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Abstract

IKEA HaparandaTornio employ some two-hundred people in its furniture retail store. 
Keeping track of staff statistics and employee information has previously been achieved 
through the use of a basic Microsoft Office Excel spreadsheet. The store’s human resources 
department requested an upgrade to this system with the hope of speeding up and 
simplifying the administrative process, as well as to make it easier to monitor HR-related 
target statistics. The following report documents the development process of that upgrade as 
carried out by the author. The project draws on research in usability design and cognitive 
psychology to develop a user-friendly interface. Particular focus has been put on features 
related to the administration of employee information, including adding, editing and 
deleting personnel entries, as well as a clean and informative statistical interface. The result 
is an Excel-based information system that uses VBA programming to achieve said goals. 
The vast majority of planned features were implemented, although some were revised or 
scaled-down due to limitations in Excel. Overall the project goal was reached, but work will 
continue in order to enhance the final result.
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Introduktion
IKEA är världens största möbelföretag med 332 varuhus i 38 länder. Det nordligaste av 
dessa är IKEA HaparandaTornio som idag har cirka 200 anställda. Varuhusets 
personalavdelning (härefter Uppdragsgivaren) har satt upp olika målsättningar för bland 
annat jämställdhet och mångfald, vilka till stor del styr framtida rekryteringar och andra 
personalfrågor. Därför är det av stor vikt att kunna lagra olika uppgifter om de anställda 
samt att ta fram statistik om dem. I dagsläget görs detta med hjälp av ett dokument i 
Microsoft Office Excel som Uppdragsgivaren anser är otillräckligt och svårt att använda. 
Författaren fick därför i uppdrag att utveckla en uppgraderad version av systemet. Detta 
skall dels förenkla den administrativa processen av att lägga in, redigera och ta bort 
information om de anställda, och dels redovisa statistik och personalmål på ett bättre och 
tydligare sätt. Andra personaladministrativa uppgifter - såsom lönehantering och inbokning 
av arbetspass - utförs med hjälp av separata system, och dessa omfattas därför inte i det här 
projektet.

Arbetet med att utveckla gränssnittet utgick från forskning inom användbarhet och kognitiv 
psykologi. På Uppdragsgivarens begäran baseras också det nya systemet på Excel där VBA-
programmering används för att implementera ett flertal nya funktioner.
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Problembeskrivning
2.1  Mål
Uppdragsgivarens önskemål är att lösningen skall:

• utvecklas i, och baseras på, Excel
• förse användaren med formulär för att enkelt kunna lägga in, redigera och ta bort 

följande information om varje anställd:

Namn Funktion

Anställningsnummer Avdelning

Kön Chef eller medarbetare

Personnummer Ålder

Adress Språkkompetenser

Telefonnummer Etnisk bakgrund

Närmaste chef Antal underordnade (om personen är chef)

Anställningsform Genomförda extern- och internutbildningar

Grundkontrakt Avtalsområde

Önskat kontrakt Anställningsdag

• ge användaren möjlighet att söka efter anställda i databasen och filtrera ut de som 
matchar angivna sökkriterier inom följande kategorier: Namn, Anställningsnummer, 
Kön, Närmaste chef, Anställningsform, Grundkontrakt, Önskat kontrakt, Funktion, 
Avdelning, Chef eller medarbetare, Ålder, Språkkompetenser, Etnisk bakgrund, Antal 
underordnade, Internutbildningar, Avtalsområde, Anställningsdag

• på ett grafiskt, tydligt och informativt sätt illustrera statistik om de anställda utifrån 
användarens sökkriterier. Statistiken och graferna skall visas separat från själva 
personaldatabasen och uppdateras automatiskt när användaren ändrar sökkriterierna. 
Den statistik som skall visas är följande:

• könsfördelningen (i procent)
• etniskt ursprung (hur många av de anställda som härrör från respektive land, i 

procent, med extra fokus på andelen anställda med finskt ursprung)
• språkkompetenser (varje språk anges utifrån antalet procent av de anställda som 

behärskar det)
• Harmoni - antal anställda som är nöjda med sina anställningskontrakt (i procent)
• fördelningen mellan heltids-, deltids- och behovsanställda (i procent)
• antal anställda totalt
• medelålder

• vara lätt att använda och ej kräva användarmanual
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• visa IKEAs företagslogotyp på något eller några lämpliga platser i programmet

2.2  Metod
Lösningen utvecklades först i Excel 2011 på Mac OS X 10.7 och sedan i Excel 2010 i 
Windows 7; det senare visade sig fungera bättre - därav bytet. Grunden utgjordes av det 
Excel-dokument som Uppdragsgivaren använde tidigare, medan mer avancerade funktioner 
programmerades i VBA (Visual Basic for Applications) i Excels inbyggda utvecklingsmiljö. 
VBA är baserat på Visual Basic och låter användaren skriva skript som manipulerar objekt 
och information i ett Excel-dokument [1]. I första hand är dess syfte att automatisera 
repetitiva arbetsuppgifter, men det kan även användas för att bygga större funktioner.

