databas kontext där 

man anger vilka modellklasser som ska få en tabell i databasen.  

4.7.2 Databas med testdata. 

Databastabellerna fylls med data som redan finns av konfigurationsfilen som skapas efter 

initieringen. Konfigurationsfilen ärver från databaskontexten som skapades innan. I 

konfigurationsfilen finns seed metoden där man kan välja en tabell som man vill fyllla med 

test data. Främmande nycklar behövde en virtuell klass av den tabell som den nyckeln 

hänvisar till vid lazy loading av det data som man skickar tillbaka som Json objekt vid ett 

GET-anrop. 

 

Vid påfyllningen av mer data märktes ett problem med den modell som skapades. Modellen 

hade cirkulära relationer. Problem med cirkulära relationer kan lösas med Data transfer object, 

där den endast väljer den information som man vill ha just för en specifik orsak. Exempelvis 

hämtning av rad 1 i tabellenen Employees, finns det en navigationsnyckel till alla Cars, men 

varje Cars har även en nyckel för vem som äger bilen. Genom DTO väljer man att endast 

hämta den data från tabell Employees med alla Cars utan att ta med Employees främmande 

nyckel som finns i varje Cars tabellen. 

 

Databasmodellen ändrades dock till att ha väldigt få cirkulära relationer på grund av ändring i 

hela arkitekturen av systemet som man kan se i figur 3. De resterande löstes med Data 

transfer objects. 
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Figur 5 – Ett ER-diagram över databasen som skapades med Entity Framework. 

 

 

4.8 Vyer 

Det här kapitlet går igenom implementationen av vyerna(hemsidan) som utgör 

presentationslagret som beskrivs i kapitel 2.3.1. 

Bokningssystemet ska vara tillgängligt på webben. För att åstadkomma detta skapades en 

hemsida som består av två stycken vyer, testningsvy och bokningsvy. 

4.8.1 Testningsvyn 

Testning var den vy som skapades först och syftet med den var att testa så att API:ets 

funktionalitet fungerade. Det ställdes inga designmässiga krav på testningsvyn så den bestod 

enbart av följande element: 

 

 Navigationsmeny så att användaren kan välja vilken vy som denne vill se, alternativen 

i menyn är bokningsvyn och testningsvyn 

 Ett div-element som de tre följande punkterna lagrades i 

◦ En lista med funktioner som testas direkt mot API:et för att se om API:et kan ta 

emot data, skicka data och utföra beräkningar. 

◦ En knapp som utgår ifrån listans innehåll och utför valt funktionstest 

◦ Ett listelement som visar informationen som API:et skickar till testningsvyn 
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När användaren klickar på ovan nämnda knapp så använder sig vyn av Ajax och jQuery för att 

skicka ett http-anrop vars karaktär väljer vilken funktion API:et ska använda. All data som 

skickas och tas emot är på formatet Json. 

Figur 6 – Testningsvyn, funktionen GetBookings, som är en av de testfunktioner som finns att 

använda visar de testbokningar som finns. 

 

 

4.8.2 Bokningsvyn 

Bokningsvyn implementerar de funktioner som testades i testningsvyn samt ett 

tjänstealternativ som ger användaren möjlighet att välja vilken typ av tjänst som denne vill ha 

utförd. På denna vy ställs det dock ett antal designkrav eftersom det ska vara lätt att förstå hur 

sidan fungerar och hur man går tillväga för att boka en tid. Vyns uppbyggnad ser ut på 

följande sätt: 

 

 En navigationsmeny identisk med testningsvyns 

 Ett div-element som nedanstående punkter befinner sig i 

◦ Ett div-element som innehåller en listbox med olika tjänstealternativ och en 

inputbox för datum med en tillhörande knapp 

◦ Sju stycken div-element som är kolumnvis uppdelade och som innehåller varsin 

lista där varje kolumn representerar en dag 

 

Inputboxen som nämns ovan innehåller ett jQuery-plugin som innehåller en kalender. Så när 

textboxen markeras med musen framställs en kalender där användaren kan välja ett datum. 

