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Sammanfattning 
Examensarbetet handlar om utvecklandet av en webbportal för ett litet flygbolag. De behövde en 

plattform för att kunna hantera och digitalisera olika dokument. Den viktigaste funktionen som 

implementerades var flygloggen som fylls i efter varje flygning. När den är digital kan flertalet 

uträkningar ske automatiskt och exportering av statistik kan ske mycket enkelt. Resultatet blev en 

webbapplikation i ASP.NET och MVC med Visual Studio som också lades upp på molnet med Microsoft 

Azure.  

Abstract 
This thesis is about the development of a web portal for a small airline. They needed a digital platform 

for managing and digitalizing different documents. The most prioritized function that was implemented 

is the possibility to write the flightlog that is made after every flight. When it is digital many calculations 

could happen automatically and exporting statistics is a lot easier.  It resulted in a web application in 

ASP.NET and MVC developed in Visual Studio that is hosted in the cloud with Microsoft Azure.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Beställare till projektet är Jonair Affärsflyg AB. Företaget bildades 1972 och har sitt säte i Umeå. 

Företaget bedriver affärs- och taxiflygverksamhet till största del i norra Europa samt lite i Ryssland. 

Flygplansflottan består av två egna Piper PA-31 för 6-8 personer samt ett leasat. Från april 2015 

bedrivs även reguljärtrafik mellan Pajala och Luleå.  

1.2. Syfte 
Jonair är i behov av att tidseffektivisera den dokumentation som idag sker via papper. Syftet är att 

förenkla hanteringen av driftfärdsplan, flygplanslogg, tjänstgöringstider och personlig loggbok, där 

innehållet i samtliga dokument är mycket likartat. Med en sådan tidseffektivisering följer även 

ekonomiska fördelar när piloterna får tid med annat samt ger en bättre arbetsmiljö när många 

uträkningar kan minimeras efter ett långt arbetspass. 

1.3.  Mål 
Målet är att utveckla en prototyp på en digital plattform som ska underlätta hanteringen av 

dokument samt spara dessa till en databas. Det som är viktigast är att det skapas en grund med en 

applikation byggd på en databas som sedan går att bygga vidare på för en annan utvecklare efter 

detta projekts slut.  

1.4. Användarna 
Användarna av systemet kommer att vara piloter på Jonair. De är personer som gillar och är vana vid 

att använda datorer och teknik. Men saknar programmerings-, databas, eller servervana. 

  



1.5. Kravspecifikation 
Krav 1 till 11 handlar om specifika funktioner i systemet medan krav 12 till 19 handlar om mer 

övergripande funktionalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Tester 
För att avgöra om kraven är godkända kommer olika tester att kontinuerligt genomföras.  

1. Testa så att det går logga in på portalen med en användare under vecka 16.  

2. Testa så att det utskrivna dokumentet för flygplanslogg uppfyller Jonairs visuella krav att den 

ska vara likadan som den befintliga under vecka 18. 

Nr Beskrivning Prioritet 

 Krav nr 1  Portal med personlig inloggningssida Hög 

 Krav nr 2  Formulär för inskrivning av information för flygplanslogg  Hög 

 Krav nr 3  Möjlighet att skriva ut nödvändiga dokument med visuella krav på utseendet. Hög 

 Krav nr 4  Spara all information i databasen Hög 

 Krav nr 5  Exporteringsfunktion för data från databasen Hög 

 Krav nr 6  Funktion för att skriva/visa meddelanden från företaget Hög 

 Krav nr 7  Funktion för sparande av tjänstgöringstider  Mellan 

 Krav nr 8  Koll på tidsbegränsade certifikat  Mellan 

 Krav nr 9  Importera turer från kalender Mellan 

 Krav nr 10  Importera väder från vädertjänst Låg 

 Krav nr 11  Lagersystem Låg 

 Krav nr 12  Grafiskt funktionellt och enkelt gränssnitt Bas 

 Krav nr 13  Laddningstiderna av webbsidorna ska vara snabba på ca 1 sekund Bas 

 Krav nr 14  Koden ska vara indenterad och kommenterad för att annan person enkelt ska förstå. Bas 

 Krav nr 15  Portalen ska kunna hantera fel utan att krascha och ha hög tillgänglighet  Bas 

