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Sammanfattning
På Försäkringskassan finns behovet av att ta fram ett dynamiskt system för att
hantera de anställdas semester. Idag sparas all information om ledighet i semes-
terlistor på olika vis i form av dokument som till exempel Microsoft Excel-ark.
Detta skapar onödigt administrativt arbete och frustration, så behovet av en ge-
mensam semesterlista finns. En lista som innehåller samtliga anställda på För-
säkringskassan, och som kan formas efter behov. Listan ska kunna filtreras så
att endast de personer som är intressanta för användaren ska visas. De ska också
enkelt  kunna spara användarens ledigheter.  Efter agila  möten med beställare
kunde en lösning tas fram. Denna lösning har sin grund i ett externt kod-biblio-
tek vid namn Telerik, och lagrar anställdas ledigheter i en enda databas. Denna
lösning går att lägga upp på Försäkringskassans intranät FIA, så att den blir lätt-
åtkomlig för de anställda. Semesterlistans design valdes från beställarnas önske-
mål. I nuläget finns ingen licens på Försäkringskassan för att använda Telerik,
men denna lösning valdes ändå eftersom det  ansågs  vara det  bästa  tillväga-
gångssättet för detta projekt. Ifall lösningen väljs till det nya systemet för att
lagra ledigheter finns det möjlighet att fortsätta projektet, genom att köpa en li-
cens för Telerik, lägga upp semesterlistan på FIA och använda persondata från
Försäkringskassans databas för att samtliga anställda ska finnas med.

Nyckelord: Försäkringskassan, semesterlista, webbutveckling, Telerik.
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Abstract
The Swedish Social Insurance agency has a need to develop a dynamic system 
to manage employee holidays. Today, all information about employee holidays 
ar stored  in in diffrent holiday lists and takes form of documents such as Excel 
spreadsheets. This creates unnecessary administrative work and frustration, so 
the need for a common vacation list exist. A  list that contains all employees of 
the Swedish Social Insurance Agency, which can be shaped as needed. The list 
should be able to be filtered so that only those people who are of interest to the 
user are displayed. The user should also be able to easily save the his/hers vaca-
tion days. After the agile meetings with the clients of the agency, could a solu-
tion be developed. This solution is based on an external code library named Te-
lerik, and store employees holidays in a single database. This solution can be 
added to the Social Insurance Agency's intranet FIA, so that it is easily acces-
sible for employees. The new holidays list's design was chosen from the clients 
wishes and the guidelines of how a good design should be. At present there is 
no license on the insurance agency to use Telerik, but this solution was chosen 
anyway because it was considered the best approach for this project. If the solu-
tion is selected as the new system for storing holidays, there is an opportunity to
continue the project by buying a license for Telerik, add up the vacation list of 
FIA and use personal data from the Social Insurance Agency's database so all 
employees are included.

Keywords: Swedish Social Insurance agency, holiday list, web development, 
Telerik.
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1 Introduktion
I Sverige idag är 4 947 000 av befolkningen mellan 15-74 år sysselsatta [1].
Med sysselsatt  menas att de minst 1 timme i  veckan jobbat med ett  avlönat
arbete, som egna företagare eller som oavlönad medhjälpare i ett företag [2]. Av
alla som är sysselsatta är 2% kvinnor och 2% män frånvarande på grund av
sjukdom,  7% kvinnor  och  7% män  frånvarande  på  grund  av  semester,  3%
kvinnor och 1% män frånvarande på grund av föräldraledighet samt 2% kvinnor
och 2% män frånvarande av övriga skäl [3]. Med andra ord existerar många
olika typer av frånvaro och ledigheter. 

Ur ett arbetsgivarperpektiv blir det därmed på de flesta arbetsplatser aktuellt att
kunna  samla  de  anställdas  semesterdagar  och  andra  frånvarodagar  på  en
lättåtkomlig plats, så att planering och struktur blir lättare.  Ett vanligt sätt att
visa upp önskade och planerade ledigheter är i form av en lista innehållandes
rader och kolumner, så att det på ett simpelt sätt går att att pussla ihop lediga
dagar med en person och hens kontaktuppgifter. 

På Försäkringskassan i Sundsvall har åtkomsten till anställdas ledigheter varit
krånglig att både spara, och få tillgång till. Anledningen till att detta är att det
existerar alldeles för många olika semesterlistor i olika former, och alla dessa är
manuellt skrivna. De anställda får skriva in sina ledigheter i olika dokument
vilket skapar frustration hos de som vill ha den övergripande bilden. Det finns
alltså ett behov av att samla all ledighet på myndigheten i ett enda dynamiskt
system, så att alla som behöver tillgång till detta enkelt kan få det. 

Detta  projekt  handlar  om just  det.  Framtagandet  av  ett  nytt  system där  de
anställda på Försäkringskassan kan lagra sin semester, och där ledigheter enkelt
kan presenteras!

1.1 Problemformulering
Problemet idag uppstår eftersom det existerar för många semesterlistor. Olika
listor för olika team, avdelningar och dylikt.

Exempel: En chef på Försäkringskassan vill få en överblick om hur dennes an-
ställdas ledigheter sommaren 2017 ser ut, för att kunna planera in sommarjobb
och dylikt. Idag måste denne chef bläddra igenom Microsoft Excel-listor för att
komma åt denna information vilket är både tidsödande och frustrerande för den-
ne. 

Exemplet ovan är ett av många problem och irritationsmoment som existerar på
grund av att det inte finns någon gemensam samlingsplats för ledigheter. Onödi-
ga saker som skulle kunna förenklas om det fanns ett lättåtkomligt system för
att lagra och presentera detta. 
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1.2 Övergripande syfte
Syftet med projektet är att kunna ge intressenterna på Försäkringskassan ett nytt
system som de kan presentera för sina kollegor. Min lösning kommer försöka
skapa ett program/hemsida med tillhörande databas, där de anställda kan place-
ra sin ledighet och där informationen lätt kan hämtas ut.

1.3 Mål
Målen kan delas upp i både konkreta projektmål, som är de mål som detta arbe-
te skall nå upp till, samt ett effektmål, som är det mål som detta arbete kommer
att kunna leda till efter att det slutförts. 

1.3.1 Konkreta projektmål
Målet med själva projektet är att underlätta ledighetshantering på Försäkrings-
kassan genom att presentera ett nytt system där ledigheter kan lagras. Detta ge-
nom att ta hänsyn till frågorna nedan:

• Vad är det för typ av lösning som ska implementeras?
• Hur ska lösningen implementeras?
• Hur ska anställda komma åt lösningen?
• Hur ska lösningen implementeras för att endast kunna presentera 

relevanta personer?