Keynote - Apples motsvarighet till Powerpoint - användes för att skissa upp low-fi-
prototyper för gränssnittet och de olika programfunktionerna. Se Appendix A. Detta gjordes 
för att få en överblick av hur programmet kan och bör se ut samt hur de olika funktionerna 
skall utformas och kopplas samman. Det går lättare och snabbare att laborera och göra 
ändringar i en sådan skiss än att bygga upp färdiga gränssnittsprototyper direkt i Excel, 
vilket underlättar design- och planeringsprocessen [2]. Som grund för Keynote-skisserna 
användes Uppdragsgivarens befintliga personalsystem samt skisserna från mötet med 
densamme.

2.3  Begränsningar
Per Uppdragsgivarens önskemål skall lösningen baseras på Excel, och eventuell 
programmering skall ske i VBA-språket. Detta medför vissa tekniska begränsningar i form 
av vilka funktioner och lösningsutformningar som är möjliga att implementera i en sådan 
miljö. Lösningen skall även vara kompatibel med svenska Excel 2007 och 2010, och skall 
därmed kunna hantera bland annat svenska bokstäver på ett korrekt sätt, samt inte innehålla 
funktioner eller kod som inte går att exekvera i dessa versioner.

Förberedelser
Ett efterforskningsarbete genomfördes i syfte att studera befintliga personalsystem på 
marknaden - främst deras gränssnitt och allmänna uppbyggnad. Ett av dessa system var HR 
Data Manager [3] som likt det här projektet är programmerat i VBA - dock för Microsoft 
Access istället för Excel. Programmet gav en inblick i vilka funktioner som kan 
implementeras i en sådan mjukvarumiljö och hur ett personalsystem kan utformas.

Två läroböcker användes för att bekanta sig med VBA och dess begränsningar och 
möjligheter: Excel 2010 Power Programming [4] och Excel VBA Programming for Dummies 
[5]. Även nätbaserade diskussionsforum för VBA-programmering och Excel användes i 
syfte att söka lösningstips, bland annat Stackoverflow, Ozgrid och BigResource.
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Vid en diskussion med handledaren på Datavetenskapliga institutionen föddes en idé om att 
utveckla ett webbsystem baserat på bland annat Python och Javascript istället för Excel. 
Tanken var att det hade lett till färre tekniska begränsningar och därmed ökat möjligheten att 
utforma systemet efter Uppdragsgivarens behov, samt att implementera fler funktioner som 
inte är möjliga i Excel. Ett sådant system hade även legat i linje med dagens starka IT-trend 
med molnbaserade tjänster [6], vilket gör det möjligt att förlägga systemet till en central 
plats där flera personer kan komma åt informationen samtidigt.

Idén om ett webbaserat system presenterades för Uppdragsgivaren. Denne framhöll dock 
ånyo önskemålet om ett Excel-baserat system. De skäl som uppgavs från deras sida var att 
de lättare kan göra ändringar i ett sådant system i framtiden utan att behöva anlita en 
programmerare. De kan även använda systemet i deras befintliga IT-infrastruktur och 
utnyttja personalens befintliga Excel-kunskaper. De såg heller inget behov av att komma åt 
informationen från flera håll samtidigt, och därför ansågs det ej viktigt med en molntjänst. 
Det beslutades därför att använda Excel per den ursprungliga planen.

En annan lösning som diskuterades med handledaren var att kombinera en Excel-baserad 
lösning med Office 365, vilket är Microsofts molnbaserade Office-tjänst som gör det möjligt 
för flera personer att arbeta på samma dokument samtidigt [7]. På så vis skulle fördelarna 
med en molntjänst kunna kombineras med Uppdragsgivarens önskemål om att använda 
Excel. Det visade sig dock att Office 365 inte har stöd för VBA [8], vilket är en förutsättning 
för att utveckla de funktioner som Uppdragsgivaren efterfrågade. Därmed förkastades idén.

Då projektet involverar lagring av personuppgifter har PUL - Personuppgiftslagen [9] - 
tagits i betänkande. Ansvaret för att följa lagen faller främst på Uppdragsgivaren men är 
likväl viktigt att ta hänsyn till under utvecklingsprocessen. Personalsystemet lagrar så 
kallade “strukturerade” uppgifter, vilket kortfattat innebär ett traditionellt dataregister. Detta 
medför vissa krav på hur uppgifterna samlas in, lagras och förmedlas till tredje part [10]. I 
projektet har inga extra uppgifter om de anställda samlats in. Endast de uppgifter som redan 
var insamlade av Uppdragsgivaren erhölls, och dessa överlämnandes efter 
överenskommelse om sekretess. Uppgifterna var insamlade med de berördas vetskap och 
medgivande och uppfyller därmed informationsplikten [11] och samtyckesplikten [12] i PUL. 
Då uppgifterna innehåller information om etniskt ursprung klassas de som “känsliga”  [13], 
vilket ställer krav på att rimliga tekniska åtgärder vidtas för att skydda dem från obehöriga. 
Uppgifterna har därför lösenordskyddats och ej lämnats ut till tredje part under projektets 
gång.

