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Abstrakt  Allt fler företag och privat personer överväger implementering av program baserad på öppen källkod. Sedan länge har man känt till vissa användbarhetsproblem som uppstått vid användning av programvara av denna typ. Denna uppsats behandlar användningen av kalkylprogram med öppen källkod OpenOffice.org Calc samt upplevda användbarhe-ten bland användare av andra kalkylprogram med stängd källkod. Inledningsvis genom-förde vi en litteraturstudie där både historiken kring öppen källkod och användbarhets-teorier behandlades. En egen undersökningsmodell skapades, som i sin tur ledde till ut-veckling av användbarhetsuppgifter som våra respondenter fick utföra på ett kalkyl-program med öppen källkod. Utöver användbarhetsuppgifterna fick respondenterna svara på en enkät baserad på den undersökningsmodell som vi tagit fram. Sett ur ett an-vändbarhetsperspektiv påvisade resultatet att kalkylprogrammet OpenOffice.org Calc med öppen källkod kan anses som en potentiell ersättare till det ledande slutna källkods alternativet.  
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Ordlista 
 Användare en person som använder sig av mjukvaruprodukter för att nå ett förutbestämt mål Freeware i detta fall handlar det om mjukvaran, som är endast fri i sinne av pris eller 

andra kostnader. Utvecklaren behåller, emellertid, samtliga rättigheter angå-
ende kopiering, spridning, ändring etc. Fri mjukvara denna kategori av mjukvara styrs av olika typer av licenser, som något varie-rar i en del punkter. "Fri" i detta fall innebär inte priset, utan av handling. Fri mjukvara skall möjliggöra fyra grundläggande friheter: köra mjukvara för vilka som helst ändamål; förändra dess funktionalitet för egna ändamål; spri-da mjukvara till andra personer; förändra mjukvaran för ändamål av andra personer. LGPL Lesser General Public License – licens för mjukvara med öppen kod, som möjliggör fri distribuering, modifiering, kopiering och körning av produkter. Denna licens tillåter dessutom produktens användning som beståndsdelar inom andra, även proprietära, produkter som inte stöds av LGPL, så länge deras författare sprider dessa beståndsdelar under LGPL. OOo OpenOffice.org - är en samling kontorsprogram, som utvecklas idag av Sun Microsystems®, ursprungligen härstammat från StarDivision's StarOffice. Varumärke OpenOffice tillhör en helt annan vara, därför måste dessa två pro-dukter inte blandas ihop. OSS Open Source Software (Mjukvara med öppen kod) - programvara, som kan användas, studeras och modifieras för vilka som helst ändamål och spridas vi-dare utan några restriktioner, för att säkerställa dessa rättigheter för andra användare. Proprietär öppen kod mjukvara mjukvara som tillhör denna typ, är ganska sällsynt, men förekommer bland kontorspaket. Denna kategori liknar fri mjukvara gällande dess spridning eller ändring, ändå måste man betala avgifter för dess användning Shareware mjukvaruutvecklare har upphovsrätt för sina utvecklingar och anger licens-krav för dess användning, vilket i de flesta fall omöjliggör kopiering, spridning och ändring av mjukvaran SISSL Sun Industry Standards Source License – en annan licens för mjukvara med öppen kod, utvecklad av Sun Microsystems. Dess giltighet upphörde 2005. 
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1. Inledning. 
 
 
 
 Moderna informationssystem och även enskilda program eller verktyg måste kunna be-arbeta olika typer av information med hög hastighet och presentera den för användarna. En typ av dessa program är kalkylverktyg, som i viss utsträckning liknar papperstabeller och som ger möjligheten att bearbeta alfabetiska och numeriska värden med hjälp av matematiska operationer eller funktioner. Celler i sådana program kan innehålla både text, tal samt funktioner för bearbetning eller beräkning av andra celler. Vanligtvis finns det två kategorier av mjukvaror: dels fri, som kan användas utan betal-ning, dels proprietär mjukvara, som kräver betalning. Dessa två kategorier skiljs från en del andra typer inte minst genom deras öppenhet men också via andra parametrar (FSFE). Skaparna bakom Free Software Foundation skiljer mellan följande typer: Tabell 1.1. Kategorier av mjukvaror  Stängd kod Öppen kod 