Vyns flöde kan beskrivas på följande sätt: 

 

 Användaren navigerar till vyn 

 Så fort vyn visas hämtas schemat för dagens datum och de sex följande dagarna och 

visar de tider som går att boka beroende på det valda tjänstealternativet 

 Användaren har sedan möjlighet att välja ifrån vilket datum schemat ska börja hämtas 

med hjälp av textboxen som nämndes ovan 

 När användaren har rätt datum framför sig väljer personen vilken tid denne vill boka 

och trycker på den 

 Information om bokningen skickas till Web API:et, bokningen är nu genomförd 

 Det skickas även ett bekräftelse vis epost till kunden med information om bokningen 

samt möjligheten att lägga in bokningen till eget kalender. 

 

Kommunikationen mellan vy och API sker på samma sätt som med testningsvyn, med hjälp 

av Ajax, jQuery och Json. 
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Figur 7 – Bokningsvyn, visar de tider som går att boka. 

 

4.8.3 Personalvyn 

Personalen har en egen vy som använder sig av Google Calendar applikationen via en 

smarttelefon. Via denna vy har personalen tillgång till den information som behövs så som 

Namn, adress, tid och bilinformation. Som man ser i figur 4 får man alla bokningar i sin 

personliga kalender, därmed kan man se kommande bokningar och även vägbeskrivningar till 

nästa destination. 
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Figur 8 – Tre stycken skärmdumpar av Google Calendar och Google Maps på Android 4.4 

(Kitkat). Personalen kommer att använda sig av denna applikation som ett arbetsschema. 
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5 Testning 

5.1.1 Testdata 

Eftersom en del av Web API:ets funktionalitet behövde tillgång till testdata användes Entity 

Frameworks configurationsklass till att fylla databasen med utvald testdata som Web API:et 

kunde hämta, testdatat visas i bilaga A, Testdata. Funktionerna som hämtade, lade till och 

använde kalenderdata ifrån Google Calendar behövde tillgång till minst en kalender. Därför 

skapades ett flertal Google-konton som systemet kunde använda för testning. 

5.1.2 Testningsmetoder 

Som kapitel 4.9.1 beskriver så testades Web API:et funktioner separat med hjälp av 

testningsvyn. Det fanns vetskap om vilken information som API:et skulle returnera så det 

räckte med att observera vad testningsvyn skrev ut för att förstå om funktionaliteten 

fungerade eller ej. 

 

Återstående delar av systemet testades på följande sätt: 

 

1. Projektgruppens medlemmar skrev kod i varierande längd 

2. Test cases skapades och användes för att undersöka om systemets funktionalitet 

fungerade 

3. Medlemmarna inspekterade sedan varandras kod för att se om det fanns ytterligare 

brister. 
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6 Resultat 

Samtliga krav som handledare samt projektdeltagare kom fram till i början av projektet 

möttes, samt en utvärdering av Google Calendar   

6.1 Uppfyllda funktionella krav 

 Hämtning av medarbetarnas arbetsschema/kalender.  

 Systemet kan addera alla lediga tider, och presentera de i ett sammanslaget schema. 

 Klienten kan hämta tidigare bokningar (för klienten), och visa det som en historik på 

tidigare utförda och beställda tjänster. 

 Systemet sparar en bokad tid på medarbetarens schema/kalender. Presenterar bokningen 

på Google Calendar app. 

 Att på ett smidigt sätt kunna ändra tider (som en medarbetare) i sin kalender för att visa 

vilka tider man är tillgänglig. 

 Systemet tilldelar bokningar till alla de medarbetare som är tillgängliga den tid som en 

bokning beställs. 

 Systemet skickar ett bekräftelse epost till kunden. 