Genomförande
En användarintervju och direktobservation genomfördes med Uppdragsgivaren, där målet 
var att diskutera lösningsidéer och fastställa en kravspecifikation. Intervjun var flexibel [14] 
vilket innebär att den dels styrdes av förbestämda frågor, och dels lämnade utrymme att 
resonera fritt kring uppgiften. En whiteboard användes för att skissa idéer och low-fi-
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prototyper. Under direktobservationen gjordes en genomgång av det gamla systemet, där 
Uppdragsgivaren visade hur det fungerade och vilka ändringar denne ville se.

En checklista upprättades med det som skall finnas med i lösningen samt andra funktioner 
som vore praktiska och nyttiga att implementera i mån av tid. Checklistan utgjorde sedan 
grunden för arbetsprocessen. En approximativ veckoplan upprättades också där specifika 
komponenter skulle vara färdiga innan ett visst datum. Detta bidrog till att strukturera upp 
arbetet och skapa en tidsram för de olika momenten.

Halvvägs genom projektet genomfördes en andra användarintervju, denna gång med en 
person som saknade anknytning till IKEA men hade liknande befattningar och 
arbetsuppgifter som Uppdragsgivaren. Tanken var att personen skulle kunna ge feedback 
och idéer som Uppdragsgivaren och författaren inte tänkt på. Det lösningsförslag som hade 
utvecklats fram till dess presenterades därför för den intervjuade. Denne fick testa 
programmet och ge feedback om vad som upplevdes som bra och mindre bra, ifall något 
kunde göras annorlunda samt vilka övriga funktioner personen hade velat se i systemet. Stor 
fokus hamnade på det sistnämnda, det vill säga nya funktionsidéer som inte var en del av 
den ursprungliga kravspecifikationen. Samma person deltog även i en tredje 
användarintervju mot slutet av projektet. Intervjun tog samma form som tidigare men 
byggde på en ny version av systemet som skiljde sig mycket från föregående testversion. 
Här låg fokus mest på att låta användaren ge feedback på systemets utseende och 
funktionalitet och föreslå mindre förändringar.

Projektets arbetsprocess var problembaserad [15] och utgick ifrån den problemspecifikation 
som togs fram med Uppdragsgivaren. Därefter användes brainstormingsessioner för att ta 
fram lösningsidéer som sedan omsattes till praktiska implementeringar. Arbetsprocessen var 
delvis iterativ i och med användartesterna, men på grund av tidsbrist låg fokus främst på att 
implementera Uppdragsgivarens grundkrav. Det fanns få oklarheter kring vad denne 
efterfrågade, och sammantaget gjorde detta att Uppdragsgivaren sällan involverades i 
arbetet, annat än att klargöra mindre frågor som uppstod kring lösningens utformning.

4.1 Kort beskrivning av det gamla systemet
I Uppdragsgivarens gamla system kategoriserades informationen i separata kolumner, 
medan de anställdas namn listades i varsin rad i den första kolumnen (Figur 1.1). Inmatning 
och redigering av informationen om de anställda gjordes alltid manuellt i kalkylbladet.
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Figur 1.1. Översikt av det gamla systemet.

Pilarna i kolumn-titlarna är Excels inbyggda Autofilter-funktion som låter användaren 
filtrera kolumnerna utifrån den inlagda informationen. I Autofilter bockar användaren för de 
poster som skall visas, varpå alla rader (anställda) som inte matchar detta döljs. Därmed 
kunde användaren sortera ut de anställda som denne ville analysera, exempelvis specifika 
avdelningar, kön och anställningsformer (Figur 1.2). När autofiltret åsterställdes visades alla 
anställda igen.

Figur 1.2. Exempel på Autofilter för kolumnen “Chefens namn”.
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Aggregerad statistik och nyckeltal samlades överst i dokumentet, där syftet var att visa 
huruvida varuhusets olika personalmål uppfylldes eller ej. Statistiken uppdaterades utifrån 
användarens filterval och visade bara information om de anställda som omfattades av detta. 
För att räkna ut statistiken användes i vissa fall stödkolumner där användaren matade in 
boolska värden (Figur 1.3). Boolska värden kan bara utgöra ett av två tillstånd, exempelvis 
sant eller falskt, av eller på.

Figur 1.3. Stödkolumner med boolska värden för kategorierna kön och typ av anställd i det 
gamla systemet.

Resultat
Den första användarintervjun resulterade i en lista med Uppdragsgivarens krav och 
önskemål. Skisser ritades även upp för hur gränssnittet skulle kunna se ut. Se Appendix B.

Den andra användarintervjun gav upphov till ett flertal idéer om extrafunktioner som kunde 
implementeras i mån av tid:

• möjlighet att se historik över de olika företagsmålen och övrig statistik, exempelvis 
genom att en kopia av databasen sparas undan på ett separat blad en gång i månaden, 
och därefter visas informationen från samtliga kopior i grafer

• en utskriftsfunktion för att skriva ut en sammanfattning med alla uppgifter om en 
specifik anställd

• en annan utskriftsfunktion som skriver ut informationen i statistikvyn på ett bra sätt
• möjlighet att lägga in kommentarer eller fritext om varje enskild anställd direkt i 

formuläret för Ny anställd
• en framsida med företagets logotyp och kort information om systemet
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• ett hjälpfönster som kort beskriver de olika delarna av gränssnittet
• en graf som visar hur många anställda som har genomfört varje internutbildning

Andra funktionsidéer som tillkom under arbetets gång - men ej under användarintervjuerna - 
inkluderade följande:

• ett kalkylblad som visar varuhusets organisationsstruktur utifrån de anställda i 
databasen

• en funktion som visar var de olika företagsmålen är högst respektive lägst, exempelvis 
för varje avdelning, kön och chef

• möjlighet att lägga in en bild på varje anställd

Flera av grundkomponenterna i det gamla dokumentet behölls i den nya lösningen. Därför 
användes dokumentet som grund för arbetet, där vissa delar togs bort eller gjordes om, och 
nya funktioner tillkom. Även den befintliga informationen om de anställda användes för att 
löpande testa nya funktioner.