Detta system ska presentera de anställdas frånvaro på det sätt Försäkringskas-
sans beställare vill ha det. Systemet ska också ta emot önskad ledighet från de
anställda och dessa ska även enkelt kunna redigera sina sparade ledigheter. 

1.3.2 Effektmål
Projektet kommer förhoppningsvis att leda till att underlätta sökandet och spa-
randet av de anställda på Försäkringskassans ledigheter genom att strukturera
samlingsplatsen för ledigheter.  Förhoppningsvis effektiviserar också projektet
arbetet för chefer och anställda på Försäkringskassan samt skapar för dem en
smidigare vardag med färre irritationsmoment. 

1.4 Översikt
I kapitel 1 har en introduktion beskrivits som introducerar projektet och tar upp
hur ledigheter hanteras i överlag. Här har det också framkommit problemformu-
lering samt målen med projektet. Kapitel 2 hanterar bakgrunden till problemet
och tar  även upp relevant  information kring de verktyg som sedan kommer
nämnas i de övriga kapitlen. I kapitel 3 beskrivs det tillvägagångssätt som pro-
jektet använt sig av för att lösa bakgrundsproblemet. Kapitel 4 beskriver hur
konstruktionen gick till, dvs hur metoden användes för att komma fram till re-
sultatet. Resultatet beskrivs sedan i kapitel 5 och där visas den slutliga lösning-
en upp. I kapitel 6 diskuteras resultatet ur olika vinklar, och hur väl målen upp-
nåtts. Kapitel 6 tar även upp resultatet ur ett större perspektiv och beskriver re-
sultatets för och nackdelar och hur det kan påverka anställda samhälleligt och
etiskt.
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2 Bakgrund
I  kapitel  2  beskrivs  Försäkringskassan först  generellt  som myndighet,  sedan
dess olika typer av arbeten. Sedan beskrivs projektets främsta bakgrundspro-
blem utförligt, dvs anledningen till att detta projekt behövdes.

2.1 Allmänt om Försäkringskassan
Försäkringskassan är  en statlig  myndighet  vars  främsta uppgift  är  att  utreda
människors rätt till utbetalning av bidrag från socialförsäkringen och att betala
ut bidragen och ersättningarna. [4]. Myndigheten hade år 2015 13481 anställda
och har kontor utspridda över hela Sverige med huvudkontoret i Stockholm [5].

2.1.1 Försäkringskassan Sundsvall
I Sundsvall har Försäkringskassan två kontor. En kundcentral och Försäkrings-
kassan IT. Projektets kontaktpersoner befinner sig på Försäkringskassans IT av-
delning i Sundsvall, och det är även där större delen av projektarbetet har ge-
nomförts.

2.2 Bakgrundsproblem
Ewa  Larsson-Snygg  (chef  på  utvecklingsavdelningen  Försäkringskassan)
beskriver  att  Försäkringskassan  har  problem med  att  på  ett  strukturerat  sätt
samla ihop och presentera sina anställas semesterdagar. Ett system för detta har
inte  varit  prioriterat.  Detta  beror  på licensbesvär  och brist  på  resurser.  Med
andra ord anses det vara för dyrt och krångligt att betala för ett program som
skulle  förenkla  uppsamling/presentation  av  semesterdagar,  och  det  har  inte
funnits arbetskraft och tid till att utveckla ett eget system. Resultatet av detta är
att  varje  avdelning,  team och  konsultgrupper  har  använt  olika  metoder  och
mjukvaror  för  att  samla  in  sina  ledigheter,  dvs  det  har  funnits  åtskilliga
semesterlistor, istället för en gemensam samlingsplats. I figur 1 kan man se ett
exempel på hur listorna ser ut idag.

Figur 1. Semesterlista i Microsoft Excel som skickades via e-post från Magnus
Andersson (Enhetschef ITAFG Försäkringskassan)
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Till  exempel  har  programvaran Microsoft  Excel  används .  Ett  stort  problem
med denna mjukvara, är att redigering i programmet endast kan utföras av en
person i taget, så om någon glömmer att stänga ner semesterlistan på sin dator
kan ingen annan spara sin ledighet. 

Larsson-Snygg och Magnus Andersson (Enhetschef ITAFG Försäkringskassan)
har diskuterat  nödvändigheten om att  strukturera semesterlistorna,  så att  alla
anställdas  semester  finns  att  hämta  på  ett  enda  ställe.  Fördelarna  och
smidigheten med detta skulle vara enorma enligt Larsson Snygg, då man som
chef med några knapptryck kan få fram den information om ledigheter som man
är  i  behov  av,  och  man  slipper  bläddra  igenom  flera  listor  för  att  se  det
relevanta.  Det  skulle  även  underlätta  för  de  anställda  då  alla  kan  spara  sin
semester  på  samma  ställe,  och  inte  behöver  oroa  sig  för  att  någon  gått  på
kafferast, låst datorn och glömt listan igång så den blir låst för redigering.

2.3 Webbutveckling och verktyg
Webbutveckling involverar all konstruktion av webblösningar, dvs att det är ett
väldigt brett begrepp innehållandes allt mellan utformningen av en hemsida till
tillverkandet av mer avancerade webbapplikationer [6]. Oavsett komplikationen
av webbprojekt, så brukar det ändå delas upp i fram och baksida. Där framsidan
är den del av webb-applikationen som kommunicerar med användare och baksi-
dan sköter den del som inte kommunicerar med användaren, utan istället kom-
municerar exempelvis med databasen. 

Nedan kommer relevanta verktyg beskrivas för att förenkla förståelsen av be-
grepp senare i rapporten.

2.3.1 Kodediterare
Textredigeringsprogram som används specifikt för framställning av webbsidor
och programvara kallas för kodediterare (från engelskans ”code editor”). I dessa
skriver programmerare sin programkod. Många kodediterare använder även en
kompilator som kan tolka koden och skapa program från den [7].

2.3.2 Programspråk
Ett programmeringsspråk är ett datorspråk avsedd för att överföra instruktioner
till en maskin [8]. De finns många olika typer av språk, och nedan beskrivs de
som är vanliga inom webbutveckling.

• HTML, kort för Hyper Text Markup Lanuage, är ett språk som används
för att konstruera hemsidor och webbapplikationer. Det skrivs genom att
skapa objekt i form av ”HTML-taggar”, vars innehåll som kan tolkas
som byggnadsstenar för en webbplats.