 Databaslagring av känslig data, såsom kunduppgifter, medarbetaruppgifter etc. 

6.2 Systemövergripande krav 

 Förståelig kod utan dokumentation: 

Ingen dokumentation gjordes i varken kod eller utanför. Personalen på Sogeti tillfrågades att 

utvärdera koden. Det fanns vissa delar av koden som kunde skrivas om på ett bättre sätt, men 

det mesta av responsen var positiv. De ansåg att koden var tillräckligt enkel och strukturerad 

för att andra utvecklare att förstå den.  

 Modulär arkitektur: 

Systemet är plattformsoberoende där klient sidan är helt oberoende av server sidan, därmed 

kan man skapa andra slags plattformar och använda sig av servern till att komma åt samma 

data.  Vi skapade även alla klasmodeller samt logiken helt oberoende av varandra, därmed kan 

man skapa ett nytt klassbibliotek men använda sig av samma logik. 

 Back-end av systemet ska vara helt oberoende av front-end. 

Detta krav är kopplat till kravet ovanför, där back-end i det färdiga systemet är oberoende av 

front-end. 3-layered architecture som användes under projektet är en modulär arkitektur som 

separerar front-end från back-end. 

 All kod ska vara baserad på SOLID principerna:  

Klasserna och objekten skapades enligt Solid principerna.  

6.3  Google Calendar utvärdering 

6.3.1 Inledning 

Google har ett väl fungerande integrerat ekosystem, Google Calendar befinner sig i detta 

ekosystem. Fördelarna är att mycket av de andra program som finns i ekosystemet får man på 

köpet av användning av någon av deras API från ett perspektiv som personalen som använder 

Google Calendar på sin smartphone eller via webben.  

 

6.3.2 Fördelar 

Googles ekosystem på både de mobila operativsystemen samt på nätet utvecklas framåt med 

nya och smarta lösningar. Den största fördelen för personalen är navigation till de bokningar 
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som finns direkt i varje enskild bokning i kalendern som man ser i figur 4. Som utvecklare 

behöver man endast ange adressen som navigationen använder i rätt format. Att använda 

Google Calendar som ett bokningssystem är ett smart sätt att bygga ett schema för personalen. 

Det ger ett enkelt samt överskådlig vy för alla bokningar under dagen. 

Google Calendar är gratis att använda för personal och för utveckling i programutveckling, 

det som krävs är ett Google konto. Det finns tillgängligt, både på Android OS och IOS som en 

applikation och även på internet. Det går effektivt och snabbt att sätta sina egna tider och att 

ändra de arbetstider man kan jobba. Det fungerar smidigt att boka en tjänst i personalens olika 

kalendrar. Kalendern uppdateras automatisk och snabbt. I skrivande stund släpper Google 

andra varianter av sina applikationer specifikt för arbete. Detta för att enkelt kunna separera 

sina personliga applikationer på telefonen från arbetsapplikationer.  

6.3.3 Nackdelar 

En bokning som systemet har delegerat i personalens kalender kan ej låsas, detta är ett 

problem om det finns personal med onda avsikter för företaget som köper bokningssystem. En 

av fördelarna som nämndes innan var att det krävdes endast ett Google konto för att få 

tillgång till Google Calendar. En nackdel är för att bokningssystemet ska kunna ändra samt 

lägga till bokningar i personalens kalendrar, behöver man manuellt för varje Google konto ge 

tillåtelse för systemet. Detta är tidskrävande, det finns inget automatiserat sätt att utföra det 

på. Vid sökning av dokumentation för Googles API samt OAuth som behövs för autentisering, 

fanns det inte mycket dokumentation för just .Net miljö.  

6.3.4 Slutsats 

Google Calendar API kan användas som ett schema för ett bokningssystem, det är ett enkelt 

API med många smarta egenskaper, som är enkla att använda ur ett utvecklingsperspektiv. 