Nedan följer en beskrivning av lösningens komponenter.

5.1 Översikt

Figur 1.4. Översikt av det nya systemet (lösningen).

5.2 Statistik, grafer och företagsmål
Det gamla statistikfältet flyttades från huvudbladet till ett separat kalkylblad. På så vis 
försvinner inte de statistiska uträkningarna om användaren flyttar eller tar bort någon 
kolumn. I huvudbladet infördes sedan ett nytt statistikfält som visar den statistik och de 
företagsmål som Uppdragsgivaren efterfrågade, och dessa siffror hämtas direkt från det 
separata statistikbladet (översta fyra raderna i Figur 1.5).
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Som nämnts tidigare användes stödkolumner med boolska värden i det gamla systemet för 
att räkna ut delar av statistiken. Exempelvis fanns två kolumner för kategorin kön; en för 
män och en för kvinnor. Dessa stödkolumner har tagits bort och konsoliderats till en kolumn 
per kategori. En funktion skapades som räknar förekomsten av de olika posterna för 
respektive kategori. I Excel finns en inbyggd funktion för denna uppgift, men den tar ej 
hänsyn till den filtrering som görs med Autofilter, det vill säga den räknar även in dolda 
rader. Detta innebär att statistiken alltid hade reflekterat varuhusets alla anställda istället för 
de som matchar användarens filtrering. Därför byggdes en ny funktion från grunden som tar 
in två parametrar i form av en kolumn och ett nyckelord. Funktionen räknar sedan 
förekomsten av ordet i kolumnen och ignorerar alla bortfiltrerade (dolda) rader. För att räkna 
ut Harmoni används en annan funktion som matchar varje anställds nuvarande 
anställningskontrakt med det kontrakt som denne önskar sig. Om kontrakten stämmer 
överens klassas personen som Nöjd, vilket ökar den aggregerade harmonin.

Figur 1.5. Översikt av statistikvyn i det nya systemet.

Uppdragsgivaren ville samla statistiken separat från själva personuppgiftslistan men 
samtidigt behålla möjligheten att filtrera informationen om de anställda. Därför är 
statistikfältet och graferna dolda som standard tills användaren trycker på Visa statistik. I 
samband med detta döljs all övrig personalinformation, utom raden med Autofilter som 
behålls och återanvänds för filtreringen (rad 5 i Figur 1.5). Knappen för Visa/Dölj statistik är 
anpassad för att fungera ihop med eventuella nya grafer som Uppdragsgivaren lägger in i 
framtiden, då knappen visar och döljer samtliga grafobjekt i dokumentet - inte bara de som 
är inlagda i nuläget.

Samtliga företagsmål är inskrivna i celler istället för att visas som grafer (cellområde D2 till 
L4 i Figur 1.5). Därmed blir det möjligt att samla dem på ett mindre ställe och göra dem mer 
överskådliga, och det underlättar även för Uppdragsgivaren att ta bort och lägga till mål i 
framtiden. Ett annat skäl är att Excels inbyggda grafer präglas av tekniska begränsningar 
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som gör att vissa mål inte kan grafas på ett bra sätt; det går exempelvis inte att ändra storlek 
på de etiketter som visar vad de olika delarna i ett cirkeldiagram betyder, vilket gör texten 
svårläst. Målcellernas bakgrundsfärg ändras utifrån huruvida målen är uppfyllda eller ej, där 
grön färg indikerar att de är uppfyllda, och röd färg innebär det motsatta. Målcellerna är 
även separerade med hjälp av vita kanter i linje med Gestalt-lagarna om närhet och slutenhet 
[16].

Vissa statistikberäkningar upphör att fungera när Visa/Dölj statistik-knappen används. Detta 
leder till att vissa företagsmål inte visas korrekt, samt att formuläret för att lägga till en ny 
anställd inte kan öppnas. Liknande problem har tidigare berott på felaktigheter i VBA-
koden, men det är oklart vilket kodstycke som eventuellt orsakar det här felet. För att avlösa 
problemet används en kodrad som uppdaterar alla beräkningar i dokumentet. Koden 
exekveras när användaren klickar på statistikknappen, samt när formuläret för Ny anställd 
öppnas. Laddningstiden för dessa två komponenter har ökat till följd av detta - framförallt 
statistikgraferna. Därför visas en laddningsruta när användaren klickar på Visa statistik.