Ett exempel på en sådan tagg kan vara ”<title> Det här är en titel </t
itle>”.Webbläsaren kan sedan tolka HTML-filerna för att sedan rita upp 
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den önskade struktren . Exemplet ovan skulle ge en webbplats titeln  
”Det här är en titel”. [9]

• CSS, som är  en  förkortning  på  Cacade  Style  Sheet,  används  för  att
strukturera en webbplats utseende. Detta genom att beskriva utseendet
med exempelvis bakgrundsfärg eller storlek på HTML-objekt. [10]

• JavaScript är ett språk som är inbäddat i HTML. Språket används för
att till exempel skapa bildspel, ”popups” eller skapa händelser som sker
vid mus-klickning.  Koden skrivs som funktioner innanför HTML-tag-
gen ”<head>. [11]

• C# (utläses ”C sharp”) är ett objektorienterat språk som bland annat an-
vänds för utveckling av applikationer och webbformulär [12]. Med ob-
jektorienterat menas att språket bygger på objekt innehållandes data som
kallas attribut, och kod känt som metoder [13].

• SQL är standardspråket för att hämta, spara och redigera i en databaser
[14]. 

2.3.3 Externa kodbibliotek
Ett kodbibliotek är en samling resurser eller dylikt använt av datorer för utveck-
ling av mjukvara [15]. I rapporten används ordet externt kodbibliotek för att
förtydliga att resurserna laddats ner separat för att nå projektmålen.

2.3.4 Databaser
En databas är en generellt en samling data exempelvis i form av scheman, tabel-
ler eller listor. Om ett webbprojekt kräver någon form av datalagring är det vä-
sentligt att projektet har en plats att lagra information på. Information såsom lö-
senord, persondata, namn, platser, tidsbegrepp osv. [16]. 

Microsoft SQL Server är ett databassystem vars uppgift är att låta andra appli-
kationer lagra och hämta data. SQL server kan kommas åt av andra program
från samma dator, från en virtuell dator eller från en helt annan dator. Systemet
används över hela världen för datalagring av olika typer. [17]
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3 Metod
Kapitel 3 beskriver den metod som projektet  följt för att nå resultatet.  Först
beskrivs de vetenskapliga grunderna som projektets design skulle utgå ifrån.
Sedan beskrivs de verktyg som använts för att kunna implementera en lösning.

3.1 Grundläggande studie
Projektet ska undersöka vilka krav beställarna har på en eventuell lösning på
bakgrundsproblemet. 

Projektet  ska  ta  hänsyn  till  ”Interaction  Design  Beyond  Human-Computer
Interaction  4th  Edition”  för  att  designen  av  semesterlistan  skulle  få  en
användbar och användarvänlig funktionalitet. 

Projektet  ska även grunda sig också i  muntliga källor i  form av möten med
beställare, experter och de som håller ansvar över intranätets struktur. 

3.1.1 Undersökning av kravspecifikation
För att närmare undersöka de krav beställarna har på bakgrundsproblemet, och
för att projektet ska besvara de frågeställningar som nämndes i introduktioen
ska   intervjuer  och  möten  med  beställare  göras  för  att  med  ett  agilt
tillvägagångssätt   utforma  en  kravspecifikation  på  en  lösning.  Se
intervjufrågorna  i  bilaga  1.  Med  agilt  tillvägagångssätt  menas  att  korta
avstämningsmöten  ska  genomföras  med  beställarna  kontinuerligt  under
projektets gång för att beställarna ska kunna lämna synpunkter på hur lösningen
ska  utformas.  Detta  för  att  säkerställa  att  lösningen  som  tas  fram  är
ändamålsenlig för beställarna. 

3.1.2 Övrig informations insamling
Projektet  ska  även  hantera  tips  på  lösningsmetoder  från  personer  på
Försäkringskassan  och  i  privata  sammanhang.  Dessa  tips  implementeras  i
lösningen för att leda projektet framåt och för att nå kraven beställarna har.

3.2 Verktyg
Nedan beskrivs  de verktyg som ska användas  för att  utforma en lösning på
bakgrundproblemet.

3.2.1 Kodediterare
Den utvecklingsmiljö som ska användas för att utveckla den nya modulen är
Visual Studio som är ett väldigt bra verktyg för att underlätta kod-processen och
som stödjer framtagning av många olika typer av projekt. 
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3.2.2 Externa bibliotek
I projektet kommer externa kodbibliotek eventuellt att användas för att utforma
en  lösning.  Detta  eftersom  det  i  dessa  finns  goda  verktyg  till  att  utforma
webbapplikationer. I biblioteken finns objekt som annars inte skulle finnas som
till exempel färdigdesignade rutnät, knappar och dylikt. 

3.2.3 HTML
Semesterlistans objekt ska skrivas i Html-kod som ska bygga upp sidans design.
Koden ska hantera datapresentationen och verktyg som knappar, tidsobjekt och
dylikt.

3.2.4 Koden bakom (C#)
Själva användarkommunikationen ska ske genom HTML-objekt, men bakom
kommunikationen behövs den kod som binder  ihop alla  verktyg,  dvs  koden
bakom. Koden ska skrivas i programspråket ”C#” eftersom Webform-utvekling
med Teleriks verktyg är definierade till det. 

3.2.5 Javascript
För att kunna binda mus-klickningar på rutnätet till händelser ska  Javascript
användas. Alternativet är att skapa dessa händelser i koden bakom, men det är
inte alls  lika behändigt.  Javascript  valdes pga dess förmåga att  enkelt  skapa
händelser på applikationen utan att applikationen behöver laddas om.

3.2.6 CSS
CSS ska  användas  för  att  göra semesterlistans  innehåll  mer  presentabelt  för
användare. Exempelvis genom att placera HTML-objekten på ett strukturerar
vis på webbapplikationen samt göra dess form och färg behagligare.

3.2.7 Datalagring (SQL)

Databasen som ska användas för att spara persondata och ledigheter är SQL-
server. Detta väljs eftersom Försäkringskassan också använder detta. För att 
hämta data från SQL-servern kommer SQL-satser att användas, dvs 
serveranropen kommer ske via kod som kallas SQL-satser.
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4 Framtagande av kravspecifikation
I kapitel 4 beskrivs först det agila framtagandet av en kravspecifikation och hur
projektet  tog  olika  vändningar  efter  möten  med  problem.  Sedan  beskrivs
kortfattat den slutliga kravspecifikationen som slutresultatet skulle avspegla. 