Proprietär Microsoft Office Star Office 
Fri IBM Lotus Symphony OpenOffice.org 

Sedan länge hävdar anhängare av OSS, att denna typ av programvara är mer prisvärd, pålitlig, funktionsrik, anpassningsbar och säker. Samtidigt säger man, att tack vare när-varo av programkoden kan var och en modifiera, uppdatera eller lägga in nya funktioner för sina behov. Men vi ställer en berättigad fråga: hur många vanliga användare har för-måga eller lust att göra sådana modifieringar? Inte ens erfarna systemutvecklare kan anpassa program av olika typer, skrivna i olika programmeringsspråk. De första åren har utvecklingen inom OSS verkligen skett på detta sätt, då användare betraktades framför allt som kunniga hjälpare, som tolererar kraschar, jagar fel och fixar koden. Under senare år har dock antalet "vanliga" användare av OSS ökat kraftigt. Många utvecklingsföretag börjar fundera på hur man kan utnyttja OSS till egen fördel. Detta innebär, att OSS inte endast skapas för särskilda utvecklare och deras behov, utan för en större mängd teknologisk ickekunniga användare. Denna utveckling ställer även nya krav på användbarhetskriterier för programvaran. Den vanliga situationen, då utvecklare kunde förlita sig på ett relativt stort antal duktiga användare eller medutvecklare, som skickade in sina buggrapporter eller förbättrings-förslag, har förändrats. I dagens läge måste all användbarhetstestning göras innan pro-gramvaran släpps till slutanvändare, särskilt om denne betalar för en utvecklad produkt (Hedberg et al, 2007).   Det finns många exempel på att OSS-utveckling kan producera produkter av väldigt hög kvalitet, som t.ex. Linux operativsystem, NetBeans eller Apache server. Ändå beror re-sultatet av utvecklingsprocess på utvecklarnas skicklighet. Det finns ofta ingen rigorös process att följa, och den är dessutom ad hoc, design och planering förekommer ofta inte alls och kvalitetstekniker ignoreras. Enkelt uttryckt brydde man sig inom OSS-utveck-
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lingen inte särskilt mycket om slutanvändarcentrerad ansats och användbarhetstekni-ker. Orsaker till detta fenomen är enligt Andreasen et al. (2006) framför allt följande: 1. majoriteten av alla utvecklare med programmeringsbakgrund förstår inte proble-men och behoven hos vanliga användare; 2. brist på nödvändiga resurser och kompetens inom användbarhetsutvärdering, vilket många forskare nämner som nyckelproblem.   Utvecklingen inom OSS brukade tidigare gå till på följande sätt: utvecklingsledaren eller en liten grupp, kärnteamet, kontrollerar arkitektonisk design och inriktningen av OSS projekt. Alla andra utvecklare skickar in sina patchar och förbättringsalternativ till ut-vecklare, mest via e-post. Sådan icke öga mot öga kommunikation kräver god kommuni-kationsförmåga, särskilt när utvecklare kommer från olika kulturer och talar olika språk. Utvecklingsteamet granskar alla patchar och drar sina slutsatsar, som oftast är negativa, eftersom största delen av sådana uppdateringar aldrig kommer in i slutprodukten. Dessutom är tidsåtgången, som är nödvändig för en sådan granskning, alldeles för hög. Istället litar man på testning gjord av användare och medutvecklare. Användarnas roll begränsas därmed till felsök, som sedan korrigeras av utvecklarna. I bästa fall, om man verkligen är intresserad av produkten, meddelar man alla upptäckta fel.. Å ena sidan hjälper ett sådant stort antal utvecklare, teoretiskt sett, att upptäcka, lokalisera och kor-rigera alla fel, å andra sidan visar det att problem finns även efter programmet utveck-lats av så många människor. Testningen är ofta väldigt begränsad, eftersom det inte finns några testplaner och ett relativt litet antal grupper använder speciella testverktyg. ( Hedberg et al, 2007) Det finns en vanlig uppfattning att hög kvalitet hos mjukvaran kräver en väldefinierad utvecklingsprocess. Ju mer systematisk och hanterlig processen är, desto högre är kvali-teten. Bland de mest kända modellerna för förbättring av denna process är CMMI och ISO 15504. Problemet med dessa modeller är, att utvecklingsprocessen inom OSS skiljer sig avsevärt från den inom traditionella modeller. Även traditionella, beprövade kvali-tetssäkringstekniker utmanas av distribuerad utveckling som är dynamisk, istället för hierarkisk,. ( Hedberg et al, 2007) Trots att användarinvolvering oftast har betonats inom OSS-utvecklingen var skillnaden mellan användare och utvecklare ganska otydlig och oftast var de i princip samma per-soner. ”Därför måste OSS-rörelsen inse att man verkligen behöver "användar-centrerad" 
ansats”. Antal företag, myndigheter och privatpersoner, som implementerar OSS-lösningar ökar kraftigt, och med det även antal typiska, vanliga användare. Därför börjar användbarhet inom den här branschen bli ett hett ämne, trots att det inte finns mycket forskning inom området. ( Mehr Ali Shah, 2009) Trots att ordbehandling fortfarande kan anses som kärnapplikation i de flesta kontors-paket för vanliga användare, börjar även kalkylprogram hitta sin plats i hushållen, sko-lor och kontor. Användare börjar inse fördelarna att organisera sina data på ett mer an-vändbart och bekvämt sätt. Just det är uppgiften i ett kalkylprogram: det tar delar av informationen från användare eller från andra ställen och tillåter användare att visa el-ler uppdatera den för att få ett meningsfullt resultat. De flesta intresserar sig i första hand just för resultatet, exakt kunskap om process för kalkylering är trivialt. Att man har råd med sådant ointresse, kan man tacka funktionaliteten av motsvarande mjukvara. (Channelle, 2009)  
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Om man ber någon att nämna ett kalkylprogram, blir det första svaret för de flesta - Mic-rosoft Excel. ”Det är populärt på jobbet. Det är populärt hemma. Och det är ganska dyrt” (GCF LearnFree.org, 2009). Dock kan OOo Calc vara ett alternativ till Microsoft produk-ten. Precis som MS Excel förfogar Calc över ett stort funktionsurval, men har även en del egenskaper, vilka Excel saknar, som t.ex. system, som definierar typ av grafiken, beroen-de på vilken layouten användare har valt för sina data (Calc FAQ, 2009). Enligt Ven at al. (2006) är det moduler i kontorspaket, ansvariga för kalkylering och databaser, som man ställer särskilda krav på avseende extra funktionalitet, därför valde vi just Calc för den här undersökningen.  I detta sammanhang ställer vi vår huvudforskningsfråga: Är kalkylprogram som är Open 
Source och de som är utvecklade med stängd källkod jämbördiga?  Trots att utvecklarna bakom OpenOffice.org har uppfyllt alla krav gällande standarder i sin mjukvara, används produkten mest på operativsystem, som det är svårare att köra MS Office på. Detta även om tendenser till ökad användning av OpenOffice.org på Win-dows-system finns. Under senare tid överväger allt flera företag och myndigheter en övergång till kostnadsfria produkter, och vi är medvetna, att detta ofta sker av annan anledning än av användbarhet. Antal faktorer, som påverkar valet, kan vara så stort, att de i sin helhet kan betvinga varje enskild faktor. Och fördelar med vissa faktorer kan även kompensera nackdelar med andra. Därför tycker vi att det är dags att undersöka om OpenOffice.org kan tilltala vanliga användare ur användbarhetsperspektiv, då detta är det viktigaste för slutanvändaren. Vår första delfråga är härmed följande: 
”Kan vanliga användarna betrakta kalkylprogram som är Open Source, som en möjlig er-
sättare till deras nuvarande kalkylprogram sett ur ett användbarhetsperspektiv?” En undersökning, som genomfördes vid Bryssels stadsförvaltning om införande av OSS-kontorsprogram visar, att OOo Calc vid den tidpunkten (år 2006) inte kunde anses av många användare som alternativ till MS Office. De två viktigaste orsaker, som nämndes då, var brist på avancerade funktioner samt det grafiska gränssnittet, som av många an-sågs som föråldrat och inte tillräckligt bra utvecklat (Ven at al., 2006). Därför låter vår andra delfråga enligt följande:  
”Är gränssnitt hos kalkylprogrammen med öppen källkod ett hinder för inlärning av funk-
tioner?” För att kunna ta reda på vad användbarhet innebär och hur det kan undersökas och ut-värderas inledde vi vårt uppsatsarbete med att studera litteratur och teorier kring detta ämne. Detta gjorde vi för att bilda oss en större uppfattning och förståelse för ämnet an-vändbarhet. För det andra försökte vi att hitta tidigare forskning inom just detta under-sökningsområde, som skulle kunna hjälpa oss att bygga upp vår egen forskningsstrategi med de frågorna vi ställer och vill ha svar på. Vår tredje strävan var att genom litteratur- och teoristudierna utveckla en teoretisk referensram som fundament för vår studie. Denna undersökning utvärderar ett öppet kostnadsfritt program. Men vi har valt att un-dersöka huruvida det tilltalar användare ur användbarhetsperspektiv. Alla andra fakto-rer som support eller filosofi har uteslutits. Vidare har vi valt att koncentrera oss på enskilda personer, som använder kalkylpro-gram, men inte ansvarar för dess inköp, implementering eller support, dvs. inköpare, IT-
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ansvariga eller administratörer. Detta eftersom de ovannämnda måste analysera ett större antal faktorer innan de kan dra slutsatser om programmets användning. Det finns visserligen andra kalkylprogram på marknaden. Även om de i viss utsträckning och för statistikens skull nämns i uppsatsen, har vi inte gjort några undersökningar eller utvärderingar av dessa. Denna avgränsning har vi valt eftersom meningen med detta arbete inte är att visa, hitta eller propagera för den bästa produkten utan genomföra utvärdering av en relativt ny programvara.  
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2. Teoretiska utgångspunkter.     
2.1. Användbarhet. 
 Användbarhet är ett ganska svårfångat koncept. För att försöka uppnå den måste man kombinera användarnas erfarenhet med en produkt och framgångsnivå som man eta-blerar för denna produkt. Användbarhet beskriver hur lätt det blir för människor i en definierad grupp att lära sig använda en produkt. Kort sagt bestäms användbarhet av en relation mellan arbetsuppgifter, användare och produkt. (Rosenbaum, 1989) Yrkesmässig utvärdering av användbarhet brukar ofta baseras på insamling av stora informationsmängder, där inte allt är relevant eller överhuvudtaget har någonting med användbarhet att göra. En bred användbarhetsforskning bör inkludera arbete av männi-skor som bygger system, testar dem, utvecklar manualer och undervisar användare. Därför kan användbarhetsundersökning definieras som forskning kring a) användarnas inlärning att använda och b) deras användning av olika dataprodukter. Denna görs vid design, utveckling och införande av system, för att förstå, hur människor använder pro-dukter, och för att förbättra funktionalitet och användarvänlighet. (Sullivan, 1989) Sedan mjukvaruutvecklare har börjat betrakta slutanvändare inte enbart som något be-svärligt, dök begreppet "användarvänlighet" upp. Det var inte helt tydligt, eftersom män-niskan inte behöver någon "kompis-dator", utan ett verktyg som ska utföra uppgifter på ett rätt sätt och inte stå i vägen när man utför sitt jobb. Experter började använda olika termer för att beskriva detta fenomen. Det mest passande begrepp är användbarhet. (Nielsen, 1993) Allmänt kan man säga att användbarhet refererar till hur bra en slutanvändare kan lära och använda sig av en produkt för att uppnå sitt mål och hur tillfredställda de är med den processen (Usability.gov). Användbarhet mäter kvaliteten av en användares interaktion med en produkt eller ett system, vare sig det är en webbsida, mjukvaruapplikation, mobilteknik eller andra sor-ters enheter som hanteras av en användare (Usability.gov). Allmänt används ordet användbarhet i vaga termer såsom ”användarvänlig” eller ”lätt-använd”, eller bara något som innefattar gränssnittet eller det interaktiva systemets gra-fik. Detta är bara en del av användbarheten. Användbarhets synsätt implicerar också att det finns ett underliggande förhållningssätt. Det som måste göras är att en förståelse för användarnas mål, uppgifter och användningssammanhang underbyggs och på så sätt sker en utvecklingen av ett användbart system. Vad som krävs för att en produkt skall vara användbar beror på användarens, uppgiftens och sammanhangets natur. En pro-dukt i sig har ingen inneboende användbarhet utan bara en kapacitet att kunna använ-das av specificerade användare som utför specifika uppgifter i ett specifikt sammanhang. Användbarheten kan inte fastställas genom att studera produkten frikopplade från dess kontext (Gulliksen, 2002). Användbarhet är ett centralt begrepp i användarcentrerad systemutveckling (Gulliksen, 2002). För att bli mer tydliga i hur vi kan uppnå mer användbara system är det viktigt 
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att definiera och förstå vad begreppet innebär. En internationell standard (ISO 9241-11:1998) definierar begreppen som ingår i användarcentrerad systemutveckling (Tabell 2.1). Tabell 2.1. Faktorer i användarcentrerad systemutveckling. (ISO 9241-11, 1998) 
Faktor Definition 

Användbarhet 
den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för 
att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse, i 
ett givet användningssammanhang 

Ändamålsenlighet Noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål. 

Effektivitet 
resursåtgång i förhållande till noggrannhet och fullständighet med vilken använ-
darna uppnår givna mål. 