Språk- och etnicitetgraferna använder dynamiska räckvidder för att läsa in den data som 
de baseras på. Detta innebär att de övervakar varsin specifìk räckvidd som utökas 
automatiskt när ett nytt språk eller etnicitet tillkommer. Etnicitetgrafen visar länderna i 
fallande storleksordning med de vanligaste längst upp. Det finns dock ingen inbyggd 
funktion i Excel för denna typ av sortering. Därför placerades listan med etniciteter på ett 
separat kalkylblad som sorteras i storleksordning av ett skript och sedan läses in av grafen. 
Det är tänkt att även språkgrafen skall sorteras likadant, men då språken lagras på ett annat 
sätt än länderna krävs en annan lösning som i skrivande stund inte är utvecklad.

När statistikläget aktiveras exekveras ett skript som döljer de kategorier (kolumner) som 
Uppdragsgivaren inte anser skall visas i statistikvyn. Dessa inkluderar bland annat 
Anställningsnummer, Önskat kontrakt och Anställningsdatum. Dessa görs sedan synliga 
igen när statistikläget stängs (jämför rad 5 i Figur 1.4 och 1.5). Cellmarkören flyttas även 
bort för att undvika att den råkar markera någon ruta i statistikfältet, vilket skulle störa 
gränssnittets utseende.

De blad som enbart räknar ut statistik eller lagrar andra uppgifter som användaren inte 
behöver se är dolda. Om användaren ändå råkar hitta dem är deras flikar rödfärgade, och en 
varningstext är inskriven i bladen.

5.4 Personuppgifter
Inte alla kolumner behöver filtreras; en ny kategori som inte fanns i den gamla databasen är 
Personuppgifter (personnummer, adress och telefonnummer). Dessa uppgifter skall, enligt 
Uppdragsgivaren, bara kunna lagras och visas utan att ingå i någon filterfunktion. Därför 
slås de ihop och lagras i en cell under en kolumn. Det hade dock varit opraktiskt och 
svåröverskådligt att samla en så pass stor mängd text direkt i cellen. Därför lagras den i en 
kommentarsruta som kopplas till cellen (Figur 1.6). Ett skript ser till att rutan fortsätter visas 
så länge cellen är markerad - vanligtvis försvinner den när användaren för bort 
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musmarkören, vilket kräver onödigt mycket precision av användaren. Varje 
personuppgiftscell får även texten “Klicka” för att ge användaren en tydlig ledtråd om hur 
denne plockar fram informationen. Även storleken på kommentarsrutorna har anpassats 
efter informationsmängden med hjälp av ett skript, då dessa ursprungligen var för små. I 
syfte att minska förvirring hos användaren är Autofilter avslaget för 
personuppgiftskolumnen eftersom det ej behövs.

Figur 1.6. Personuppgiftsrutor.

Personuppgifterna behöver även lagras på ett sätt som gör det lätt att hämta och ändra dem 
via ett användarformulär, exempelvis för redigering av information om en anställd. 
Kommentarsrutor uppfyller inte detta, och därför lagras personuppgifterna också på ett 
separat kalkylblad där varje informationspost får en egen kolumn och cell. Detta blad är 
även dolt för användaren för att undvika felaktiga ändringar.

5.3 Språk och utbildningar
En stor utmaning var att ta fram en lösning för att lagra språkkompetenser och utbildningar. 
I det gamla dokumentet lagrades varje språk och utbildning i varsin enskild kolumn med 
boolska värden. Det blev därmed möjligt att filtrera dokumentet utifrån varje språk och 
utbildning på ett relativt smidigt sätt. Däremot blev det svåröverskådligt med den stora 
mängden kolumner, och dessa tog även upp mycket utrymme som till stor del var tomt. En 
lösningsidé var därför att samla alla språk i en kolumn och alla utbildningar i en kolumn, 
och sedan tillägna en cell per anställd där alla kompetenser fanns inlagda. Därefter skulle 
Autofilter användas för att filtrera kolumnerna likt de andra. Det visade sig dock att 
Autofilter inte kan dela upp en cells information i olika delar och låta användaren filtrera 
utifrån dessa. Istället behandlas texten i en cell som en sammanhängande sträng, och 
filtreringen sker sedan utifrån hela strängen; om en anställd kan tre språk kommer Autofilter 
hantera dem som ett språk. Därför behövdes en egentillverkad filterfunktion för att 
lösningen skulle fungera. Denna var tänkt att uformas som en dialogruta med en lista över 
alla språk eller utbildningar där användaren kunde markera de poster som skulle filtreras ut.
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Ett annat alternativ var att använda pivot-tabeller, vilket är en funktion i Excel för att skapa 
skräddarsydda tabeller och filterfunktioner utifrån datan i ett blad. Det fanns dock inte 
tillräckligt med tid kvar för att försöka implementera dessa lösningar då filterproblemet 
upptäcktes relativt sent. Därför beslutades det, efter konsultering med Uppdragsgivaren, att 
behålla den gamla lösningen med individuella kolumner (Figur 1.7).

Externutbildningar lagras på samma sätt som personuppgifter, det vill säga med hjälp av en 
kommentarsruta samt på det dolda Personuppgiftsbladet för att enkelt kunna redigeras av 
användarformulären.

Färgerna i språk- och utbildningskolumnernas rubriker matchar färgen på staplarna i deras 
respektive grafer i syfte att förenkla för användaren.