4.1 Utformning av kravspecifikation
Nedan beskrivs det hur kravspecifikation på lösningen togs fram. Detta i form
av agil  utveckling  och möten  med experter  inom verktygen,  ansvariga  över
Försäkringskassans intranät och beställare. Med agil utveckling menas att idéer
och  lösningar  bollas  med,  i  detta  fall,  beställare  på  ett  flexibelt  vis  [18].
Arbetsmetoden används ofta på Försäkringskassan enligt  Ewa Larsson-Snygg
(Chef , Utvekling på Försäkringskassan)

4.1.1 Intervjuer med beställare
Genom möten med Larsson-Snygg, Rickard Swärd (Försäkringskassan) och 
Jonatan Sikström (Försäkringskassan) blev det bestämt att en lösning i form av 
en ny semesterlista skulle presenteras på myndighetens intranät FIA . Detta 
enligt Sikström eftersom FIA endast är åtkomligt för Försäkringskassans 
anställda, och att FIA's databas har tillgång till alla anställdas personuppgifter, 
vilket gör det betydligt lättare att föra över persondata till det nya systemet. 
Intranätet innehåller även intressanta data om varje inloggad person, så att 
redigering och inlägg av ledighet i det nya systemet endast sparas 
korresponderat till den personen. I figur 2 kan man se hur FIAs startsida ser ut.

Figur 2. Försäkringskassans intranäts startsida [19].
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Under intervjun hänvisade även Larsson-Snygg till ansvarig över intranätet, 
Martin Nissar. Kontakt uppsöktes med honom via e-post för att undersöka 
möjligheterna med en semesterlista på FIA.

4.1.2 Alternativ
Alternativet till FIA var en helt unik lösning, i form av en hemsida. Problemet
med detta var just att tillgången till persondatan var begränsad, och att arbetet
skulle bli mer icke-dynamiskt och tidskrävande. 

4.1.3 Problem med FIA
Efter  kontakt  med  Martin  Nissar  framgick  det  att  FIA var  uppbyggt  av  ett
verktyg vid namn Sharepoint. Sharepoint används kortfattat för att presentera
och lagra webbplatser och komma åt innehåll från olika plattformar [20]. 

Nu tog projektet en vändning. Detta, enligt Nissar, eftersom Sharepoint inte var
ett verktyg som kunde skapa den typ av lösning som beställarna tänkt. Att skapa
en  lista  likt  ett  Microsoft  Excel-dokument  i  detta  verktyg  var  inget  Nissar
trodde  var  möjligt.  Men eftersom Sharepoint  var  nyckeln  till  att  komma åt
intranätet och därmed databasen bokades ett möte med en Sharepoint-expert vid
namn  Fredrik  Altevid  in  för  att  se  om  han  kände  till  någon  möjlighet  att
presentera data på beställarnas önskemål på FIA. Det visade sig att han hade en
idé. 

Altevid menade att det var möjligt att skapa egna webbmoduler och presentera
dessa via Sharepoint, dvs man behöver inte använda de färdiga moduler som
Sharepoint erbjuder. Detta blev ett stort steg för projektet, då det nu blev tydligt
vad som skulle ligga som grund för en semesterlista på FIA. En listmodul som
sedan skulle kunna läggas upp på intranätet via Sharepoint!

4.1.4 En lösning tas fram
Fler möten bokades in med beställarna och förlag på lösningar visades upp (se
bilaga 2 för att se en av dessa förslag). En enkel presentation av ett system visa-
des för Larsson-Snygg, Sikström och Swärd. Dock så kom invändningar mot
förslaget då det inte alls var vad de hade tänkt sig, och vid detta tillfälle började
det bli klart vad lösningen skulle innehålla.

Den  nya  semesterlistan  skulle  innehålla  samtliga  personer  på
Försäkringskassan, och dessa skulle endast kunna spara och redigera sina egna
ledigheter. Listan skulle även gå att filtrera efter önskad vy, till exempel endast
visa alla personer i samma avdelning eller team. Den skulle likna Microsoft
Excel-listorna så att folk enkelt förstod hur ledigheterna presenterades och den
skulle  innehålla  kontaktuppgifter  till  samtliga.  Med andra  ord,  en dynamisk
filtrerbar lista på Försäkringskassans intranät.
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Först valdes det att utveckla ett webbformulär från grunden. Formuläret skulle
innehålla ett rutnät som presenterade ledigheterna, en filtreringsfunktion och ett
lätt  sätt  att  spara  och  redigera  ledigheter.  Kontakt  togs  med  Martin  Stattin
(Triona AB) efter att framkommit att han jobbat mycket med datapresentation i
form av listor. Han tipsade om ett tabellbibliotek som innehåller färdiga objekt i
form av rutnät med filtreringsfunktioner som dessutom stödjs av Sharepoint.
Det  blev  då  klart  att  projektet  skulle  använda  detta  bibliotek.  Namnet  på
biblioteket är Telerik.

4.4.5 Telerik
Detta  bibliotek  lägger  till  åtskilliga  verktyg  som  till  exempel  rutnät,
filtreringsfunktioner  och datumväljare i Visual Studio [21]. Det ska användas
eftersom det  ansågs  innehålla  många användbara  funktioner  som enkelt  kan
presentera en användare för lättförståeliga vyer, vilket är mycket viktigt enligt
[22] då en sida ska vara estetik, givande och hjälpsam etc.  På Teleriks hemsida
finns också demo-versioner av datapresenterande rutnät, vars källkod är gratis,
vilket gör framtagandet av en användarvänlig semesterlista lättare [23].

Telerik  valdes  in  i  projektets  metod av olika  anledningar.  En anledning var
eftersom framtagandet av en lösning inte hade den tid som krävts för att skapa
en lösning utan biblioteket, med andra ord så var Teleriks vertyg väsentliga för
att  en  prototyp  skulle  kunna  implementeras  inom  tidsramen.  En  annan
anledning att Telerik valdes var eftersom det stöds av Sharepoint vars fördel
nämns senare i rapporten. 

4.2 Kravspecifikation
Efter att mycket tid spenderats på att utforma en kravspecifikation blev det till
slut bestämt vilka funktioner den nya semesterlistan skulle inneha, och hur den
skulle implementeras. Telerik lades fram som förslag för Swärd, som tyckte om
idén av ett externt bibliotek.

4.2.1 Åtkomst
Semesterlistan ska kommas åt genom Försäkringskassans intranät FIA. Där ska
ska de anställda länkas via en webbläsare till semesterlistan. Detta genom att
lägga upp webbapplikationen via Sharepoint på intranätet.

4.2.2 Spara ledighet
Det ska vara smidigt att spara ledigheter i semesterlistan. Användaren ska kun-
na spara sina ledigheter genom att antingen klicka på sina dagar i rutnätet, eller
genom en knapp som länkar  användaren till  ett  fönster  innehållandes  någon
form av kalender. I kalendern ska användaren kunna fylla i de önskade dagarna
och sedan välja typ av ledighet från en meny. Därefter ska användaren kunna
välja hur stor procent av dagen den vill vara ledig från en annan meny.
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4.2.3 Design
Semesterlistan  skulle  likna  de  tidigare  Microsoft  Excel-dokumenten  som
använts genom att presentera användare för ett rutnät där varje cell motsvarar
en dag. Designen ska vara enkel  att  förstå  och ge användaren en känsla  av
kontroll, viket är viktigt. [24]. Med andra ord ska det vara simpelt att navigera
sig på semesterlistan.