Tillfredställelse frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användning av en produkt 

Användnings-
sammanhang 

användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och annan materiel) 
samt fysisk och social omgivning i vilken produkten används. ISO definitionen betonar att användbarhet är en mätbar storhet. Vid mätning av använd-barhet så skall det kunna påvisas att för en specificerad användare som utför en specifik uppgift i ett specifikt sammanhang är produkten X mer användbar än produkten Y, eller att produkten Z har blivit 50 % mer användbar genom utvecklingsprojekt (Gulliksen, 2002). ISO definitionen inbegriper fler av de väsentliga aspekter som är viktiga för användare än vad som normalt avses när användbarhet diskuteras. Även om användbarhet är en storhet som kunde mätas, så måste det klargöras att användbarhet inte är en absolut storhet utan ett relativt begrepp (Gulliksen, 2002).    

2.2. Användbarhet - ett sammansatt begrepp.  Användbarhet i sig är inte ett odelbart koncept, utan kan betraktas från olika perspektiv som samling av olika faktorer. Samtidigt är inte användbarhet heller ett slutligt mål, utan är ofta endast en beståndsdel av andra koncept. Men som preliminärt mål måste även det uppnås. Frågan här är vad det är man måste ta hänsyn till, för att skapa ett sy-stem eller program med hög användbarhet? För att tydliggöra detta begrepp tar vi utgångspunkt i arbeten av tre forskare, som till-sammans med sina kollegor under många år har analyserat användbarheten samt fast-ställt de principerna som bör följas för att säkra hög användbarhet. Dessa är Brian Shackel, som sedan 1970-talet varit ledande expert inom MDI-forskningen; Jakob Niel-sen, som trots kritik kring hans otydliga och emfatiska yttrande om användbarhet, anses av många som världsledande design- och användbarhetsexpert, och Jennifer Preece, som sedan många år är intresserad av online communities och social computing.  Shackel & Richardson (1991) anser att man vid utvärdering av användbarhet bör ta hänsyn till följande kriterier: 
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1. grad av framgång vid utföring av specifika uppgifter för specifika användare inom ett visst område 2. lätthet av användning avseende användarnas omdömen (inlärning, användning, igenkänning, bekvämlighet) 3. effektivitet av mänsklig användning avseende prestanda (tid, fel, antal händelser i en aktivitet) Som vi kan se, gäller användbarhet inte endast utifrån den användarvänliga aspekten, utan involverar också effektivitet avseende mättning av mänsklig prestanda. Defini-tionen som Shackel & Richardson (1991) använder för användbarhet är följande: "The capability in human functional terms to be used easily and effectively by the 
specified range of users, given specified training and user support, to fulfil the specified 
range of tasks, within the specified range of environmental scenarios" Nielsen (1993) och Preece et al.(2002) ser användbarhet som ett delmål i ett större kon-cept. Hos Nielsen blir den till en del av systemacceptabilitet, som ställer frågan om sy-stemet är utvecklat tillräckligt bra för att tillfredsställa alla användares behov och upp-fylla samtliga krav. Systemacceptabilitet betraktas från sociala och praktiska perspektiv. För användare är det viktigt, att systemet inte bara levererar korrekta resultat, utan att det även inte tillåter kränkning av användarens integritet. Skulle systemet anses som socialt acceptabelt, måste man betrakta det ur ett praktiskt perspektiv, som inkluderar både traditionella kostnader, support, tillförlitlighet, kompatibilitet osv. och även ny ka-tegori, nytta. Begrepp nytta används för att säkerställa om systemet kan användas för att uppnå de ställda målen. Denna kategori kan även delas i två underkategorier av funktio-nalitet och användbarhet. Den första kategorin bestämmer om systemet förfogar över nödvändig funktionalitet för att göra det som behövs. Den andra kategorin, som är viktig för vår undersökning, - hur bra vanliga användarna kan utnyttja den funktionaliteten. (Nielsen, 1993) Preece et al. (2002), som betraktar användbarhet som en del av utvecklingen inom in-teraktionsdesign samt därmed som en grupp av mål utvecklare strävar att uppnå, går ännu längre. Beroende på vad utvecklare strävar efter, skiljer Preece et al. mellan två koncept. Utvecklar man ett högt effektivt system som hjälper användare att vara hög-produktiva i sitt arbete, så ska man uppfylla en del användbarhetskriterier. Det handlar däremot om användarerfarenhetskriterier, när meningen med systemet är att utmana och motivera användare och på detta sätt stöda effektiv inlärning. (Preece et al., 2002) För att uppnå det ställda målet – användbarhet, har samtliga författare urskiljt ett antal kriterier, systemet måste tillhandahålla. Visserligen är inte samtliga kriterier, som de tre författare tar upp, likadana. Vissa av dem förekommer hos samtliga teoretiker, medan andra dyker upp endast hos någon av forskarna (se figur 2.1). 
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 Figur 2.1. Användbarhetsmål enligt Nielsen (1993), Preece et al.(2002) och Shackel & Richardson (1991) 
Lätt att lära och effektivitet är de två kriterier, som samtliga (Nielsen, Shackel & Ri-chardson och Preece et al.) har gemensamt. Inlärning anses av dem som det mest fun-damentala användbarhetskriteriet, eftersom den första erfarenhet de flesta användarna har av ett system består i att lära sig det. Eftersom många användare tenderar att börja använda systemet direkt, bör man inte överväga hur lång tid det tar för användare att behärska systemet helt och hållet, utan hur lång det tar att nå tillräcklig nivå av färdighet för att göra ett ”nyttigt” jobb. Kan användare slutföra ett visst antal uppgifter inom en viss tidsperiod efter specificerad träning och support, så har systemet uppfyllt detta kri-terium (Nielsen, 1993; Shackel & Richardson, 1991). Preece et al. (2002) går ett steg längre, då användare enligt dem utforskar systemet på detta sätt för att utföra mera komplicerade uppgifter. Det andra gemensamma kriteriet effektivitet gäller framför allt erfarna användarnas nivå av prestanda efter att ha lärt sig systemet  (Shackel & Ri-chardson, 1991). Den typiska vägen att mäta effektivitet är att bestämma sig för en viss definition av erfarenhet, få några användare på denna nivå och utvärdera tiden som be-hövs för dem att utföra vissa typiska uppgifter (Nielsen ,1993). Preece et al. (2002) an-ser dock att effektiviteten som systemets egenskap, nämligen hur bra systemet är på att göra det, som det egentligen var skapat för. Detta kriterium står även funktionalitet ganska nära, som enligt Preece (2002) tydliggör hur bra systemet är utrustat med de funktioner användare behöver eller önskar ha utifrån sina behov. Alla andra kriterier förekommer hos en eller två av forskarna. Nielsen (1993) och Preece et al.(2002) har två andra kriterier gemensamma. Det första är - Lätt att minnas. Att ha ett gränssnitt som är ganska lätt att minas är en stor fördel för användare som av någon anledning inte använt systemet under en viss tidsperiod. Detta kriterium har dock blivit mindre viktig på den senare tiden, eftersom många grafiska gränssnitt är byggda för att 
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göra funktioner mer tillgängliga för vanliga användare. Systemet påminner själv, vad man ska göra för att lyckas (Nielsen, 1993; Preece et al., 2002). Det andra användbar-hetskriterium berör säkerhet och fel i systemet. När man använder ett system, bör man göra så lite fel som möjligt. Som tekniskt fel betraktas varje händelse som inte åstad-kommer sitt önskevärda mål. Systemets felfrekvens beräknas utifrån ett antal sådana felaktiga händelser när användare utför en viss händesle. Därför kan den även mätas som en del av ett experiment för utvärdering av andra kriterier (Nielsen, 1993). Syste-met måste dock även skydda användare från farliga förutsättningar, dvs. externa förhål-landen människor jobbar i, och oönskade situationer genom att hjälpa människor att undvika fel via genomförande av oönskade operationer. (Preece et al., 2002).  Även Nielsen och Shackel & Robertson har ett gemensamt kriterium, nämligen tillfreds-
ställelse. Detta kriterium gäller användarnas nöje av systemanvändning och inkluderar även godtagbar nivå av mänskliga kostnader avseende trötthet, obekvämlighet, besvi-kelse och personlig ansträngning. Positiva känslor bidrar till kontinuerlig och ökad an-vändning. (Nielsen, 1993; Shackel & Richardson, 1991) Förutom de ovannämnda kriterierna tar Preece et al. (2002) även upp prestationsförmå-
ga. Den tydliggör hur bra systemet är på att stödja användarna i genomförande av deras uppgifter.  Shackel & Richardson (1991) har ytterligare ett kriterium, nämligen flexibilitet, som tillåter enkel anpassning till ett visst antal andra uppgifter eller områden förutom de specificerade från början.     
2.3. Principer för design med hög kvalitet.  Men att lista upp kriterier för att uppnå användbarhet är en sak, en annan är dock att visa vägen hur man skall göra det. I detta avsnitt återkommer vi till några författare, som även presenterat förslag till de principer och egenskaper som ska uppfyllas för att anse systemet användbart. Förutom Nielsen och Preece använder vi arbeten av Jonas Löwgren, en av de ledande svenska experter inom interaktionsdesign. 
Enkel och naturlig dialog: Nielsen (1993) hävdar att systemet endast måste presentera den informationen som användare behöver vid en viss tidpunkt och på den plats använ-daren behöver ha den. Informationen, som används ihop bör visas på samma ställe. Ifall några steg krävs för att slutföra en aktion, måste de presenteras i en logisk följd.  
Användarnas språk, mapping: språket som används i systemet ska vara tydligt för an-vändaren och inte för system. Yrkestermer får endast användas för system avsedda för dessa ändamål. Så länge det är möjligt ska systemet vara på användarnas modersmål och vid behov kunna väljass av användaren. Även andra grafiska enheter som tecken, ikoner, figurer, former ska vara entydiga (Nielsen, 1993). Preece et al. (2002) anser att alla dessa element måste ha en viss koppling mellan sitt utförande och förväntad effekt. De ska vara markerade på det sättet att resultatet av deras arbete ska stämma överens med användarnas förväntningar. 
Minskad minnesbelastning, synlighet: system bör ta över uppgifter som kräver hög min-nesbelastning och därigenom förenkla arbete och minnesanvändning för användare. All 
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information nödvändig för en specifik uppgift skall vara direkt tillgänglig (Nielsen, 1993). Ju mer synliga funktioner och knappar är, desto enklare är det för användare att förstå vad som ska göras härnäst. (Preece, 2002) Tabell 2.2. Principer för design med högkvalitet.  
Nielsen (1993) Preece at al. (2002) Löwgren (1993) 