 Krav nr 16  Ska i förstahand använda sig av gratis programvara och kod Bas 

 Krav nr 17  Ska vara säkert för avlyssning och intrång Bas 

 Krav nr 18  Dokumentationen ska gå att förstå enkelt för inte allt för teknisk person Bas 

 Krav nr 19  Ska gå att underhålla med begränsad programmeringsvana Bas 

Tabell 1. Kravspecifikation 



3. Testa så att det går att få fram flygstatistik från databasen vecka 19. 

4. Test av portalen i helhet av Jonair vecka 21. Då ska tester som att försöka få fram buggar 

som kan krascha systemet och vara säkerhetsrisker. Samt avgöra om systemet är tillräckligt 

snabbt enligt kravspecifikationen.  

  



2. Teori 

2.1. Introduktion 
För att utveckla en prototyp av denna typ behövs en databas och ett gränssnitt, i form av en 

webbapplikation som ska kommunicera mellan användaren och databasen. Någon typ av molntjänst 

för att publicera systemet på internet och molnet är också ett måste. Relationen mellan dessa ser ut 

som figur 1 där databasen och webbapplikationen är placerade i molnet och användaren ansluter till 

molnet via det gränssnitt som finns i webapplikationen. 

 

Figur 1. Systemets relation 

2.2. Programvara 
För att genomföra den här typen av projekt fanns det ett flertal alternativa metoder att använda för 

programvara, programmeringsspråk och molntjänster. Till att börja med behövs ett 

programmeringsspråk som styr webbapplikationen. Programmeringsspråket behöver vara dynamiskt 

så att innehållet kan förändras beroende på vad som står i databasen och det användaren skriver och 

trycker på i webbapplikationen.  Alternativen som valdes mellan var ASP.NET eller PHP.  

ASP.NET är utvecklat av Microsoft och är öppen källkod.  Det skrivs enklast med editorn och 

programmet Visual Studio där den enklaste versionen är gratis[1]. Fördelen med att använda 

ASP.NET är att det finns väldigt mycket hjälpfunktioner när det är ett grafiskt gränssnitt som används 

när man programmerar i Visual Studio. Det finns även en debugger för att på ett enkelt sätt se var 

kod har blivit fel. Till ASP.NET går det att använda MVC (Model View Controller). Med MVC finns 

många funktioner redan implementerade med ett färdigt visuellt gränssnitt och koppling till databas 

för säker inloggning.  

PHP utvecklas av The PHP Group och är öppen källkod. Det är ett mycket populärt språk och används 

av en mycket stor del av världens webbapplikationer [2]. Det är lite annorlunda mot ASP.NET på det 

sättet att det inte finns en standardeditor utan att det ofta skrivs direkt i en textbaserad editor och 

endast med hjälp av syntaxen som finns i PHP. Det finns mycket tillägg på för PHP som kan 

underlätta utvecklandet. 

Därefter behöver man välja en molntjänst för att publicera applikationen på internet. En molntjänst 

är egentligen bara en server på internet men ordet molnet blir ofta använt när det handlar om 



servrar som är placerade på större datacenters. Att ha en egen server är inget alternativ i detta fall 

eftersom det kräver plats och någon som sköter om den. Några av de största molntjänsterna är  

Microsoft Azure, Google Cloud och Amazon AWS.  

Microsoft erbjuder gratis webbapplikation på 1GB utrymme och 4GB datatrafik. Sedan tar de 

34kr/månad för en databas med storleken 100MB[3]. I Visual studio finns också direkt 

implementation med Azure. Det behövs bara något knapptryck för att publicera webbapplikationen 

på internet med färdigkonfigurerad databasanslutning. 

Google Cloud erbjuder gratis webbapplikation på 5GB utrymme och 2GB datatrafik. Sedan tar de 

90kr/månad för en databas med storleken 500MB[4]. 

Amazon ser inte ut att erbjuda några bra erbjudanden för en liten webbapplikation utan de är 

inriktade på stora applikationer. 

2.3. Litteratur och källor 
Det finns bra litteratur, läroböcker och onlinekurser inom detta område. Några som använts under 

projektets gång där kunskap hämtats för inspiration och hjälp är dessa. 

Boken Profession ASP.NET MVC har studerats för tips för helheten i MVC. 