4.2.4 Filtrering
Semesterlistan ska vara anpassningsbar efter önskad vy. Dvs att man ska enkelt
kunna se de personer i listan som är intressanta genom att utforma den efter sitt
eget behov.

4.2.5 Taggar
Det blev bestämt att varje person i semesterlistan ska kunna skriva sina egna
taggar för att  enkelt  bli  delaktig  i  en vy.  Till  exempel ska en person kunna
skriva sina taggar så att alla med samma tagg visas i samma vy om så önskas.

4.2.6 Borttagandet av ledighet
Det kan ju hända att en användares ledighet inte blir av, eller att användaren rå-
kar spara en ledighet med fel datum, typ eller procent. Därför ska semesterlistan
innehålla en knapp som presenterar användaren för dess ledigheter, som sedan
kan raderas.
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5 Resultat
I detta kapitel kommer den nya semesterlistan visas. Först kommer lösningens
uppbyggnad  beskrivas,  och  hur  dessa  objekt  fungerar.  Sedan  kommer  det
beskrivas hur den slutliga webbmodulen blev och hur dess funktioner utnyttjas. 

5.1 Uppbyggnad
Lösningen är skapad genom en projekttyp i Visual Studio framtagen av Telerik.
Projekttypen heter Telerik Web Application och existerar specifikt för framtag-
ning av webb-applikationer som hanterar datapresentation. 

5.1.1 HTML
HTML var det språk som bygger upp webb-applikationens framsida. Man kan
tolka varje varje HTML tagg som de byggstenar som byggt upp den del av pro-
jektet som kommunicerar med användaren. Eftersom projektet använde sig av
Telerik som externt bibliotek kunde projektet använda nya HTML-objekt som
annars inte finns i standarden.

5.1.2 CSS
CSS användes ett fåtal gånger i lösningen för att strukturera designen på HTML
objekten. Till exempel få vissa objekt att ligga centralt på sidan, eller få vissa att
alltid ligga längst till vänster.

5.1.3 Javascript
Javascript  användes  i  projektet  för  att  händelseutveckling och popups skulle
fungera. Dvs om användaren klickar på något med musen så kommer listan på
vissa objekt skapa en händelse, och vissa av dessa händelser är ibland popup-
fönster.

5.1.4 Koden bakom (C#)
Den  del  av  semesterlistan  som  inte  direkt  kommunicerar  med  användaren
skrevs i C#. Dvs den del som band ihop HTML objekten med varandra och da-
tabasen samt höll reda på vad som skrevs in i textfälten osv.

5.1.5 SQL
SQL användes vid serveranrop i form av hämtning och korrigering av data i da-
tabasen. 

5.2 Funktionalitet
Semesterlistan  är  byggd  så  att  endast  de  funktioner  beställarna  tycker  är
nödvändiga finns. Detta för att inte skapa förvirring och för att man lätt ska
kunna förstå hur man använder filtrering och sparar ledigheter osv. 
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5.1.1 Första intrycket

Figur 3. Semesterlistan i sin helhet.

I  figur  3  visas  semesterlistan  som  den  ser  ut  när  man  först  startar
webbapplikationen.  Användaren  presenteras  direkt  inför  semesterlistan,  där
man kan se samtliga ledigheter hos anställda. I övre vänstra hörnet finns en
knappmeny som visar knappen för att lägga till ledigheter, knappen för att ta
bort  ledigheter,  en  tidsintervall-väljare  och  ett  fält  för  sina  söktaggar.
Tidsväljaren  är  alltid  satt  till  dagens  år  och  månad,  dvs  om  man  öppnar
semesterlistan i januari 2017, så kommer listan vid start alltid visa tidsspannet 1
– 31 januari 2017. Användaren kan välja det år och månad den tycker sig vara
intressant av, genom att navigera sig med pilarna eller klicka på knappen mitt i
menyn. Figur 4 visar hur det ser ut när man klickar på knappen för att byta
månadsvy.

Figur 4. Månadsväljare används för att navigera sig på semesterlistan

Bredvid månadsväljaren finns ett textfält där användaren kan spara de taggar
hen vill att andra användare ska kunna filtrera fram denne med.
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5.1.2 Spara ledighet
Genom att  klicka  på  knappen  ”Lägg  till”  så  presenteras  användaren  av  ett
Popup  fönster  innehållandes  en  kalender  och  två  nedfallande  menyer.  På
kalendern kan användaren välja de dagar denne vill vara ledig på genom att
klicka på dessa dagar. Det går att välja hur många dagar som helst vilket gör att
det inte blir tidskrävande att spara ledigheter. I figur 5 visas kalendern och de
två menyerna.

Figur 5. Hur man sparar ledighet.

På ena menyn kan man välja förutbestämda typer av ledighet, som till exempel
semester, föräldraledighet och sjukledighet. På den andra väljer användaren hur
stor procent av de valda dagarna ledigheten kommer gälla.

Exempel:  Användaren ska ha semester på 100% under vecka 10. Hen väljer
dessa dagar i kalendern och väljer sedan ”Heldag” i den vänstra menyn och
”Semester” i  den högra.  Sedan klickar hen på ”Spara”.  Nu är hens ledighet
registrerad och visas i semesterlistan under vecka 10!

Om  användaren  klickar  på  en  av  dagarna  i  rutnätet  istället  för  ”Lägg  till
knappen” öppnas samma popup-fönster, och den dag man klickade på i rutnätet
markeras i kalendern.

5.1.3 Visa ledigheter
Som tidigare nämndes visar semesterlistan vid start den aktuella månaden och 
året. Vill man visa en annan månad får man navigera sig dit. Dagarna i den 
valda månaden representeras av kolumner som är grupperade efter vecka. 
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5.1.4 Filtrering
Högt  upp  i  semesterlistan,  under  rubrikerna,  finns  det  små  textfält  med  en
filtreringsknapp. Genom att kicka på filtreringsknappen kan man filtrera listan
efter  det  man skrivit  i  textfältet.  Figur 6 visar  hur  listan filtreras  så  att  den
endast visar de vars förnamn innehåller texten ”Namn1”.

Figur 6. Hur filtrering sker på semesterlistan. Här visas alla vars namn innehåller
texten ”Namn1”.