Figur 1.7. Lagring av språk och utbildningar.

5.5 Företagslogotyp och knappar
Uppdragsgivarens företagslogotyp finns placerad i cell A1 längst upp till vänster i 
dokumentet. Logotypen är nedskalad till en relativt liten storlek på grund av de regler som 
finns för företagets grafiska profil. Mer specifikt måste den fria ytan runt logotypen vara lika 
stor i alla riktningar som logotypens höjd.

I närheten av logotypen finns fyra knappar för att öppna statistikvyn och för att hantera 
informationen om de anställda. Knapparna är färgkodade enligt följande logik: "Ny 
anställd" är grön, vilket skall symbolisera att något tillkommer eller utökas. "Radera 
anställd" är röd för att symbolisera borttagning och uppmana till försiktighet [17]. "Redigera 
anställd" är orange då den utgör ett mellanting mellan att lägga till och ta bort. "Visa grafer" 
är blå för att symbolisera neutralitet. Knapparna är utformade för att även kunna användas i 
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en monokrom datormiljö eller av personer med färgblindhet. Detta var ej ett krav från 
Uppdragsgivarens sida men har ändå tagits i betänkande då cirka 8 procent av den manliga 
befolkningen lider av färgblindhet [18], vilket kan inkludera framtida användare.

Vanligtvis försvinner knappraden, logotypen, namnkolumnen samt kategori- och filterraden 
från användarens vy när denne bläddrar i dokumentet. Det kan därmed bli omständligt för 
användaren att komma åt knapparna samt att veta vilken anställd varje rad representerar och 
vilken kategori som varje kolumn motsvarar. För att lösa detta appliceras Excel-funktionen 
Freeze Panes på namnkolumnen och kategoriraden som därmed blir fixa och alltid följer 
med när användaren bläddrar i dokumentet. Freeze Panes till trots kommer knapparna 
försvinna ur användarens vy när denne bläddrar långt åt höger. Orsaken är att de av 
platsmässiga skäl är placerade inom ett område som enbart är fryst i y-led. Dock ryms 
företagslogotypen inom det lilla område som är fryst i både x- och y-led och är därmed 
permanent synlig. Logotypen används därför som “hemknapp” som tar användaren till det 
övre vänstra hörnet av dokumentet där knappmenyn åter blir synlig.

5.6 Användarformulär: ny anställd
Uppdragsgivarens gamla system saknade en automatiserad och enkel metod för att lägga in 
nya anställda. Ett användarformulär har därför utvecklats för denna uppgift (Figur 1.8). 
Formuläret är uppdelat i tre flikar: Personuppgifter, Anställningsuppgifter och Övriga 
uppgifter. Personuppgiftsfliken visas alltid först när formuläret öppnas, då den innehåller 
den mest grundläggande informationen såsom namn och kön och är därför tänkt att utgöra 
startpunkten. Formuläret i sig öppnas genom att klicka på knappen “Lägg till anställd”.

Då igenkänning är lättare än återkallande av information [19] har rullgardinslistor med 
förinlästa val använts så långt det är möjligt, så att användaren får välja istället för att skriva 
in text själv. Fritextfält har enbart använts där det är nödvändigt. Ett flertal andra funktioner 
har också implementerats i textfälten för att underlätta för användaren. Första bokstaven i 
namn, adress, ort och land blir automatiskt en versal. Vissa fält på fliken för 
anställningsuppgifter behöver inte alltid fyllas i och blir då inaktiverade och grå för att 
markera att de inte behövs. Om användaren inte har fyllt i namnfältet och trycker OK 
kommer formuläret protestera och informera denne om att ett namn måste skrivas in.
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Figur 1.8. Användarformulär för att lägga in en ny anställd. Fönstrets storlek är satt till 
<800 x <800 pixlar för att rymmas i de vanligaste skärmupplösningarna idag [20].

Personnumret är uppdelat i fyra rutor; tre för år, månad och dag som alla tar in max två 
siffror, samt en ruta för de fyra sista siffrorna. När användaren har fyllt i maxgränsen för 
någon ruta flyttas markören automatiskt till nästa ruta så att användaren helt kan fokusera på 
inmatningen. När de fyra sista siffrorna är ifyllda väljer formuläret automatiskt rätt kön 
utifrån Skatteverkets bestämmelser; om den näst sista siffran är udda är personen alltid en 
man, och vid jämn siffra är det alltid en kvinna [21]. Därmed slipper användaren fylla i kön 
själv, men det förvalda alternativet kan dock ändras manuellt vid behov.

En liknande funktion används för språken; när användaren har valt den anställdes 
ursprungsland kommer formuläret automatiskt predicera och välja det språk som matchar 
landet. Om exempelvis Danmark väljs kommer Danska markeras i språklistan. Detta sker 
genom att matcha de tre första bokstäverna i landsnamnet mot de befintliga språken. Fyra 
bokstäver hade blivit för precist då den fjärde bokstaven ofta skiljer sig mellan landsnamnet 
och språknamnet (exempelvis Danm/Dans, Finl/Fins, Pole/Pols, Frank/Frans).