Galloway, J., Allen, K. S., & Matson, D. (2014). Professional ASP. NET MVC 5. Somerset, NJ, USA: 

Wiley. Retrieved from http://www.ebrary.com 

Tidigt sågs även en video från Microsoft virtual acadamy för att få förståelse om vad MVC var. 

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/introduction-to-asp-net-mvc 

 

2.4. Ordlista 
ASP.NET – Är ett ramverk för webbapplikationer för dynamiskt innehåll som använder sig av .NET[5]. 

C# - Är ett objektorienterat programmeringsspråk utvecklad av Microsoft[6]. 

ASP.NET MVC – Betyder Model View Controller och är ett sätt att bygga program och webbsidor. Det 

finns en Model som hanterar de data som finns i applikationen. En View som hanterar utseendet och 

visar informationen i webbläsaren. En controller som hanterar det användaren skriver och navigerar 

runt på webbapplikationen och den berättar sedan för View vad den ska göra[7]. 

 

Figur 2. Model View Controller 

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/introduction-to-asp-net-mvc


Entity framework – Är ett ramverk för att minimera behovet av att skriva anslutningskod till en 

databas. Entity framework kan räkna ut, med hjälp av de modeller som skrivits, hur databasen ska se 

ut och skapar databasen och dess anslutning[8]. 

Razor – Razor används för att göra sidorna dynamiska så att det går att skriva kod som endast läses 

och körs av servern som t.ex. visa data från databas. Sidorna är skrivna i .cshtml och använder C# för 

kod som läses av server[9]. 

Https – Hypertext transfer protocol secure är ett protokoll som säkert skickar information mellan 

webbläsaren och servern. Detta sker med TLS (transport layer security) som skyddar informationen 

med kryptering. Data kan inte heller avkrypteras utan att det upptäcks. Autentisering finns också så 

att webbläsaren vet om att det är rätt webbserver som besöks och ingen som är förfalskad[10]. 

XSS – Cross site scripting är ett vanligt problem i webbapplikationer. Det bygger på att när en 

applikation har ställen där användaren ska skriva in text av något slag och sedan inte validerar att det 

som skrivits in inte är farligt. Då går det för någon att skriva skadlig kod i t.ex. html som då sedan 

hamnar i webbapplikationen.[11][12] 

CSRF – Cross site request forgery är när en användare först är inloggad på en sida och då den sedan 

råkar komma in på en skadlig sida. Där lurar sidan webbläsaren att skicka iväg data från den skadliga 

sidan till den riktiga. Om användaren då nyligen varit inloggad så att dess session finns kvar samt att 

den riktiga webbsidan inte kollar var data kommer ifrån kan skadlig data sparas.[13] Ett exempel kan 

vara att ändra en mailadress så det går att återställa lösenordet till en annan mailadress.[14] 

 

2.5. Flygloggen 
Flygloggen är det dokument som piloterna skriver in efter flygning med saker som flygtid, bränsle, 

olja, flygplatser, passagerare, inspektioner mm. Den har tidigare skrivits förhand på papper men det 

skulle underlätta väldigt mycket om den istället skulle vara digital. Anledning är att många funktioner 

går att räkna ut automatiskt som t.ex. bränsleförbrukning, flygtid och blocktider. Även om flygloggen 

sparas i en databas måste den kunna skrivas ut. Detta eftersom piloterna måste signera flygloggen 

samt att den ska arkiveras för hela flygplanets framtid. Med en flyglogg som finns i databas går det 

väldigt lätt att få ut statistik där bland annat antalet utlandsflygningar, flygtimmar och passagerare är 

viktig data. Se "Bilaga 1. Beskrivning av flyglogg” för bild samt information om vad alla fält betyder.  



3. Metod 
Först genomfördes val av programvara samt molntjänst. Sedan fortgick arbetet med programmering 

i Visual studio och med tillägget MVC. Databasen byggdes upp med hjälp av Entity Framework. 

Hanteringen av länkar löstes med querystrings och olika Id:n. Sedan gjordes det en undersökning av 

olika säkerhetsbrister som kan finnas och slutligen genomfördes tester av systemet.  

3.1. Val av programvara 
Det alternativ som valdes var för programmering av systemet var ASP.NET på grund av att projektet 

var extremt tidsbegränsat. Det viktigaste var inte själva språket utan att försöka implementera så 

många funktioner som möjligt. Då kommer det att gå fortare att använda ett språk med editor och 

mer hjälpfunktioner. 