Exempel: Användaren vill att semesterlistan endast ska innehålla sig själv så att
denne  enklare  kan  se  sina  egna  ledigheter.  Hen  skriver  då  in  sitt  namn   i
textfälten  för  för  och  efternamn,  och  väljer  ”contains”  ur  filtreringsknapp-
menyn. Listan visar nu endast användaren och hens ledigheter!

5.1.5 Taggar

Taggar är en kolumn i semesterlistan vars innehåll användaren bestämmer själv
ur  textfältet  överst  på  sidan.  Användaren  kan  sedan  filtrera  semesterlistans
innehåll efter taggarna. I figur 7 syns det hur användaren valt sin tagg i det övre
fältet, och hur denne sedan filtrerat semesterlistan så endast de med samma tag
syns.

Exempel:  Användaren jobbar inom ”Grupp A” och vill se alla sina kollegors
semester. Hen ber då alla på sin avdelning att använda söktaggen ”Grupp A”.
Nu kan användaren filtrera fram alla sina kollegor och därmed få överblick över
sin avdelnings ledigheter!
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Figur 7. Filtrering med taggar. Här visas hur en tagg valts ur det övre textfältet, och
ur sedan listan kan filtreras genom att endast visa de med den taggen.

5.2 Design

5.2.1 Första intrycket
Semesterlistan är gjord så att användaren lätt ska kunna navigera sig på sidan. 
Alla knappar visar återkoppling vid klick så att användaren ska känna sig säker 
på denne just klickat på. Tidsintervalls-väljaren och textfältet för taggar är 
placerat centralt så att användaren alltid ska veta vilken data som presenteras i 
semesterlistan.

5.2.2 Spara ledighet
Popup-fönstret visar det nödvändiga användaren behöver se för att kunna spara
sin ledighet. Som nämndes ovan presenteras användaren endast för en kalender
och två enkla menyer. Om användaren fyllt i allt korrekt visas återkoppling med
texten ”din ledighet är sparad” så att förvirring ej ska skapas. Ifall användaren
inte fyllt i alla fält ges återkoppling med texten ”du har glömt att fylla i alla
fält”.

5.2.3 Visa ledigheter
Genom att föra musen över en användares lediga dagar i semesterlistan visas
den information som denne sparade. 

5.2.4 Färger
För  att  ge  en  bra  överblick  representeras  ledigheter  av  olika  färger  i
semesterlistan. Dessa färger och deras motsvarighet kan ses i tabell 1.

Tabell 1. Färger som motsvarar olika ledigheter.

Färg Typ av ledighet

Grönt Semester

Blått Föräldraledighet

Grått Helg

Gult Tjänstledigt

Rosa Vård av barn

Rött Sjuk
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5.2.5 Filtrering
Filtreringen sker som sagt genom att fylla i textfälten och sedan välja typ av
filtrering med knappen bredvid. Textfälten och knappen är placerade ovan varje
kolumntitel för att det ska vara enkelt att se den korresponderande kolumnen
man filtrerar efter. 

5.2.6 Taggar
Textfältet  där  taggarna  skapas  är  designat  så  ifall  inga  taggar  är  sparade,
kommer en kursiv text finnas i fältet med orden ”Mina taggar”.

5.3 Databas
Databasen lades upp på en virtuell dator via ett program som kallas VM-Player. 
Där sparades persondata, ledigheter, typ av ledighet och datum i olika tabeller. 
Varje tabell gavs ett ID och kolumner med data. 

5.3.1 Person
Varje person har i databasen ett för och efternamn, ett personnummer och ett te-
lefonnummer.

5.3.2 Typ av ledighet
Det finns förutbestämda anledningar till att vara ledig. Dessa är semester, för-
äldraledighet, tjänstledig, vård av barn, permission, och sjukdom. 

5.3.3 Procent av dagen
Det finns i databasen tre olika val för hur stor andel av en dag man ska vara le-
dig. Dessa är heldag, halvdag och kvartsdag

5.3.4 Datum
I datumtabellen finns information om ett datum lagrad. Detta är till exempel, 
veckodag, vilken vecka den tillhör och vilken månad den tillhör.

5.3.5 Relationer
I databasen finns relationstabeller för att sammankoppla ledigheter med rätt per-
son, rätt typ av ledighet och hur länge ledigheten räcker. Figur 8 visar hur en le-
dighet är lagrad genom att koppla ihop ett datum, en person, en typ av ledighet, 
och en procentandel av dagen personen i fråga ska vara ledig.

Figur 8. Relationstabellen i databasen.
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6 Diskussion
I  kapitel  6  diskuteras  resultatet  med  avspegling  på  kravspecifikationen.  Här
nämns även hur tagg-systemet var ett moment som krävde mycket fokus för att
finna en lösning. Sedan berättas det om hur projektets gång varit, och hur målen
uppfyllts för att sedan avslutas det med några sista ord.

6.1 Utvärdering mot kravspecifikation
Den nya semesterlistan möter alla krav förutom ett, nämligen att det ska presen-
teras på intranätet. Detta eftersom Försäkringskassan inte i dagsläget äger nå-
gon licens på Telerik, och därmed inte kan ta del av av alla objekt på modulen.
Dock så är det fullt möjligt att lägga upp semesterlistan så att den nås via FIA,
ifall beställarna betalar för en licens. Eftersom det inte går i nuläget att lägga
upp listan på intranätet, går det heller inte att föra över persondata från Försäk-
ringskassans databas. Med andra ord finns det utrymme för mer arbete ifall be-
ställarna är nöjda med den slutliga lösningen.

6.1.1 Lösningen på filtrering
Ett  diskussionsmoment  var  hur  filtreringen skulle  fungera  på  semesterlistan.
Detta var det svåraste valet, och många förslag blev för svåra eller krångliga att
implementera. Först var det tänkt att förutbestämda grupper skulle finnas lagra-
de i databasen, men det ansågs skapa för många problem då nya grupper skapas
hela tiden. Till exempel om ett nytt team skapas, måste de lägga till sitt team i
databasen. Taggsystemet var den smartaste och mest felfria lösningen som kun-
de kommas på, även om den också innehåller problemmoment. Det kan ju hän-
da att två grupper taggar sig med samma text, eller att en gruppmedlem stavar
fel. Det återstår att se om det kanske finns en bättre lösning till detta.

6.2 Projektets gång
Projektet har till stor del handlat om att hitta en lösning på ett problem, utan nå-
gon som helst förberedelse. Det fanns ingen bakgrundsfakta om hur projektet
skulle lösas, mer än de krav som fanns på lösningen. Detta har varit den stora
utmaningen. Att samtidigt få fram alla krav på semesterlistan genom att bolla
förslag med beställarna, och samtidigt leta efter den information som var nöd-
vändig  för  att  lösa  problemet.  Försäkringskassan  är  en  stor  myndighet  med
många personer med olika ansvarsområden, så att hitta rätt person för rätt fråga
har också vart en utmaning. 