Avbrytning Avbrytning Avbrytning 

Återkoppling Återkoppling Återkoppling 

Användarnas språk Mapping  

Minskad minnesbelastning Synlighet  

Enhetlighet Enhetlighet  

Enkel och naturlig dialog   

Korta kommandon  Korta kommandon 

Tydliga felmeddelanden   

Förhindra misstag  Begränsa misstag 

Hjälp och dokumentation   

 Brukskvalitet  

  Användarkontroll 

Enhetlighet (Consistency): Användare måste vara säker på att bearbetning av identisk information på absolut liknande sätt med samma uppgifter alltid ska ge samma resultat och presentera information på ett liknande sätt (Preece et al., 2002; Nielsen, 1993). Detta underlättar igenkänning och inlärning av systemet (Nielsen, 1993). 
Återkoppling (Feedback): Arbete med all information systemet fått från användaren ska förtydligas. Mottagning, delvis bearbetning, positiva och negativa resultat måste visas för användaren. (Nielsen, 1993) Med andra ord måste användaren få återkoppling på varje handling. Det ska vara tydligt att systemet utfört uppgiften den fått från användaren. Sär-skilt när användaren utför en ovanlig eller viktig handling, måste systemet bekräfta det (Löwgren, 1993). När systemet skickar tillbaka information till användaren  om vad det har åstadkommit tillåter det användaren att göra nästa steg beroende på resultatet (Preece et al., 2002). 
Avbrytning: Systemet bör ha en implementation med möjlighet att ångra gjorda steg. Det sker via både ”Avbryt”-knappen i dialoger, ”ESC” knappen på tangentbordet eller ”Ångra”-funktion i menyer. Den sista skall inte avgränsas till några enskilda steg, utan möjliggöra mera komplicerade åtgärder (Nielsen, 1993). Preece et al. (2002) anser att systemet även bör begränsa vissa funktioner vid de tillfällen de inte kan användas. På detta sätt förhindrar man att användare gör många fel. Dessutom, om användaren vet att det är möjligt att återvända till något tidigare tillstånd i arbete, kan denne enklare utforska systemets möjligheter. De funktioner som inte går at ångra måste förses med återkop-pling till användare. (Löwgren, 1993)  
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Korta kommandon, genvägar: Användare bör ha en möjlighet att utföra vissa steg med hjälp av kortkommandon med tangentkombinationer eller ikoner (Nielsen, 1993). Löw-gren (1993) menar även att ju mer erfaren användaren blir desto snabbare vill denne jobba. Korta kommandon ger denne sådan möjlighet och skapar dessutom en känsla av professionalitet. 
Tydliga felmeddelanden: Eftersom meningen med dem är att rikta användarnas upp-märksamhet till problem i system, måste de tydligt och med mänskligt språk beskriva problemet och eventuella åtgärder. Meddelande ska vara förståeligt utan ytterligare in-formation eller manualer. (Nielsen, 1993) 
Förhindra eller begränsa misstag: Löwgren (1993) påstår att samtliga funktioner ska utvecklas på sådant sätt att det är omöjligt att begå misstag. Ifall de ändå förekommer, måste de kunna korrigeras utan större ansträngning. Nielsen (1993) anser dock att istäl-let för att korrigera misstag bör systemet ha möjlighet att förhindra dem. Genom analys kan populära misstag förutses. Då kan vissa ändringar förses med bekräftelse från an-vändare före händelsen samt efter aktionen slutförts. I andra fall kan användare utvär-dera gjorda steg och dra slutsatser. 
Hjälp och dokumentation: Enligt Nielsen (1993) bör systemet förses med tydlig hjälp och dokumentation. Dessa ska kunna hjälpa både experter och oerfarna användare både att förbättra sina kunskaper och förklara otydliga grejer. Dokumentation skall inte ersätta tydlig gränssnittsutformning. 
Brukskvalitet (Affordance): Preece et al. (2002) menar att objekts attribut och egenska-per ska användas för att tydliggöra hur objektet bör användas. I ett bra konstruerat sy-stem ska användare kunna gissa vad knappar, menyer eller benämningar innebär. 
Användarkontroll: Användaren ska ha en känsla av att ha fullständig kontroll över syste-met. Allt som görs ska vara tydligt och begripligt. Annars får användaren en känsla av att systemet har makt över denna. (Löwgren, 1993)    
2.4. Vår undersökningsmodell.  Genom att utvärdera de komponenter/mål, vilka tagits upp tidigare som obligatoriska beståndsdelar inom konceptet ”användbarhet”, samt principer för god design, har vi kommit fram till egen modell, som ska hjälpa oss svara på de frågorna vi ställer i denna undersökning. Denna modell består endast av de kriterier som vi redan redovisat, inga andra skall ingå i modellen. Problemet som vi stötte på här var följande: vissa kriterier dök upp i samtliga uppfattningar, medan andra, lika relevanta, nämndes endast av enskild forskare. Inlärning och effektivitet var de mål, som förekom i samtliga modeller, medan säkerhet, flexibilitet eller minskat antal felaktiga händelser behandlades endast av en av forskarna. Ibland tas även vissa mål hos en författare upp som principer för god design av annan en annan författare. Vi har försökt kombinera de olika uppfattningar och skilja ut de komponenter, som ansågs vara väsentliga och mest lämpliga. Detta ramverk är visserligen subjektivt, men vi anser att det är relevant för att stödja vår undersökning. 
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 Figur 2.2. Sammanfattning av vår undersökningsmodell. ”Funktionalitet och effektivitet” – ju bättre systemet uppfyller de uppgifter som är förbestämda i programmet med all tillgänglig funktionalitet, desto högre är funktionaliteten och desto mindre tid krävs för upprepningar. Programmet ska disponera över samtliga funktioner som man kan förvänta sig från ett program av ”denna” typ. Skulle det vara flera nya och nyttiga funktioner är programmet mer attraktivt, men frånvaro av en enda funktion kan anses som en kritisk brist. ”Lätt att lära och Lätt att minas” - ju enklare det är för användare att lära sig nya funktioner, desto större är önskan att fortsätta utforska systemets möjligheter och lösa mera komplicerade uppgifter. Förutom det är avsikten med de flesta systemen att de ska användas regelbundet, därför ska användare direkt komma igång med sitt arbete utan att behöva känna igen hur vissa element fungerar, även om man inte har använt systemet en viss tidsperiod.  ”Tillfredställelse” är ett användbarhetsmål som är mycket beroende av åstadkommande av andra mål. Framgång i andra aspekter höjer nöje med arbete med systemet och ska-par känsla av professionalitet, fackkunnighet och fullständig kontroll över systemet. ”Få fel, säkerhet” – systemet måste utan några som helst problem utföra korrekta uppgif-ter och kommandon som är konstruerade enligt förutbestämda regler. Alla användares felaktiga handlingar måste larmas av programmet.  Vi har valt att ta bort två mål från vår modell, som har förekommit hos författarna. Dessa är prestanda, som vi tycker, hänger ganska nära ihop med funktionalitet och effektivitet och behöver därför inte uppträda som eget användbarhetsmål samt flexibilitet. Eftersom denna undersökning granskar ett kalkylprogram, som borde ha ett inbyggd komplex av funktioner avsedda just för följande ändamål, är inte flexibilitet, utan dess funktionalitet mycket viktigare för användare.   För att kunna uppnå de användbarhetsmålen tillämpar vi ett visst antal principer, som vi valde från de nämnda användbarhetsmålen i kapitel 2.3. beroende på våra mål. Vissa principer kan förekomma flera gånger i vissa mål, eftersom man kan åstadkomma olika mål med olika eller lika principer. Tabell 2.3. tydliggör huruvida de målen och principer kopplas ihop. Vi har valt följande: 
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− Enkel och naturlig dialog med användarnas språk – Informationen som programmet skickar till användaren skall vara enkel att förstå, entydig och skrivet i mänskligt språk även när det handlar om automatisk genererade meddelanden. 
− Enhetlighet – Om programmet utför samtliga uppgifter på liknande sätt och levererar förutsägbara resultat ökar användarnas förtroende i det och dess korrekta funktio-nalitet. 
− Återkoppling & tydliga felmeddelanden – Oavsätt om användaren utför en korrekt eller felaktig handling måste denne bli meddelad om det. Antigen via förändring av tillståndet i programmet, skapande av nya elementer eller ett tydligt felmeddelande. 
− Avbrytning, förhindra misstag – Även erfarna användare kan göra misstag och prog-rammet måste disponera över funktioner som tillåter en att avbryta en handling eller komma några steg tillbaka till status quo. 
− Hjälp och dokumentation – Dessa två elementer ska alltid vara tillgängliga samt tyd-ligt och enkelt skrivna.   Tabell 2.3. Koppling mellan användbarhetsmålen och designprinciper i vårt ramverk.   