Google Calendar applikationen på de olika plattformarna är tillgänglig och är en av de mest 

rekommenderade kalendrarna. Den är enkel att använda och har smarta funktioner ur ett 

personalperspektiv. Slutsatsen är att det fungerar smidigt att implementera i bokningssystemet 

samt smidigt att användas av personal. Bokningssystemet som skapades under detta projekts 

syfte var att utvärdera potentialen. Genom detta projekt har potentialen att använda Google 

Calender som ett schema bevisats.  

6.3.5 Lösningar  

Under projektets gång skapades vissa lösningar för de nackdelar som Google Calendar har. Ej 

låsningsbara bokningar i personalkalendern löstes med att all information om en bokning så 

som namn, tid, beställare samt utförare sparades på databasen för säkerhet. Ett 

administratörkonto skapades som fick alla bokningar, på detta sätt kan man även på företaget 

som äger bokningssystem kan enkelt se all information gällande bokningarna. Den tillåtelse 

som varje enskild personal måste ge för systemet för att kunna göra ändringar gjordes 

manuellt. Vid försäljning av ett bokningssystem kan man skapa en detaljerad manual för hur 

man går tillväga. 

6.4 Resultat enligt Sogeti 

Under det sista mötet med handledaren på Sogeti demonstrerades systemet. Handledaren 

ansåg att projektet var väl genomfört och implementationen av back-end-delen av systemet 

var över förväntan. 

En till demonstration utfördes för medarbetarna på Sogeti där de ansåg att systemet var väl 

implementerat och potentialen av ett sådant bokningssystem var intressant för 

vidareutveckling samt försäljning.  
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7 Projektets utvecklingspotential 

Ett av de syften med mjukvaruprogram, förutom att sälja det, är att göra det enkelt för de som 

använder det. Att göra vardagen, arbetet och uppgifter lite mer effektiv. Ett bokningssystem 

som är skräddarsytt för företag ska just erbjuda den effektiviseringen av ett eller flera 

arbetsmoment för ett företag ska kunna investera i det.  

7.1 Platsbaserad tilldelning av bokningar. 

Det finns flera olika företagsmodeller som använder sig av personal som är på resande fot, där 

tjänsterna utförs på olika platser. Några exempel på sådana företag är budföretag i stora städer 

och parkeringsföretag. Googles utvecklingsmiljö ger en möjligheten att använda sig av 

Google Maps som ger platsinformation. Med hjälp av Google Maps går det att räkna ut det 

exakta avståndet från den plats tjänsten ska utföras på till den plats som personalen befinner 

sig på och därmed går det att räkna ut vem som är närmast och tilldela denna personal 

bokningen.  

 

Det finns många positiva konsekvenser av ett sådant bokningssystem. För företaget som 

använder bokningssystemet innebär det att deras personal får kortare färdsträckor att köra 

vilket medför en mindre bränsleanvändning samt mindre slitage av fordonen. För personalen 

innebär detta ett par positiva förändringar. Personalen kommer att spendera mindre tid att åka 

bil samt de kommer att ha en planerad rutt att följa från dagens start till slut. Implementation 

finns för att presentera rutten med Google Maps, detta förhöjer användningen av 

bokningssystemet. För samhället innebär detta mindre utsläpp av bilavgaser. 

7.2 Schema med körningstid     

I detta projekt användes en bilfirma som företagsmodell, där de hämtade kundens bilar 

tillbaka till företaget där de utförde tjänsten. Med en sådan företagsmodell där en 

upphämtning är inblandad, är det möjligt att implementera så att tidtabellen som visas för 

kunden kan med hjälp Google Maps beräkna tiden som tar från företaget till kundens 

upphämtningsplats. När man tar detta i beräkningen kan man visa en dynamisk personlig 

tidtabell för kunden.  