Den slutliga lösningen blev alltså en webbapplikation i form av en semesterlista
som går att presentera på intranätet FIA ifall det finns önskemål för det. För-
hoppningsvis uppskattas lösningen av beställarna, och ber om att få en fullt fun-
gerande sida på intranätet. Lösningen kan i sådana fall komma att användas av
Försäkringskassans ca 13 500 anställda för att registrera semester och annan
frånvaro. 
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6.3 Måluppfyllelse
Här kommer måluppfyllelsen diskuteras med avseende på de mål som nämndes 
i introduktionen.

6.3.1 Konkreta projektmål
I kapitel 1 beskrevs de konkreta mål som fanns innan projektet tog fart. Dessa
mål tog form av frågor som projektet skulle besvara.

Projektet  har besvarat samtliga frågeställningar. Den första frågan var vilken
typ av lösning som projektet skulle implementera, den andra var hur det skulle
implementeras och den tredje var hur lösningen ska kommas åt. Tidigare i rap-
porten står svaret på dessa frågor i detalj, men de kan sammanfattas att lösning-
en skulle vara en webbapplikation som ska kommas åt på Försäkringskassans
intranät. 

Den sista frågan var hur lösningen endast ska kunna presentera de personer som
användaren vill se. Detta kan besvaras med tagg-systemet som beskrivits ovan.

Eftersom projektet inte än är upplagt på FIA, löser det inte än målet om att un-
derlätta ledighetshanteringen på försäkringskassan. Dock så har projektet tagit
fram en fungerande produkt som i framtiden kan uppfylla det målet. Med andra
ord om beställarna som nämndes ovan tycker om resultatet av projektet går det
att förlänga projektet så att projektmålet blir fulländat. 

6.3.2 Effektmål
Liknande projektmålet kan effektmålet inte uppnås idag eftersom projektet inte
kan presenteras på intranätet idag. Om projektet förlängs genom godkännande
av beställarna kommer förhoppningsvis effektmålen att kunna nås och semes-
terhantering effektiviseras för chefer och anställda på Försäkringskassan

6.4 Samhälleliga och etiska aspekter
Om projektet blir den slutliga lösningen för Försäkringskassan skulle det för-
hoppningsvis ge positiv inverkan på chefers och anställdas vardag där. Men 
även om det ur ett samhällsperspektiv kan verka som en oskyldig programvara 
endast avsedd för att förenkla människors vardag kan det ses negativt med hän-
syn till etiska aspekter. Semesterlistan ger samtliga som använder den tillgång 
till varandras ledigheter. Att se när är en kollega går på sportlov kanske inte är 
så skadligt, men att kunna se varandras sjukfrånvaro eller föräldraledighet 
kanske överstrider den personliga integriteten. Under projektet valdes det även 
att inte visa de anställdas personnummer i semesterlistan av samma skäl. Även 
om det det inte handlar om direkt hemlig information så är det ändå ett perspek-
tiv som måste beaktas. Ska alla kunna se när du är sjukskriven, ledig eller hem-
ma med barn? Frågan kan inte besvaras med en subjektivt åsikt här utan det 
måste Försäkringskassan som arbetsgivare och Försäkringskassans anställda ta 
ställning till.
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6.5 Slutliga ord
Från skolbänken till att strukturera upp ett arbete som detta har varit mycket lä-
rorikt. Speciellt om man ser aspekten av hur en myndighet som Försäkringskas-
san fungerar. Det gäller att snabbt skaffa sig en uppfattning om vilka personer 
man vill ställa sina frågor till, och vilka man ska söka upp ifall problem upp-
kommer. Jag har aldrig heller skapat ett system som detta, och därmed lärt mig 
mycket inom programmering och projektupplägg. Innan projektet hade jag ald-
rig skapat webbformulär eller programmerat i många av de språken som an-
vänts. 

Dock så måste jag säga att dessa veckor har varit mer än roliga, och fått mig att 
inse att ens teoretiska kunskaper faktiskt går att applicera på en arbetsplats.
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Bilaga 1
Bild på de stödfrågor som användes under ett möte med beställare på Försäk-
ringskassan.
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Bilaga 2
Nedan visas bilderna från en Microsoft Power Point-presentation som visar en
av de första lösningarna som presenterades för beställarna.
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Bilaga 3:
HTML kod om använts för att bygga upp webbapplikationen.

 <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="TelerikWebApp1.WebForm1" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <style>
        #div2
        {
            float:left;
        }
        *
        {
             font-family: arial, sans-serif  !important;
        }
      
    </style>
    <title>Semestrlista</title>

</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">

         <telerik:RadAjaxManager ID="RadAjaxManager1"
DefaultLoadingPanelID="RadAjaxLoadingPanel1"
        runat="server">
        <AjaxSettings>
            <telerik:AjaxSetting AjaxControlID="controlID">
                <UpdatedControls>
                    <telerik:AjaxUpdatedControl ControlID="RadGrid1" />
                </UpdatedControls>
            </telerik:AjaxSetting>
            </AjaxSettings>
         </telerik:RadAjaxManager>

    <telerik:RadScriptManager runat="server" ID="RadScriptManager1" />
    <div>
   <telerik:RadButton ID="RadButton1" runat="server" AutoPostback="false"
Text="Lägg  till" OnClientClicked="function(button,  args)
{genericPopup(button,  args,  'SavePopUp.aspx',  '500',  '490',  'no');}"
ButtonType="SkinnedButton" Skin="Bootstrap" Width="90px" Height="40px">
   </telerik:RadButton>
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    <telerik:RadButton ID="RadButton2" runat="server"
AutoPostback="false" Text="Ändra" OnClientClicked="function(button, args)
{genericPopup(button,  args,  'RemovePopUp.aspx',  '500',  '490',  'no');}"
ButtonType="SkinnedButton" Skin="Bootstrap" Width="90px" Height="40px">
   </telerik:RadButton>

        <telerik:RadButton RenderMode="Lightweight" ID="PreviousButton"
runat="server" Text="" Height="40px" Skin="Bootstrap" AutoPostBack="true"
OnClick="PreviousButton_Click">
                                <Icon
PrimaryIconCssClass="rbPrevious"></Icon>
                            </telerik:RadButton>