Användbarhetsmål Designprincip Koppling 

Effektivitet 

Enkel och 
naturlig dialog 

- Är programspråket förståeligt för användare? 

- Är informationen lätt och enkel att förstå? 

- Kan den alltid tolkas entydig? 

Enhetlighet 

- Kan en användare enkelt börja arbete med prog-
rammet utan tidigare erfarenhet med det? 

- Tillhandhåller programmet alla nödvändiga funk-
tioner för användarna? 

- Är grupperingen av olika element och deras place-
ring tydlig och förståelig?  

Återkoppling & 
tydliga 

felmeddelanden

- Hänvisar felmeddelanden till hjälpen? 

Avbrytning, 
 förhindra 

misstag 

- Kan programmet förhindra användarnas misstag? 

- Kan användare ångra alla sina handlingar? Ifall 
nej, till vilken utsträckning? 

- Återställer felmeddelanden det tillståndet program-
met var i innan felet begåtts?  

Hjälp & 
dokumentation

- Är hjälpen tydlig eller behöver ytterligare tolkning?    



 Ftouni & Illin.        Användbarhetsaspekter hos kalkylprogram med öppen källkod.
 

  14 

Få fel, säkerhet 

Enkel och 
naturlig dialog 

- Är det enkelt att tyda samtliga felmeddelanden, 
oavsett var de framträder? 

Återkoppling & 
tydliga 

felmeddelanden

- Tydliggör programmet att det utfört funktioner 
vilka användare ville att programmet utför? Både 
felaktiga och rätta handlingar? 

Avbrytning, 
 förhindra 
misstad 

- Är det möjligt att begå misstag vid arbete med 
programmet? 

- Är det lätt att begå misstag? 

Hjälp & 
dokumentation

- Hänvisar felmeddelanden till hjälpen? 

Lätt att minas & 

Lätt att lära 

Enhetlighet 

- Utgör programmets utseende några problem för 
förståelse och inlärning av funktioner? 

- Kan man lika bra använda programmet efter 
längre uppehåll? 

- Tar det mycket tid att vana sig vid programmet? 

Återkoppling & 
tydliga 

felmeddelanden

- Är det enkelt att begå liknande misstag, även om 
man redan var påpekad om dem? 

Hjälp & 
dokumentation

- Är det enkelt att hitta programmets hjälp?  

- Utgör programmets gränssnitt problemet för inlär-
ning? 

Enkel och 
naturlig dialog 

- Är det enkelt att minnas de kommandon som man 
redan utfört samt placering av olika funktioner? 

Tillfredsställelse 

Enhetlighet 
- Utför programmet alla kommandon som man för-

väntar sig? 

Återkoppling & 
tydliga 

felmeddelanden

- Utgår det tydligt från programmets sida, att det 
gör vad man vill?    



 Ftouni & Illin.        Användbarhetsaspekter hos kalkylprogram med öppen källkod.
 

  15 

3. Metod.     
3.1. Metodik i användbarhetsundersökning.  Användbarhetstestning hjälper utvecklare att producera produkter av hög kvalitet ge-nom att bestämma om mjukvara är lätt att använda och innehåller den funktionalitet användare vill ha. Deltagande i sådana tester hjälper också att designa produkter med slutanvändare i fokus. Testningen genomförs för att samla data om produkten och kan omfatta olika typer. Å ena sidan omfattar insamling av data tiden för inlärning, snabbhet, felfrekvens. Å andra sidan är syftet med datainsamlingen relaterat till användarnas till-fredsställelse med produkten. Den inkluderar användarnas kommentarer, svar på enkä-ter eller intervjuer. (Wahl, 2000) Å ena sidan är det ganska lätt att samla in en mängd data genom användbarhetstester. Å andra sidan kan det vara ganska svårt att samla in och analysera all information utan att drunkna i den, och bestämma sig för vad som är nödvändigt och vad som inte är, kan även vara tidskrävande. För att få rätt svar, måste man ställa rätt frågor. Även om ett problem anses väldigt viktigt för forskningen, kan man misslyckas med frågor och upp-gifter och göra dem alldeles för mångtydiga eller dålig definierade. För att fånga in den-na mängd endast nödvändiga svar, bör man utveckla datainsamlingsstrategi. Denna be-står enligt Rojek och Kanevra (1994) vanligtvis av 4 steg: 1. Klassificering av testfrågor: det ger forskare möjlighet att sammanställa de frågor, som tillhör samma grupper ur olika perspektiv. Framförallt identifierar man några ge-mensamma egenskaper. Den mest användbara typ av fråga kan fokusera på användar-nas strategier, hur de lär sig ny produkt, vilka problem de har, vilka deras åsikter är och hur bra de förstår produkten. Två andra möjligheter att klassificera frågor är enligt pro-duktegenskaper eller användaregrupper. 2. Bestämning av typer av data som ska samlas in. Här bör man börja fundera över tri-angulering, eller en process av insamling av olika typer av information för att besvara samma fråga. Den data skall vara kompletterande och försäkra validitet av tolkningen och utvärderingen man gör utifrån informationen. 3. Bestämmande över vilka typer av insamlad data ska besvara undersökningsfrågor. Här identifierar man de faktorer och begrepp som kan tolkas på olika sätt, och som ska åter-spegla det man försöker att mäta, vara rimlig och användbar, samt accepteras av andra personer, särskilt av de som beställer sådana tester. 4. Dokumentering av uppgiftsidéer. Här dokumenterar man idéer kring uppgifter, som skall lösas på olika faser, när de dyker upp. Det rekommenderas att inte börja med detta steg innan man har kompletterat alla andra. (Rojek & Kanerva, 1994)  Datainsamling i denna uppsats genomfördes på två olika sätt, nämligen observation av försökspersoner vid utförande av användbarhetstest och enkäter ifyllda av dessa perso-ner efter testgenomförande. När man använder olika angreppssätt för att samla data då erhålls olika data om samma ämne. Det självklara med att använda olika angreppssätt för att erhålla data är först och främst att det erhålls fler data samt att det på så vis ökar sannolikt kvaliteten i undersökningen (Denscombe,2000). Det medför även att data kan analyseras på ett enklare sätt och på så sätt ge analysen i undersökningen ett starkare stöd.  
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3.2. Val av studieobjekt.  Den ledande programvaran, när det gäller kalkylprogram, är Excel, som ingår i Microsoft Office, vilket är ett stängt betalprogram. Enligt exo.performance.network(2009) används Microsoft Office, och därigenom Excel, av drygt 80 % användare av kalkylprogram, me-dan 20 % använder sig av andra kalkylprogram. Ungefär 13-14 % av alla användare av kontorsprogram använder OpenOffice.org, och därmed Calc för kalkyleringar. I denna uppsats ska användbarheten hos kalkylprogram OOo Calc utvärderas. Vi vill få fram de faktorerna som underlättar programmets användning, samt de som missgynnar det jämfört med konkurrenter.  Vidare vill vi ta reda på i vilken utsträckning användare är beredda att byta till OOo Calc. Av olika anledningar använder vi uppsats författarna inte OOo Calc som vårt primära kalkylprogram. Då har vi laddat ned den senaste versionen av mjukvaran, nämligen 3.1.0, bygge 9399. Detta gjordes för att vi skulle kunna bilda oss en bättre uppfattning och förståelse om OOo Calc. Vi utforskade mjukvaran och dess funktioner. Detta gjordes med bakgrund av att vi ville hitta gemensam funktionalitet för OOo Calc och andra le-dande kalkylprogram, som Microsoft Excel (ledande på Windows operativsystem). Den funktionalitet som var gemensam för dessa mjukvaror och dess utforskning lade grun-den för testuppgifterna. Historien bakom OOo Calc började 1984 med utvecklingen av StarOffice av det tyska utvecklingsföretag StarDivision. Projektet som började med textredigeringsprogram StarWriter, vilket var utvecklad eller anpassad för de flesta tillgängliga operativsystem, utvecklades till ett kontorsprogram med många moduler, känt som StarOffice. De första 14 år var programmet icke kostnadsfritt. Först 1998 började StarDivision erbjuda vissa versioner gratis. (SUN) 1999 köpte Sun Microsystems StarDivision och från version 5.2 blev alla icke-pro-fessionella versioner av StarOffice kostnadsfria. Detta förvärv gjordes av två anled-ningar: för det första ville Sun utmana Microsoft på marknaden för kontrosprogram, och för det andra ville Sun helt enkelt reducera sina utgifter: 
"The number one reason why Sun bought StarDivision in 1999 was beca-
use, at the time, Sun had something approaching forty-two thousand emp-
loyees. Pretty much every one of them had to have both a UNIX workstation 
and a Windows laptop. And it was cheaper to go buy a company that could 
make a Solaris and Linux desktop productivity suite, than it was to buy 
forty-two thousand licenses from Microsoft." (Simon Phipps, Sun‘s chief open source officer enligt Hillesley, 2009) Den 10 juli 2000 blev koden till StarOffice tillgänglig för nedladdning och produkten själv släpptes under licenserna LGPL och SISSL för att bygga up Öppen Kod Community kring mjukvaran. Några månader senare startades ett nytt projekt OpenOffice.org med sin egen webbsida. Den första versionen 1.0.0 släptes i maj 2002, den sista versionen, 3.1.1 – i augusti 2009 (för tydligare information om OOo Calcs specifikationer se bilaga 5). Sedan 2002 släpps StarOffice fortfarande även med öppen kod, men inte längre kost-nadsfritt. (OOo History)   