Det alternativ som valdes för molntjänst blev Microsoft Azure. Detta eftersom webbapplikationen 

kommer att vara liten med en storlek på mindre än 1GB och generera mindre än 5GB datatrafik. 

Databasen kommer vara mindre än 100MB. Både priset och den enkla implementationen med Visual 

Studio var därför övertygande i valet. 

3.2. Uppbyggnad av portal 
Efter installation av Visual Studio skapades ett nytt ASP.NET projekt med C#. Tillägget MVC lades till 

och även den direkta implementationen av Microsoft Azure. 

Med MVC och Visual Studio finns det redan en färdig grund med ett enkelt grafiskt utseende och 

exempelsidor. Eftersom funktionen är viktigare än utseendet användes standardutseendet 

genomgående i projektet. 

De filer som först ska skapas är Model när man arbetar med MVC. Det är en klass som hanterar all 

data som ska in i databasen. Där skriver man även in om man vill att ett visst fält ska visas med ett 

speciellt namn eller om ett datum eller tid ska visas. Även hantering av unika nycklar i databasen kan 

skriva in här. 

 

Figur 3. Planes modell 



När sedan Model är klar skapas Controller som ska styra det som visas. MVCs egna Controller med 

Entity Framework har använts.  Då skapas anslutningen till databasen automatiskt och även sidorna i 

View med Razor. I Controller finns då funktioner som hanterar de möjliga sidorna som t.ex. att visa 

index sidan för Planes så att alla plan visas i en lista. All data måste gå via Controller för att kunna 

visas i applikationen. 

 

Figur 4. Planes skapa nytt plan i controllern 

View är där applikationens utseende byggs upp. För att få data från databasen behöver den ha 

skickats i en klass från Controller till View.  MVC använder sig av .cshtml och Razor där det både går 

att skriva kod för att hämta dynamiskt innehåll samt vanlig html. För att t.ex. skriva ut 

registreringsnumret på ett plan används @Html.DisplayFor(modelItem => item.ACreg) där @ 

menas att det är kod som endast ska läsas och översättas av servern. 

Blockschema på navigering av webbapplikationen alla sidor. 

  

Figur 5. Blockschema för navigering av sidorna 



3.3. Uppbyggnad av databas 
Med MVC är det enkelt att använda sig av Entity framework. Det fungerar så att databasen generas 

automatiskt efter hur Model är skriven. Detta har använts till största del för grunden, men 

relationerna mellan tabellerna har skrivits manuellt i SQL för att enklare styra exakt vad som ska ske. 

Databasen består av sju stycken tables. Det är AspNetUsers, Messages, FlightLogs, Flights, 

Inspections, Technicals och Planes. Se figur 6 och 7 för databasdiagram. 

AspNetUsers är ett automatiskt genererad table som skapades med MVC och Entity Framework för 

att hålla kolla på användarnas inloggning. Relationen mellan Messages och AspNetUsers är så att det 

måste finnas en ägare av ett meddelande med en ”foreign key” för att kunna spara det. Se figur 6 för 

databasdiagram på meddelanden.  

 

Figur 6. Databasdiagram för Messages 

Flygloggen är uppbyggd så att table Flighlogs är huvud table som sedan håller reda på Flights, 

Inspections och Technicals. Flights, Inspections och Technicals har sedan en ”foreign key” i databasen 

så för att kunna skapa en ny Flight, Inspection eller Technical måste det finnas ett FlightLogId som 

överensstämmer med Flightlogs. Sedan om Flightlogs tas bort tas även Flights, Inspections och 

Technicals bort. Detta eftersom det finns en ”on delete cascade” som automatiskt tar bort de 

tabellerna för att den tillhörande Flightlogs är borta. Det finns även en ”foreign key” i FlightLogs som 

hör samman med Planes och dess ACreg. Detta eftersom alla Flightlogs måste ha ett plan. Här finns 

inget ”on delete cascade” för det ska inte bara gå att ta bort ett flygplan och alla dess loggar så 

enkelt. Då måste man ta bort alla flygloggar först och sedan går det att ta bort ett plan. Planes är ett 

table där alla flygplan är sparade så att teknisk informationen om planet sparas där som t.ex. 

flygplanstyp och dess bränsleförbrukning.  