För att lägga till ett nytt språk eller ursprungsland används knapparna Annat språk och 
Annat land. Ordvalet Annat skall indikera att knapparna används ifall användaren vill välja 
ett annat land/språk än de som finns i listorna. Knapparna öppnar en dialogruta där 

17



användaren får skriva in namnet på språket eller landet, vilket sedan matas in i respektive 
lista och väljs automatiskt så att användaren inte behöver göra det. Om användaren felaktigt 
tror att ett land eller språk saknas och försöker lägger in detta kommer formuläret inte lägga 
in en dubblett. Istället markeras det i listan som om det var nytillkommet. På så vis kan 
användaren arbeta vidare, ovetandes om sitt misstag, istället för att behöva ta ställning till 
ett felmeddelande. Detta följer principen om att gränssnitt skall söka förhindra felaktiga 
inmatningar hellre än att belasta användaren med onödig information [22].

Nya utbildningar läggs till på liknande sätt som nya språk och länder. När en ny utbildning 
läggs in lagras den tills vidare i en synlig utbildningslista i formuläret samt i en icke-synlig 
listmatris (eng. array). När användaren är färdig med formuläret matas utbildningarna in i 
databasen från listan. Då utbildningarna består av tre komponenter - utbildningsnamn, årstid 
och år - var det ursprungligen tänkt att använda dictionary-funktionen i Excel. Denna gör 
det möjligt att koppla samman ett värde med en nyckel och lagra dessa i en lista. Funktionen 
är dock inte inbyggd i VBA-versioner över 5.0, och därför förkastades idén till förmån för 
en vanlig listmatris. I en sådan lagras varje utbildning som en individuell post där de tre 
komponenterna är ihopsatta i en hel sträng. Detta gör det svårare att separera dem när en 
utbildning skall ändras. Strängarna delas därför upp i tre separata variabler - 
utbildningsnamn, säsong och år - närhelst de behöver hämtas i programmet.

Då vissa personuppgifter lagras i huvuddatabasen och andra lagras på ett dolt 
personuppgiftsblad kan det hända att informationen lagras på olika radnummer i de två 
bladen. För att säkerställa att samma anställd bearbetas vid redigering och borttagning 
tilldelas därför varje anställd ett unikt och internt ID-nummer i programmet. Detta matchas 
sedan mellan de två bladen vid redigering och borttagning. ID-numret visas aldrig för 
användaren då det enbart används av programmet. För att säkerställa att numret är unikt 
baseras det på det datum och klockslag som den anställde skrevs in i databasen.

Födelseåret används för att räkna ut den anställdes ålder, och för att lagra årtal kräver Excel 
att de består av fyra siffror. Personnumrets årtal består dock bara av två siffror, och därför 
har en funktion konstruerats som räknar ut århundradet. Om användaren skriver in ett 
födelseår som är <30 (exempelvis 01 för en person född 2001) kommer systemet utgå ifrån 
att personen är född på 2000-talet. I annat fall kommer det utgå ifrån 1900-talet. Just 30 
valdes eftersom ingen i arbetsför ålder är född före 1930 eller efter 2030. Därmed 
minimeras risken för felaktigheter.

Fliken Övriga uppgifter innehåller en stor textruta där användaren kan skriva in fritext om 
den anställde som inte passar i någon annan del av formuläret. Texten lagras sedan i 
personuppgiftsbladet samt i personuppgiftsrutan i huvudbladet.

När användaren trycker på "OK" för att spara en ny anställd ändras knappens text till 
"Arbetar..." samtidigt som den också inaktiveras och blir grå. Detta för att dels undvika att 
användaren trycker flera gånger, och dels för att ge feedback om vad som händer [23].

5.7 Användarformulär: redigera anställd
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Funktionen för att redigera anställdas information är i skrivande stund inte färdigutvecklad. 
Denna använder dock samma användarformulär som Ny anställd med några extrafunktioner. 
När användaren klickar på “Redigera anställd“  får denne först välja i en dialogruta vilken 
anställd som skall redigeras. Boolska värden används sedan när formuläret laddas för att tala 
om för programmet att det rör sig om redigering istället för en ny anställd. Formuläret läser 
därpå in den anställdes alla värden ur databasen och fyller i dessa i formuläret. Om någon 
post inte kan läsas in kommer programmet hoppa över denna och fortsätta med nästa. När 
användaren är klar med redigeringen skriver programmet över den befintliga informationen 
i den anställdes rad.

5.8 Användarformulär: radera anställd
Knappen Radera anställd öppnar en lista där alla anställda läses in (Figur 1.9). För att 
undvika misstag och oklarheter kan användaren endast markera en person åt gången, och 
knappen för borttagning är även döpt till Radera markerad. Innan den anställde raderas 
måste användaren bekräfta valet genom en dialogruta. Knapparna är placerade långt ifrån 
varandra med flit för att undvika att användaren råkar trycka fel.