 Ftouni & Illin.        Användbarhetsaspekter hos kalkylprogram med öppen källkod.
 

  17 

3.3. Testövningar.  Testuppgifterna formulerades med utgångspunkt från den teoretiska referensram som vi formulerat och utvecklat. Under utformningen av testuppgifterna ville vi täcka in så stor del av den gemensamma funktionalitet som vi tyckte var relevant för denna under-sökning. Vi tog även i beaktande, när vi skrev dessa testuppgifter, att de i så stor ut-sträckning även skulle testa de kriterier som vi hade tagit fram för användbarhet. Vidare fokuserade vi på att de uppgifterna skulle täcka de mer vardagliga arbetsuppgifterna. Under uppgifternas utformning ansträngde vi oss att inte göra övningarna alltför tids-krävande för våra testpersoner. Vi ansåg att allt för långa tester skulle medföra att test-personerna antingen skulle tappa fokus eller helt avstå från att delta i vår använd-barhetsundersökning, vilket i sin tur hade påverkat slutresultatet. Vi ställde inte kravet på testpersoner att de skulle lösa samtliga övningar eller uppgifter. Det har också varit en del av undersökningen – på basis av erfarenhet med sitt nuvarande kalkylprogram måste användare kunna ”gissa”, var bestämda funktioner är gömda. Tabell 3.1. Typer av operationer för test av kunskap om kalkylprogram. (Wirtschaftsschule Welling, 2009) 

Enkla 

Ange dagens datum och användarens namn som rubrik 
Förändra innehållet i celler enligt användardefinierat format 
Förändra justering i enskilda rader eller kolumner 
Kontrollera resultatet i förhandsgranskning 
Kopiera kolumner eller rader 
Lägga till rader, kolumner, som liknar sina ”grannar” 
Räkna ut genomsnitt av en grupp av celler 
Räkna ut summa för samtliga celler i en kolumn eller rad 
Sammanfoga celler i både kolumner och rader 
Sortera data i olika kolumner 
Spara filen med lösenord 
Öka eller minska decimal 

Mellansvåra 

Byta namn på nuvarande ark/tabell och göra den liggande 
Hitta det minsta och det högsta värdet 
Lägga till intervaller på diagrammet 
Lägga till rubrik med användardefinierad formatering 
Räkna ut procentuella värden 
Skapa ett 3D-cirkeldiagramm 
Skapa ett kolumndiagram med skala 
Skapa ett linjediagram med legend och linjer i olika färger för olika värden 
Skapa länken till andra celler och andra tabeller 
Skydda hela ark/tabell 

Avancerade 

Användning av formler i tabeller 
Förändring av färg av information eller bakgrundsfärg, ifall värden förändras enligt 
vissa kriterier 
Koppla tabell till en databas och hämta information från den 
Mer komplicerade matematiska beräkningsformler 
Räkna ut viss information  
Skapa ett fel/varningsmeddelande, ifall… 
Spela in och köra makron De övningar, vilka våra testpersoner försökte att lösa, har sitt ursprung i en e-learning-fördjupningskurs i Microsoft Excel på Wirtschaftsschule R. Welling GmbH i Neubranden-burg, Tyskland (Wirtschaftsschule Welling, 2009). Antal övningar på den här kursen var betydligt större samt vissa av dem ställde mycket högre krav på kompetens än vad van-
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liga användare har. Varje övning bestod av en del uppgifter av olika svårighetsgrader, blandade både enkla och väldigt komplicerade uppgifter i en. Tabell 3.1. sammanfattar de vanligaste uppgifterna, som förekom i kursen, indelade efter svårighetsgrad. För vår undersökning har vi endast valt operationer som tillhör de enkla och mellan-svåra svårighetsgraderna enligt denna tabell. Eftersom vi inte ville göra övningar alltför tidskrävande, så ansträngde vi oss att skapa dem för test som slutförs inom 40-45 minu-ter. Vi har sammanställt 4 övningar med olika inriktningar, även om vissa deluppgifter/ operationer upprepas i nästan alla uppgifter (Bilaga 4). Tabell 3.2 sammanfattar opera-tionerna, som vi använde. Övning 1 om väderleksförhållanden i Skåne omfattar uppgifter om justeringar, minsta och högsta värden, decimaler, summan av några celler, genomsnittvärden samt linje-diagrammen.  Övning 2 om jordresurser i Sverige inkluderar följande uppgifter som cirkeldiagrammen med olika axlar och intervaller, arbete med procentuella värden, kopiering av celler och sortering av deras innehåll. Resultatet av arbete skall även kontrolleras i förhands-granskning. I övning 3 om försäljningsinformation i en datoraffär testar man genomsnittsvärden, procenten, summering av värden samt kolumndiagrammen med olika skalning. Efter-som denna information är ganska känslig ska både tabeller och filen själv skyddas med lösenorden. I övning 4 om ett företags kunders omsättning och bonus jobbar man med kopiering, sortering, summering av värden, länkning till andra celler samt sammanfogande av cel-ler.  Tabell 3.2. Enkla och mellansvåra deluppgifter/operationer, som användes i användbarhetstest.  
Operation Övning 

1 2 3 4
Ange dagens datum och användarens namn som rubrik 
Förändra innehållet i celler enligt användardefinierat format 
Förändra justering i enskilda rader eller kolumner 
Kontrollera resultatet i förhandsgranskning 
Kopiera kolumner eller rader 
Lägga till rader, kolumner, som liknar sina ”grannar” 
Räkna ut genomsnitt av en grupp av celler 
Räkna ut summa för samtliga celler i en kolumn eller rad 
Sammanfoga celler i både kolumner och rader 
Sortera data i olika kolumner 
Spara filen med lösenord. 
Öka eller minska decimal. 
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Byta namn på nuvarande ark/tabell och göra den liggande 
Hitta det minsta och det högsta värdet 
Lägga till intervaller på diagrammet 
Lägga till rubrik med användardefinierad formatering 
Räkna ut procentuella värden 
Skapa ett 3D-cirkeldiagramm 
Skapa ett kolumndiagram med skala 
Skapa ett linjediagram med legend och linjer i olika färger för olika 
värden 
Skapa länken till andra celler och andra tabeller 
Skydda hela ark/tabell 
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Ett av de användbarhetsmål, som vi undersökte var antal fel i program och säker an-vändning. Därför var en del av uppgifter skapad på sådant sätt, att de ledde till fel-meddelanden, både inom celler och som dialogfönstren.  Efter några testomgångar och undersökningen av både OOo Calc 3.1.1 och Microsoft Ex-cel 2007 kom vi fram att de flesta uppgifter görs på nästan helt likartat sätt. En viss skillnad beror på programmens gränssnitt: Excel använder så kallande ”Ribbon” – gränssnitt, som byggs på antal tabbar, vilka inkluderar kategorier av olika element, me-dan Calc använder sig av det traditionella gränssnittet med menyer, ikoner och knappar. Ändå utförs en del på olika sätt. Framför allt gäller det arbete med diagrammen. Tabell 3.3 sammanfattar jämförelsen. Tabell 3.3. Skillnader mellan utförande av vissa uppgifter i Microsoft Excel och OpenOffice.org Calc.  
Operation MS Excel 2007 OOo Calc 3.1.1 

Skapa rubri-
ker på      
Diagram 

Excel skapar några tabbar för arbe-
te med diagram. En av dem inne-
håller menyer för de element som 
skall visas på diagram, vilket inte 
alltid är lätt att hitta 

Calc förändrar utseende av meny för just arbete 
med diagram. I meny ”Infoga” finns samtliga 
element man kan lägga till det. 