Databasen är uppdelat på detta sätt eftersom hela flygloggen skulle bli väldigt stor och svårhanterlig 

om alla flights, inpections och technicals skulle vara i ett och samma table. Det blir också mindre data 

i databasen när det inte alltid är sju flygningar på en flyglogg utan också kan bli endast en.  

Se figur 7 för databasdiagram på flygloggen. 



 

Figur 7. Databasdiagram för flightlogg 

3.4. Länkar 
För att länkarna mellan olika sidor ska fungera i portalen och gå till rätt Flight, Inspection eller 

Technical är de uppbyggda med de ID:n som finns i Flighlogs table. ID:n skrivs in i querystrings som 

skickas med så att mottagande Controller kan läsa av.  För Flight skickas det med tre stycken ID:n. 

Det är ID så att den nya flighten vet vilken FlightLog den hör till. No används så att Flight vet vilken 

flight 1-7 den ska vara. Flid är FlighID så om den är 0 betyder det att det ännu inte finns någon Flight 

skapad. Är den däremot inte 0 finns det redan en Flight skapad och istället för att skapa en ny 

editeras den befintliga istället. För att göra det enklare för användaren att veta om en speciell flight 

redan är skapad är länkarna olika färger. Om en länk är grön betyder det att en Flight, Inspection 

eller Technical redan är skapad och visar den rött är den inte skapad ännu. Drop down listen kollar 

även så att den tidigare flighten redan är skapad så att den inte går att skapa Flight 2 innan Flight 1. 

 

Figur 8. Länkar i drop down list för Flights i Flightlogs index 



3.5. Applikationens säkerhet 
Det är viktigt att webapplikationen är säker och det har gjorts flertalet åtgärder för att försöka få den 

så säker som möjligt. För att det data som skickas mellan klienten och webbservern inte ska gå att 

läsa av i ren text används HTTPS. Detta aktiveras mycket enkelt genom att skriva [RequireHttps] i 

controllrarna för alla de sidor som finns. Då går det inte längre att använda vanlig HTTP utan man 

skickas automatiskt över till säkra HTTPS. Eftersom applikationen ska vara publicerad på Microsoft 

Azure och köras på deras domän ” namn.azurewebsites.net” används automatiskt Microsoft 

certifikat så ingen extra konfiguration eller kostnad för signering av certifikat behövs.  

För att kräva inloggning av användarna att använda sidan används det inbyggda inloggningssystemet 

i MVC. Det enda som behövs är att lägga till [Authorize] [15] i controllrarna som ska kräva 

inloggning. Det går även att lägga till så att användare får olika behörigheter men det finns inte några 

sådant behov för denna portal i dagsläget. 

En stor säkerhetsbrist som kan finnas på webbapplikationer är XSS där skadlig kod skrivs in i en 

textruta för att sparas på servern och sedan köra det i klientens webbläsare. För att då förhindra att 

det går att skriva t.ex. html kod finns det inbyggda funktioner i MVC som validerar att det inte finns 

några otillåtna tecken som skickas till servern.  

För att undvika att någon ska attackera applikationen med CSRF finns det inbyggda funktioner i MVC 

för att förhindra det. Det är genom att skiva @Html.AntiForgeryToken() i View. Då skapas ett gömt 

fält med ett krypterat värde som skickas med när användaren skickar data till servern. Sedan i 

Controller som tar emot information skriver man [ValidateAntiForgeryToken] för att den då ska 

validerar att det var rätt person. 

3.6. Genomförande av tester 
För att avgöra om kraven utfördes genomfördes det kontinuerliga tester.   

1. Test så att det går logga in vecka 16 genom att skapa en användare och sedan komma åt 

portalens delar. 

2. Test så att det utskrivna dokumentet för flygplanslogg uppfyller Jonairs visuella krav att den 

ska vara likadan som den befintliga under vecka 18 genom att skriva ut en flyglogg från 

portalen och sedan jämföra. 

3. Test så att det går att få fram flygstatistik från databasen vecka 19 genom att exportera data 

till Excel. 

4. Test av portalen i helhet av Jonair vecka 21. Då ska den användas som det är tänkt av Jonair 

och på det sättet se om det dyker upp buggar som kan krascha systemet och vara 

säkerhetsrisker. Det ska också avgöras om systemet är tillräckligt snabbt enligt kraven genom 

att ta tid från knapptryck till färdigladdad sida. 