 

I vanliga fall där man redan har bestämt tiden för en tjänst inklusive upphämtning kan det 

skapa tidsluckor där personalen är oproduktiv eller förseningar om upphämtningstiden är 

längre an vad man tidigare räknat med. Med ett sådant implementation optimeras tiden för att 

utöka kapaciteten av bokningsbara tjänster.  

 

7.3 Skräddarsydda bokningssystem 

För Sogeti var det viktigt att delar av källkoden skulle kunna vara användbara i framtiden, där 

bokningssystem kan skräddarsys för olika företagsmodeller. Den logiska delen som behandlar 

Google Calendar kan användas för de olika system som nämnts i detta kapitel. All 

kommunikation som sker med Googles Calendar API och OAuth 2.0 är separat från resten av 

källkoden som är till för företagsexemplet som valdes för detta projekt. Källkoden är 

återanvändbar, därmed kan man bygga ett skräddarsytt bokningssystem för alla sorters 

företagsmodeller. 
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8 Diskussion 

I början av projektet fick vi information kring vilka miljöer och tekniker vi skulle använda oss 

utav, de flesta helt okända för oss, det fanns inte någon som helst källkod att bygga vidare på. 

Det fanns inte heller mycket information på vad för företagsmodell som vi skulle använda oss 

av som referens för att utveckla ett bokningssystem för. 

 

Vi har med detta projekt kunna visa på den goda förmågan att fördjupa oss både teoretisk och 

praktiskt i de tekniker och metoder som detta system krävde. Vi har visat att vi kan analysera 

samt lösa de olika problem som man stöter på vid mjukvaruutveckling, att sätta ihop flera 

scheman till ett enda schema eller att använda oss av en tredjeparts API. Handledaren på 

Sogeti ansåg att båda av oss har varit drivna och lyssnat på råd av de andra utvecklarna och 

löst de utmaningar som projektet utsatte oss för. Vi löste de olika ändringarna på systemet 

under projektet på ett professionellt sätt, på samma sätt som sker i den verkliga världen, där 

kunden kan ändra sig eller när kommunikationen brister mellan utvecklare och beställare. 
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 Bilaga A, Testdata 

 

BEventID Summary Interval Description ServiceLength StartDate EndDate

1 NULL NULL bEventTest1 30 2015-03-26 00:00 2015-03-26 00:00

2 NULL NULL bEventTest2 60 2015-03-25 00:00 2015-03-25 00:00

3 NULL NULL bEventTest3 90 2015-03-27 00:00 2015-03-27 00:00

4 NULL NULL bEventTest4 120 2015-03-28 00:00 2015-03-28 00:00  
 

BookingID Email OrderedBy PerformedBy BEventID

1 redhotchili@gmail.com erikkurtsson@gmail.com evertsvanberg@gmail.com 1

2 queendamn@gmail.co jomats@gmail.com xosblo91@gmail.com 2  
 

CarID RegNumber Color Brand Model Bodytype EmployeeID

1 ABC123 black BMW M3 cab 1

2 CAB123 Red chevrolet A-team van 2

3 ELE331 svart Dodge charger coupe 3  
 

CustomerID Name Phonenumber Address City Postalcode ContactPerson

1 Example 3,84976E+11 Karlsväge Stockhol 278364 Roger Eriksson  
 

EmployeeID Username Password CivicNumber Address City Postalcode CustomerID Firstname Surname Phonenumber Email

1 ErikKu 1234 29319231 Lagerväg Sundsvall 278364 1 Erik kurtsson 384975895 erikkurts

2 JoMat dancer 1234445 Apotekar Karlskoga 278364 1 Johans Matsson 38497745 jomats@  
 

PersonnelID CalendarName Firstname Surname Phonenumber Email

1 Work Kovan Noman 732220000 evertsva

2 Work Oskar Blom 732220001 xosblo91  
 

PickUpID Address City PostalCode EmployeeID

1 aftongata örebro 70232 1

2 kurtsgata örebro 70222 2  
  
 

 

 

 

 

 

 

 