Förändra 
diagrammets 
element  

Excel benämner samtliga element 
med sina egna namn. Då vet man 
relativt säkert vilket innehåll man 
får i dialogen. 

Vid högerklick benämnar Calc samtliga objekt 
med samma namn: ”Objektegenskaper”, men 
beroende på dess typ öppnas dialogfönstren med 
olikt innehåll.  

Sammanfoga 
celler 

Excel möjliggör sammanfoga celler 
enligt rader eller kolumner. Fast 
Excel lämnar inget val – vid sam-
manfogande av celler förlorar man 
information från alla förutom den 
som ska bilda grundlag för sam-
manfogade celler. 

Calc sammanfogar samtliga celler som man har 
markerat i alla rader och kolumner. Samtidig 
frågar Calc om man verkligen vill ta in innehållet 
av samtliga celler eller inte.  
Gör man det, läggs allt i en cell. Om man ångrar 
gjorda steg, förlorar man alla information förut-
om av den i en cell.  
Om man inte gör det, visas endast information 
av en cell i sammanfogad. Men om man ångrar 
sig, återskapas information från andra celler. 

Spara fil med 
lösenord 

Det är mycket mer komplicerat. 
När man sparar filen, har man i 
dialogfönster meny ”Tjänster” i 
vilken man måste välja ”Allmänna 
parameter”. Detta möjliggör spa-
rande av filen med lösenord. 

När man sparar filen, ser man direkt kryssrutan 
”Spara med lösenord”. Efter man angett namn 
på filen, måste man ange lösenord. 

Vårt val av operationer eller övningar kan ifrågasättas. Problemet är att det inte finns några alls metoder för urval av uppgifter eller enkätfrågor passande för varje enskild testobjekt, särskilt när det inte handlar om långvariga, grundliga, yrkesmässiga under-sökningar. Den modellen, som vi satte ihop, lämnar ganska mycket utrymme åt poten-tiella metoder och uppgifter och det ligger i forskarnas händer att välja sina egna. Vi valde bort uppgifter av hög svårighetsgrad, som t.ex. att genomföra mer komplicerade matematiska beräkningar, ändra eller anpassa programinställningar eller spela in och köra makron. Detta trots att en del användare, använder makron regelbundet och tycker om sin egen stil och utseende. Av oss ansågs dock dessa uppgifter som mera specifika för en liten användargrupp.  
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3.4. Datainsamling.  
3.4.1. Frågeformulär. Vi har valt frågeformulär i vår undersökning, eftersom det är det mest effektiva sätt att samla in information, när man vill få svar från ett större antal respondenter på olika platser, samt när insamlad information inte är komplicerad och man förväntar sig mer standardiserade data. (Denscombe, 2002) Så snart som försökspersoner har fått frågeformuläret, finns det ingen möjlighet att för-ändra eller anpassa frågor för denna och även andra försökspersoner. Den enda utvägen är att komplettera dem med preciserande intervjuer beroende på typen av ytterligare information man vill få (Denscombe, 2002). Därför måste vi väldigt tydligt formulera frågor och välja ut svarsalternativ.  Vårt frågeformulär (bilagor 1 och 2) börjar vi med 7 inledningsfrågor, som syftar till att skapa en viss förståelse för testpersonernas bakgrund, vilket inkluderade både deras datavanor, sysselsättning och erfarenhet i arbete med andra kalkylprogram. Alla andra frågor är indelade i 4 kategorier, för varje användbarhetsmål som vi undersöker. 1. Kategori ”Funktionalitet och effektivitet” (frågor 8-15) syftar till att utvärdera om Calc innehåller nödvändig funktionalitet för att stödja användare i snabb och korrekt lösning av deras uppgifter. 2. Kategori ”Lätt att minnas och lätt att lära” (frågor 16-24): frågor i denna kategori har som mål att utforska i vilken utsträckning programmets gränssnitt och placering av funktioner kan underlätta fortsatt arbete med Calc. Vidare syftar de till att undersöka användarnas förmåga att lära sig använda programmet: om Calcs gränssnitt underlättar användarnas inlärning av funktioner, om information som användare får från program-met är tydligt och hjälper till att förbättra steg i utförande av sina uppgifter eller undvika felaktiga steg. 3. Kategori ”Få fel och Använda säkert” (frågor 25-29): strävar efter att hjälpa oss att förstå hur enkelt det är att begå ett misstag vid arbete med Calc och hur bra programmet är på att skydda användare från dem. Vidare behandlar den problem kring klarhet i felmeddelanden samt hänvisning till hjälp ifall användare inte helt förstår vad problemet ligger i. 4. Kategori ”Tillfredsställelse” (frågor 31-41) innefattade frågor som syftar till att fånga upp användarnas nöje med användning av programmet och viljan eller oviljan att använda det ytterligare. I utformning av vårt frågeformulär har vi använt frågor med olika typer av svars-alternativ. För att hålla tiden så kort som möjligt har vi valt många frågor med fasta svarsalternativ. Trots att de tvingar användare till ett fördefinierat svar, vilket ibland inte helt stämmer med personers åsikter, hjälper de att skapa tydligare bild och grup-pera svaren enligt liknande positiva eller negativa kategorier. (Jacobsen, 2002) En del av dem var kategorifrågor, som syftar till att få tydliga svar, mest Ja eller Nej, för att mäta ställningen för eller mot eller om man har eller inte har gjort någonting. Samt-liga frågor har vi istället gjort om till påståenden. Vidare använde vi även frågor med rangordnande svar av olika typer. I detta fall justeras svarsalternativ för att mäta mer än bara positiva eller negativa inställningar, - man ska även ta hänsyn till olika intensiteten av positivitet eller negativitet. De flesta frågor i vårt fall handlade om hur intensivt män-
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niskor känner till några fenomen, hur bra eller dåliga dessa fenomen är, eller hur det står i jämförelse av några fenomen. Men en del frågor syftar även till att fånga intensitet eller frekvens av mänsklig handling. För att få respondenter att ta ställning till dessa frågor, har vi också gjort om de flesta av dem som påståenden (Jacobsen, 2002). Vi har valt en jämn skala med 4 svarsalternativ: Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer i 
någon mån och Instämmer inte alls. Även för våra slutliga frågor i formuläret och över-huvudtaget undersökningsfrågor i uppsatsen, som skulle ge oss mer tydlig bild – Ja eller 
Nej, har vi valt att behålla den neutrala kategorin. Vi ville ge respondenter möjlighet att ta ställning till våra frågor, vilket med endast extremt positiva eller negativa svarsalter-nativ kunde vara svårare att göra. Detta trots att vi samtidigt anser att alldeles för stor andel av neutrala svar knappast kan bidra till entydigt svar på de viktigaste. Fast pga. omöjlighet att formulera om frågor är inte alla av de presenterade som påståenden. Fast även i detta fall härstammar svaren också från de ovannämnda alternativen.  En mindre del var öppna frågor som även var obligatoriska att besvara, fast oftast kräv-de ganska korta svar. Detta för att vi inte hade överblick över samtliga möjliga svar eller för att de var för många (Jacobsen, 2002). Vidare har en del frågor, påståenden och svarsalternativ lett till andra öppna frågor.   Vi vill även betona, att vi har gjort både uppgifter och enkäter på svenska och engelska eftersom en del av testpersoner kommer från andra länder och därmed har svårigheter med att förstå frågor på svenska.   
3.4.2. Observation. Trots att datainsamlingen från enkäter var vår primära informationskälla, har vi även valt att observera våra respondenter medan de utförde testövningar. Observation ger möjlighet att registrera vad människor faktiskt gör, och inte vad de säger att de gör, samt att registrera deras beteende i en process. Så kan man se, vad människor gör, inte vad de subjektivt upplever eller anser (Jacobsen, 2002). Observationen kan vara en ganska komplicerad process, eftersom det är beroende av observatören. Aktiviteter och processer, som pågår under den är väldigt många och ingår i ett komplicerat samspel, vilka forskare ofta inte kan förutse (Backman, 2008). Därför har vi i denna undersökning valt att avgränsa även observationerna. Visserligen har vi följt samtliga respondenter vid testen, men vi fokuserade endast på information, som skulle hjälpa oss att besvara följande tre frågor: 1. Hur lång tid tar det för användare att utföra samtliga testövningar? 2. Vilken övning var svårast och vilken var enklast för dem? 3. Utförde de samtliga uppgifter på samma sätt som vi gjorde? 
 