  



4. Resultat 
Resultaten redovisas genom att först beskriva hur navigeringen och alla de sidor i portalen ser ut. Sedan 

redovisas hur kravspecifikationen efterföljdes samt de tester som gjordes. 

4.1. Navigering 
När man först kommer till webbapplikationen krävs det inloggning. 

 

Figur 9. Inloggningssida 

Efter inloggningen kommer man till startsidan där det går att navigera till olika funktioner. Notera att 

den övre navigeringsbaren även ändrats till länkar.  

 

Figur 10. Startsida 

 

Om man trycker på ”Hello mailadress” kommer man till en sida för att hantera sin användare. Under 

Manage går det att ändra lösenord samt att skapa en ny användare åt någon annan. 

 

Figur 11. Manage 



Om man går in under Planes kommer man till en sida för hantering av flygplanen. Där finns 

information om planets typ, vilken loggnummer som var det sista och hur mycket bränsle som det 

förbrukar. Genom att trycka på create new skapas ett nytt plan som sedan går att editeras under 

edit, visa mer information under details och ta bort under delete. 

 

Figur 12. Planes 

All hantering av flygloggen sker under FlightLogs. Här går det att skapa ny flyglogg och lägga 

till/editera upp till sju flygningar, en inspektion och fyra stycken tekniska fel. För flygningar och 

tekniska fel sker det med en drop down list där det endast går att lägga till en till om den tidigare 

redan är skapad. Allting som redan är skapat visas i grönt och annars i rött. Det går att editera det 

data som är i själva flygloggens table genom att trycka på edit samt se en sammanfattning på details. 

Det går att ta bort hela loggen genom att trycka på delete och då försvinner även alla flygningar, 

inspektioner och tekniska fel som är kopplade till flygloggen. Det går att filtrera efter ett speciellt 

flygplan och flyglogg genom att välja ett plan i en drop down list och skriva ett flygloggnummer i en 

textruta.  

 

Figur 13. Flightlog view 

  



När man skapar en ny flyglogg trycker man först på create new. Då kommer man till nedanstående 

bild där man skriver in datumet och sedan väljer något av de möjliga planen som finns och lagts in på 

sidan planes. 

 

Figur 14. Skapa ny flyglogg 

När en flyglogg är skapad kommer den ha fått ett loggnummer och det går att börja lägga till data. 

Den dagliga inspektionen skrivs in först. Först kommer DaNo som automatiskt är ett högre än 

föregående flygloggs inspektion. Sedan ska plats, datum, tid och autentiseringsnummer skrivas in. 

NeType, NeDate och NeHrs hämtas också automatiskt från föregående flyglogg men går att ändras 

när det behövs. Se "Bilaga 1. Beskrivning av flyglogg” för information vad fälten betyder. 

 

Figur 15. Inspection 

  



När inspektionen är skapad kan man gå vidare med att lägga till en flygning och fylla i alla fält som 

behövs. De fält som saknas jämfört med vad som finns i utskriftsvyn räknas ut automatisk. 

 

Figur 16. Flight 

Sedan kan man lägga till ett tekniskt fel. 

 

Figur 17. Technical 

  



För att editera mer data i flygloggen trycker man på edit. Today, Trpt och total ska ändras 

automatiskt om alla flygningar är inlagda och det har tryckts på print för denna flyglogg. Här går det 

även att lägga till en notering om det hänt något annat än ett tekniskt fel under flygningen. 

 

Figur 18. Edit 

När hela loggen är i ifylld trycker man på print för att skapa en utskriftsvänlig bild. Då läggs allting 

ihop från de olika tabellerna. Ingen av rutorna för signering är ifyllda eftersom de behöver fyllas i 

manuellt på papper. 

 

Figur 19. Print 



Genom att klicka på export från knappen längst ner på Flightlog sidan går det att komma till en sida 

för att exportera data till ett Exceldokument. I Exceldokumentet är det sedan enkelt att skapa egna 

beräkningar för statistik som t.ex. hur många flygningar som gjorts. Då är det hela Flight table som 

exporteras men det går att sortera så att endast ett speciellt flygplan eller ett flygloggsintervall 

exporteras. 