Figur 1.9. Radera anställd.
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Diskussion
6.1 Begränsningar med systemet
Det har tidigare nämnts att Autofilter-problemen hade kunnat avvärjas genom att 
implementera den egentillverkade filterfunktionen eller pivot-tabeller. Dessa bedömdes 
dock ta för lång tid att utveckla, i synnerhet som Autofilter-problemen upptäcktes sent. 
Även ett webbaserat system hade gett större möjlighet att utveckla en skräddarsydd filter- 
eller sökfunktion, samt att utforma graferna utan Excels begränsningar. En webblösning 
hade dock krävt att fler komponenter byggdes från grunden, samt att det fanns kompetens 
inom tre teknologier (HTML, Javascript och SQL) istället för en (VBA). En webblösning 
kan därför ha tagit längre tid, såvida den inte till stor del hade byggt på färdiga lösningar i 
öppen källkod. Det hade också, som Uppdragsgivaren påpekade, blivit svårare att göra 
ändringar i ett sådant system i framtiden utan att anlita en programmerare. Därför är det 
förståeligt att de inte ville binda upp sig till detta.

Som nämnts i resultatdelen finns en prediceringsfunktion som markerar språk utifrån den 
anställdes etniska ursprung. Detta fungerar enbart om de tre första bokstäverna i 
ursprungslandet matchar något av språken i listan. Därmed kommer exempelvis inte 
hebreiska att matchas med Israel. Det kan även hända att funktionen markerar ett felaktigt 
språk som råkar matcha landet. Detta är dock lätt för användaren att åtgärda manuellt.

Det finns ingen funktion för att ta bort ett språk. Detta görs i nuläget manuellt genom att ta 
bort språkets kolumn. I mån av tid kommer en sådan funktion att implementeras senare.

Företagsmålen är ej anpassade till monokroma miljöer eller färgblinda användare utan är 
helt beroende av färgkodning. Detta kommer åtgärdas i den slutgiltiga lösningen.

Det finns ingen inplanerad funktion för att flytta informationen från Uppdragsgivarens 
gamla system till det nya systemet; Uppdragsgivaren insisterar på att göra det manuellt.

Systemet kommer ej att kompatibilitetstestas i Excel-versioner lägre än 2007, vilket är den 
som Uppdragsgivaren använder.

6.2 Framtida arbete
Arbetet med systemet kommer fortsätta de kommande veckorna för att slutföra det som 
återstår. Det slutgiltiga resultatet kommer presenteras för Uppdragsgivaren på plats i 
Haparanda. Presentationen kommer även redogöra för de extra funktionsidéer som har 
uppkommit under arbetets gång men som inte har kunnat implementeras på grund av 
tidsbrist eller tekniska begränsningar. Förhoppningen är att Uppdragsgivaren skall ta till sig 
och använda dessa idéer i framtiden.
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6.3 Reflektioner
Överlag har projektet hållit tidsramen och åstadkommit det som var målet. Samtliga punkter 
i Uppdragsgivarens kravspecifikation har antingen implementerats eller är i slutfasen av att 
implementeras. Följande mål - som delvis kommer från den ursprungliga 
kravspecifikationen - är i skrivande stund under utveckling: lägga till ny utbildning, redigera 
anställd, en graf för utbildningar, sortering av språkgrafens staplar i fallande storleksordning 
samt kommentarer i koden. Även ett fåtal mindre komponenter återstår att implementeras, 
främst olika typer av felhanteringsfunktioner som förhindrar krascher.

Som nämnts under Genomförande hölls relativt lite kontakt med Uppdragsgivaren under 
arbetets gång. Troligtvis hade det dock varit bättre att hålla denne mer uppdaterad om hur 
arbetet fortlöpte, även om det inte var nödvändigt för själva arbetsprocessen i det här fallet.

Mycket tid gick åt till att lära sig VBA för Excel med dess begränsningar och möjligheter, 
vilket minskade den i övrigt tillgängliga projekttiden markant. Resten av arbetet bestod 
mestadels av att implementera små lösningsdetaljer som krävdes för att kunna implementera 
Uppdragsgivarens önskemål. De flesta av dessa detaljer är sådant som användaren inte 
lägger märke till men som ändå är kritiska för att skapa en bra användarupplevelse.

Om projektet hade replikerats från grunden med fria händer kan det vara intressant att 
fundera över huruvida Excel eller en webbaserad lösning hade varit att föredra. Om de 
VBA-kunskaper som har förvärvats under projektets gång hade funnits redan från början 
hade det troligtvis varit bäst att utveckla lösningen i Excel. Detta eftersom tiden det hade 
tagit att färdigställa lösningen hade varit avsevärt kortare, och därför hade mycket tid kunnat 
ägnas åt att förbättra lösningen och implementera ytterligare funktioner som inte finns med i 
den lösning som beskrivits här. Exempelvis hade en lösning med pviot-tabeller kunnat 
utforskas. Om VBA-kunskaperna inte fanns från början hade det troligtvis varit bättre att 
välja en webblösning, främst för att få större frihet och färre begränsningar under 
utvecklingen.
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Tack
Författaren vill rikta ett tack till följande personer: personalchefen på IKEA 
HaparandaTornio för möjligheten att få utföra detta intressanta projekt, Erik Billing på 
Institutionen för datavetenskap vid Umeå Universitet för hjälp och feedback på arbetet, 
försöksdeltagaren under användartest två och tre för att ha testat och gett synpunkter på 
systemet, Mårten och Angelica för värdefull feedback.
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