<telerik:RadMonthYearPicker ID="RadMonthYearPicker1" Runat="server"
Culture="en-US" Width="460px" Height="40px"
SelectedDateChanged="RadMonthYearPicker1_OnPopupClosing"
HiddenInputTitleAttibute="Visually hidden input created for functionality
purposes."
OnSelectedDateChanged="RadMonthYearPicker1_SelectedDateChanged"
AutoPostBack="True" Skin="Bootstrap">
<DateInput DisplayDateFormat="MMMM  yyyy" DateFormat="MMMM  yyyy"
LabelWidth="40%" Height="50px">
<EmptyMessageStyle Resize="None"></EmptyMessageStyle>

<ReadOnlyStyle Resize="None"></ReadOnlyStyle>

<FocusedStyle Resize="None"></FocusedStyle>

<DisabledStyle Resize="None"></DisabledStyle>

<InvalidStyle Resize="None"></InvalidStyle>

<HoveredStyle Resize="None"></HoveredStyle>

<EnabledStyle Resize="None"></EnabledStyle>
</DateInput>

<DatePopupButton ImageUrl="" HoverImageUrl=""></DatePopupButton>

<MonthYearNavigationSettings
DateIsOutOfRangeMessage="Cancel"></MonthYearNavigationSettings>
        </telerik:RadMonthYearPicker>
    
        <telerik:RadButton RenderMode="Lightweight" ID="NextButton"
runat="server" Text="" Height="40px" Skin="Bootstrap" AutoPostBack="true"
OnClick="NextButton_Click" >
                                <Icon
PrimaryIconCssClass="rbNext"></Icon>
                            </telerik:RadButton>
   
        <telerik:RadTextBox ID="RadTextBox1" Runat="server"
AutoPostBack="false" LoadingPaneiId="RadAjaxLoadingPanel1"
EmptyMessage="Mina  taggar..." LabelWidth="64px" Resize="None"
Skin="Metro" Height="40px" Width="460px"
OnTextChanged="RadTextBox1_TextChanged">
        </telerik:RadTextBox>
   
        </div>
        <br />
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        <telerik:RadGrid RenderMode="Lightweight" ID="RadGrid1"
runat="server" AutoGenerateColumns="false"
            AllowSorting="true" GroupingEnabled="false"
AllowFilteringByColumn="true" AllowFitering="true" HeaderStyle-
Height="2px" 
            AllowScrolling ="true" AllowPagin ="true"
OnNeedDataSource="RadGrid1_NeedDataSource" OnItemDataBound
="RadGrid1_ItemDataBound" Font-Size="Large" ItemStyle-
HorizontalAlign="Left" Skin="Bootstrap" >
            <MasterTableView AllowFilteringByColumn="true"
TableLayout="Fixed" HeaderStyle-Height="25px" >
                
                 <ColumnGroups> 
                <telerik:GridColumnGroup HeaderText="v1" Name="Vecka1"
HeaderStyle-VerticalAlign="Middle">
                </telerik:GridColumnGroup>
                <telerik:GridColumnGroup HeaderText="v2" Name="Vecka2"
HeaderStyle-VerticalAlign="Middle">
                </telerik:GridColumnGroup>
                <telerik:GridColumnGroup HeaderText="v3" Name="Vecka3"
HeaderStyle-VerticalAlign="Middle">
                </telerik:GridColumnGroup>
                <telerik:GridColumnGroup HeaderText="v4" Name="Vecka4"
HeaderStyle-VerticalAlign="Middle"> 
                </telerik:GridColumnGroup>
                <telerik:GridColumnGroup HeaderText="v5" Name="Vecka5"
HeaderStyle-VerticalAlign="Middle"> 
                </telerik:GridColumnGroup>
                <telerik:GridColumnGroup HeaderText="v6" Name="Vecka6"
HeaderStyle-VerticalAlign="Middle"> 
                </telerik:GridColumnGroup>
            </ColumnGroups>
                
                
                
                <Columns>
                

                    <telerik:GridBoundColumn UniqueName="Efternamn"
HeaderText="Efternamn" HeaderStyle-Width="220px"
DataField="LastName"></telerik:GridBoundColumn>
                    <telerik:GridBoundColumn UniqueName="Namn"
HeaderText="Förnamn" HeaderStyle-Width="220px"
DataField="Name"></telerik:GridBoundColumn>
                    <%--<telerik:GridBoundColumn
UniqueName="Personnummer"  HeaderText="Personnummer"  HeaderStyle-
Width="220" DataField="PNR"></telerik:GridBoundColumn>  --%>
                    <telerik:GridBoundColumn UniqueName="Telefonnummer"
HeaderText="Telefon" HeaderStyle-Width="220"
DataField="Phone"></telerik:GridBoundColumn>
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                    <telerik:GridBoundColumn UniqueName="Grupper"
HeaderText="Taggar" HeaderStyle-Width="220" DataField="Tag" ItemStyle-
Font-Size="small"></telerik:GridBoundColumn>

                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d1"
HeaderText="1" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d1"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d2"
HeaderText="2" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d2"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d3"
HeaderText="3" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d3"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>

                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d4"
HeaderText="4" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d4"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d5"
HeaderText="5" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d5"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d6"
HeaderText="6" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d6"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>

                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d7"
HeaderText="7" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d7"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d8"
HeaderText="8" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d8"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d9"
HeaderText="9" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d9"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>

                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d10"
HeaderText="10" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d10"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d11"
HeaderText="11" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d11"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d12"
HeaderText="12" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d12"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>

                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d13"
HeaderText="13" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d13"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d14"
HeaderText="14" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d14"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d15"
HeaderText="15" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d15"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>

                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d16"
HeaderText="16" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d16"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
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                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d17"
HeaderText="17" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d17"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d18"
HeaderText="18" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d18"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>

                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d19"
HeaderText="19" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d19"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d20"
HeaderText="20" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d20"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d21"
HeaderText="21" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d21"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>

                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d22"
HeaderText="22" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d22"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d23"
HeaderText="23" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d23"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d24"
HeaderText="24" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d24"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>

                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d25"
HeaderText="25" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d25"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d26"
HeaderText="26" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d26"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d27"
HeaderText="27" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d27"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>

                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d28"
HeaderText="28" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d28"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d29"
HeaderText="29" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d29"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d30"
HeaderText="30" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d30"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>

                    <telerik:GridDateTimeColumn UniqueName="d31"
HeaderText="31" HeaderStyle-Width="50px" DataField="d31"
AllowFiltering="false"></telerik:GridDateTimeColumn>
                    

                    
                </Columns>
     
            </MasterTableView>
            
        </telerik:RadGrid>
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    </form>
</body>
</html>
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	Nyckelord: Försäkringskassan, semesterlista, webbutveckling, Telerik.
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