 

Figur 20. Export 

  

 

Figur 21. Excel data 

Från startsidan eller navigeringslisten går det att gå till sidan för meddelanden. Där kan företaget 

skriva korta meddelanden och information för de anställda.  Det går att skapa, editera, se mer 

detaljer samt ta bort meddelanden här. Det går att även filtrerar efter titel.  

 

Figur 22. Meddelanden 

  



4.2. Avklarade krav 
Alla krav på funktioner (1-6) med högsta prioritet är implementerade medan inga av de lägre 

prioriterade implementerades eftersom projektet var väldigt tidsbegränsat.   

 Krav nr 1  Portal med personlig inloggningssida Hög 

 Krav nr 2  Formulär för inskrivning av information för flygplanslogg  Hög 

 Krav nr 3  Möjlighet att skriva ut nödvändiga dokument med visuella krav på utseendet. Hög 

 Krav nr 4  Spara all information i databasen Hög 

 Krav nr 5  Exporteringsfunktion för data från databasen Hög 

 Krav nr 6  Funktion för att skriva/visa meddelanden från företaget Hög 

Tabell 2. Avklarade krav på funktioner 

 

Alla krav (12-19) för portalens övergripande funktionalitet avklarades. 

 Krav nr 12  Grafiskt funktionellt och enkelt gränssnitt Bas 

 Krav nr 13  Laddningstiderna av webbsidorna ska vara snabba på ca 1 sekund Bas 

 Krav nr 14  Koden ska vara indenterad och kommenterad för att annan person enkelt ska förstå. Bas 

 Krav nr 15  Portalen ska kunna hantera fel utan att krascha och ha hög tillgänglighet  Bas 

 Krav nr 16  Ska i förstahand använda sig av gratis programvara och kod Bas 

 Krav nr 17  Ska vara säkert för avlyssning och intrång Bas 

 Krav nr 18  Dokumentationen ska gå att förstå enkelt för inte allt för teknisk person Bas 

 Krav nr 19  Ska gå att underhålla med begränsad programmeringsvana Bas 

Tabell 3. Avklarade krav på funktionalitet 

 

4.3. Genomförda tester 
1. Test för att kolla så att en användare kan logga in och komma åt applikationens delar 

genomfördes och genom ”Figur 9. Startsida” går det att se att inloggningen lyckades. 

2. Test med att skriva ut en flyglogg som uppfyller Jonairs visuella krav genomfördes med lyckat 

resultat. Se resultat genom ”Figur 19. Print” där utskriftsvyn med data visas samt den befintliga i 

”Bilaga 1. Beskrivning av flyglogg” 

3. Test för att exportera flygstatistik genomfördes med lyckat resultat. Se ”Figur 21. Excel data” 

med ett urklipp för hur flygningar exporterats till Excel vilket möjliggör sammanställning av 

önskad statistik. 

 



4. Test av portalens helhet genomfördes med ett låta handledaren från Jonair gå igenom sidan och 

skapa nya flygningar på det sättet de kommer att använda applikationen. Under testet dök det 

inte upp några buggar och systemet kraschade inte. Testet var dock inte väldigt utmanande med 

att försöka hitta buggar utan de kommer vara en process som får fortlöpa under tiden Jonair 

börjar använda systemet mer och mer.  

Tiden det tar för sidorna att ladda är oftast under en sekund. Ibland kan det ta några sekunder 

om applikationen inte använts på ett tag eftersom Azure troligtvis pausar webbapplikationen och 

behöver ladda om den. Utskriftsvyns laddningstid är aningen längre, ca två sekunder. Men detta 

är eftersom webbläsaren startar upp en förhandsvisning av utskriften så att det sedan bara är att 

trycka på skriv ut knappen. 

  



5. Slutsats/Diskussion   
Webbapplikationen kommer att underlätta mycket för Jonair när det ska skriva sin flyglogg. Eftersom det 

är så många ställen där de sker uträkningar kan dessa nu ske automatiskt. Antalet fält som behöver fyllas 

i blir då betydligt färre när till exempel bränsle och flygtider räknas ut automatiskt. Att kunna ta ut 

statistik blir också mycket enkelt när hela tabellen går att exportera till Excel. Även om man själv måste 

skriva in vad man vill summera för värden i Excel kommer det gå mycket fortare än att läsa varje papper 

manuellt. 

Något som skulle ha kunnat underlätta lite under projektets gång var om jag hade haft ännu större 

inblick i deras hantering av dokument. Det gäller speciellt hur flygloggen fylldes i. Jag fick tidigt en 

introduktion i hur den användas men det var inte helt enkelt att både förstå hur allting fungerade med 

beräkningar och hur alla de olika fälten skulle fyllas i. 

Alla de högst prioriterade kraven blev implementerade. En sak som kanske inte blev helt perfekt var 

hastigheten från Microsoft Azure. Portalen kan verka seg när den inte har använts på ett tag. Detta är 

troligtvis eftersom själva webbapplikationen faktiskt är gratis och ligger på en delad server så att den nog 

pausas när den inte används. Men sedan när man loggat in och tryckt på några sidor går allting fort. En 

lösning på detta om det upplevs alltför långsamt är att kolla på ett annat alternativ för server. 

Det finns fortfarande möjligheter för utveckling av portalen och det skulle passa perfekt för någon annan 

student som vill göra exjobb att fortsätta på denna webbapplikation. Några värdefulla funktioner skulle 

vara att få in t.ex. tjänstgöringstider som då borde kunna genereras nästan helt automatiskt från det som 

redan är inskrivit i flygloggen.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Beskrivning av flyglogg 

 

 

Beskrivning av flygloggens fält uppifrån. 

Information om flygloggen 

 Date – Dagens datum 

 A/C type – Flygplanstyp 

 A/C reg – Planets registreringsnummer 

Information om flygningen 

 Flight no – De finns möjlighet att skriva in upp till 7 flygningar på samma flyglogg 

 PFC sign – Styrmans signering 

 Oil(l) L – Vänster motor oljenivå, OK eller liter påfyllt 

 Oild(l) R – Höger motor oljenivå, OK eller liter påfyllt 

 Fuel(kg) Added – Antal kilo bränsle som fyllts på 

 Fuel(kg) Total – Antal kilo bränsle som finns i planet, är densamma som föregående logs 

Remain fuel + added 

 Deice/Antiica – Ja eller nej om avisning gjorts 



 Departure airport - Namn på avgående flygplats i ICAO flygplatskod 

 UTC time off block – Tid när flygplanet rullar iväg 

 UTC time take off – Tid när planet lyfter 

 Arrival Airport – Namn på ankommande flygplats i ICAO flygplatskod  

 UTC time Landing – Tid när flygplanet landar 

 UTC time On block – Tid när flygplanet parkerats  

 Ldgs – Antal landningar som gjorts 

 Cycl – Om planet använder cykler skrivs vilken det är 

 Type of flight – Vilken typ av flygning det var, t.ex. taxi 

  Pax – antal passagerare 

 Remain fuel – Antal kg bränsle som är krav efter flygningen, detta räknas ut beroende på 

flygtid. 

 Remarks – Om något tekniskt fel uppkommit skrivs numret på den tekniska anmärkning 

som ska skriva, om inget skett skrivs nej. 

 PIC – Kaptenens namn 

 Co-pilot – Styrmans namn 

 PIC Sign – Kaptenens signatur 

Information om den dagliga inspektionen 

 No. – Nummer på den dagliga inspektionen av flygplanet 

 Place – Det stället som inspektionen genomfördes i ICAO flygplatskod 

 Date – Datumet inspektionen genomfördes 

 Time – Tiden inspektionen genomfördes 

 Signature – Signaturen på den som genomförde inspektionen 

 Auth. – Personen som genomförde inspektionens personliga nummer 

Information om flygtiden 

 Today – Total flygtid idag, sumeraras av de ovanstående flygningarnas flygtid 

 Trpt – Planets tidigare flygtid 

 Total – Den totala flygtiden, summera av Today och Trpt 

Information om nästa service 

 Type – Vilken typ nästa service ska vara 

 Date – Datumet när nästa service ska genomföras 

 Hrs – Vid vilket flygtimtal servicen ska genomföras 

Noteringar 

 Operational notes – Noteringar som kan vara bra för andra att känna till om flygplanet 

eller flygningarna som skett 

Information om fel som uppkommit 

 No. – Nummer på det tekniska fel som uppkommit, finns möjlighet att skriva in fyra 

stycken  



 Technical Remark – Beskrivning på det tekniska fel som uppkommit 

 Sign – Signering av personen som skev felet 

Resten av rutorna är för flygplansteknikerna och kommer inte behandlas i detta projekt. 

 