 
 
3.5. Urval av försökspersoner   För att kunna få fram hur användarna utvärderar OOo Calc blev vår första tanke att be en del försökspersoner utföra några tester med det och sedan besvara en enkät, vi ut-format. Å ena sidan anser Nielsen, att det skall räcka med 5 försökspersoner för att upp-täcka upp till 75-80 % av användbarhetsproblem i ett system, eftersom man knappast får mer information, även med hundra försökspersoner (Nielsen, 2005). Å andra sidan ville vi ändå stärka reliabiliteten i detta arbete, eftersom vi inte genomför någon djup 
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och övergripande undersökning. En annan aspekt var att vi ville testa personer med oli-ka sysselsättningar – sekreterare, ekonomer, bokförare, studenter. Då skulle 5 personer i vår uppfattning inte räcka. Vår granskning av liknande arbeten har visat, att studenter i sina undersökningar oftast behöver 15-25 försökspersoner och detta har även vi strävat efter.  När urvalet av respondenter skulle bestämmas så använde vi ett antal kriterier vilka vi ansåg vara nödvändiga för vår undersökning. Det första kriteriet som sattes upp var att respondenterna skulle inneha god datorvana och att de regelbundet använde eller har använt sig av ett kalkylprogram. Det vi ville åstadkomma med detta kriterium var att täcka normalanvändare och därmed ville vi undvika respondenter som inte besatt god datorvana dvs. nybörjare, eftersom de knappt behärskar de grundläggande operationer-na ens på operativsystemsnivå, inte minst i kalkylprogrammen.  Det andra kriteriet var att de inte skulle ha någon tidigare erfarenhet eller djupare in-teraktion med OOo Calc. Det tredje kriterium som vi satte upp var att vi eftersträvade vuxna respondenter, den ålderspreferens som vi beslutade om var mellan 18 och 50. Vi ägnade ingen fokus åt kön eller andra liknande parametrar då det ansågs vara irrelevant för denna undersökning. Urvalet som undersökningen utgår ifrån kan inte anses vara ett helt sannolikhets urval. Trots att våra respondenter valdes slumpmässigt, måste de dock uppfylla våra kriterier. Genom våra vänner och bekanta kom vi i kontakt med andra personer, som skulle vara väldigt intressanta för vår undersökning, eftersom de regelbundet använder kalkylprog-ram. Vi har berättat för dem att vi vill undersöka ett program, som de aldrig använt, ur användbarhetsperspektiv. Vissa av dem har tackat nej av olika anledningar, men vi räk-nande ändå med 15-25 svar på enkäter. Detta bedömde vi som en relativt hanterlig mängd av samlad information som var lätt att sammanställa och samtidigt pålitligt nog för att dra trovärdiga slutsatser från. Vi har försäkrat dem att ingen känslig information, som skulle kunna kopplas till personens identitet, hade samlats in under genomsökning-ens gång. Endast information om försökspersonernas sysselsättning eller inriktning på studier var intressant för oss och samtliga personer har gett sitt samtycke till detta.     
3.6. Genomförande  Ett problem i just denna undersökning var att testpersoner redan lagt upp till 40 minu-ter av sin tid på själva uppgifterna och att vi ville hålla tiden för enkäter så kort som möj-ligt. Efter grundliga överväganden kom vi fram att använda oss av en webbenkät för samtliga försökspersoner, vilket även skulle förenkla analysen och spara tid och resur-ser, eftersom information kan enkelt kopieras eller vidarebifogas i ett datorvänligt for-mat.  För våra tester har vi använt två bärbara datorer med nästan liknande prestanda (en tredje dator användes för enkätundersökningen):  1) Acer Aspire med SuSE Linux 11.1 och OpenOffice.org 3.1.1 2) Dell med Windows XP Pro SP2 och OpenOffice.org 3.1.1 
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I detta test har våra testpersoner utfört ett antal övningar i OOo Calc och slutligen fyllt i frågeformulär. Denna kombination av observation och insamlad data från enkäter gav oss möjlighet att bättre förstå vissa nyanser och utvärdera en del svar. Tester genomfördes i Lund och Malmö under 10 dagar med sammanlagt 16 personer. Då vi hade möjligheten att testa 2 personer samtidigt, var det möjligt att testa upp till 4 personer dagligen, men pga. tidbrist blev det mest 2 personer om dagen. Varje test tog mellan 27 och 56 minuter. Innan respondenter började med testet, har vi förklarat för dem, att vi inte ställer krav på att de utför samtliga uppgifter rätt. Trots att vi hela tiden varit till hands, har vi bett respondenter att försöka göra allt själva och inte fråga oss. Rätt lösning behövdes sällan för att kunna göra nästa uppgift och på detta sätt kunde man hoppa över det man inte kunde. Men naturligtvis har vi tydliggjort vissa begrepp eller förklarat dessa. Varje respondent har även fyllt i frågeformulär efter genomförandet testet.     
3.7. Undersökningens kvalitet.  
3.7.1. Reliabilitet och validitet. Traditionellt menar man med reliabilitet att en mätning skall vara stabil och inte utsatt för slumpinflytelser, dvs. undersökningen ska genomföras på samma sätt, situationen skall vara likadan för samtliga deltagare. Ganska ofta menar man med reliabilitet att en mätning vid en viss tidspunkt skall ge samma resultat vid en upprepad mätning (Trost, 1997). Detta har vi också försökt att genomföra, eftersom samtliga respondenter har fått möjlighet att utföra liknande uppgifter med samma program. Ändå tycker vi att subjek-tivitet i denna kontext spelar ganska stor roll, då användare kan ha olika åsikter om lik-nande fenomen.  Ändå kan man associera begreppen validitet och reliabilitet i forskningen genom att läg-ga mindre vikt vid frågor som rör mätning. I detta fall handlar validitet om huruvida man observerar, identifierar eller mäter. Bryman (2002) har gett dessa två termer lite annorlunda innebörd: 
extern reliabilitet – utsträckning i vilken en undersökning kan upprepas. Denna under-sökning är å ena sidan ganska lätt att upprepa, men å andra sidan är det ganska svårt att uppnå samma eller även liknande resultat, eftersom olika respondenter kan ha helt olika åsikter om programmet.   
intern reliabilitet – båda forskare har kommit överrens om hur vi ska tolka det vi analy-serar.  
intern validitet – analysen i vårt arbete försöker besvara de frågorna vi ställer i början. 
extern validitet – resultatet av arbete riktas främst till IT-ansvariga personer samt indivi-der, som överväger implementering av andra lösningar. Samtidigt har det endast rekom-menderande funktion. 
3.7.2. Trovärdighet. Trovärdighet utgör ett av de största problemen i studier eftersom man måste visa andra människor, som använder forskningsresultat att insamlad data är trovärdiga, dvs. sam-
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lade på sådant sätt att de är seriösa och relevanta för den aktuella problemformule-ringen. I anslutning till frågan om trovärdighet ligger även frågan om objektivitet. Man trodde visst för några decennier sedan att objektiviteten kan finnas och man borde strä-va efter den, så är det väldigt få idag som har denna uppfattning. Ändå gäller det att egna åsikter inte ska påverka undersökningen. Trots att ingen kan vara helt nollställd, bör man försöka undvika att påverka undersökningspersoner. ( Kvale, 1997)  Som vi redan sagt ovan, handlar det i detta fall inte om en grundlig undersökning. Just därför har vi strävat efter att förbereda och utföra undersökningen för att uppnå så hög kvalitet som möjligt. Varken författarna eller de flesta respondenter använder detta pro-gram i vardagen. Vi har angett tidigare, att vi inte vill propagera för OOo Calc eller föra fram en mera positiv bild av det och därför tycker vi, att våra resultat kan anses som trovärdiga. Liknande modell kan även användas för andra kalkylprogram och också andra kontorsprogram, men då måste metodiken anpassas till andra förhållanden. 
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4. Analys.     I detta kapitel redovisar vi de resultat som vi kommit fram till under vår studie. En del data presenteras i form av diagram, medan vissa svar endast anges i löpande text eller som citat. En detaljerad sammanfattning kan man hitta i bilaga 3.  Sammanlagt har 16 personer genomfört testet och alla har fyllt i enkäten efteråt. Frågor-na var indelade i 6 kategorier under vilka information presenteras. Även analys av våra observationer förekommer i det empiriska materialet.     
4.1. Inledande frågor. 
 De inledande frågorna gav oss möjlighet att skapa oss en översikt om respondenternas datorvanor, framför allt om deras arbete med kalkylprogram. Övervägande majoriteten av våra försökspersoner (93 %) använder en av Windows distributionerna samt MS Office Excel dagligen. Den fördelningen motsvarar inte helt den procentsatsen som vi angett angående användning världen över(se kapitel 1), med sådant litet antal av testpersoner bidrar till att även ett enda röst kan avvika resultat åt ena eller andra sida. Dessutom har vi strävat efter kunniga och erfarna testpersoner. Tre fjärde delar har använt sitt nuvarande kalkylprogram i mer än 2 år, vilket kan beskriva en person som erfaren i dess hantering. Nästan hälften av våra respondenter använder det dessutom mer än 1 timme varje dag. 3 respondenter (19 %) har även använt OOo Calc tidigare men ingen av dem hade installerat det på egna datorer.    
4.2. Funktionalitet och effektivitet. 
 Preece et al. (2002) menar att funktionalitet tydliggör hur bra systemet är utrustat med de funktioner användare behöver eller önskar ha utifrån sina behov. Effektivitet berör hur produktivt en användare kan utnyttja ett system för att utföra vardagliga samt vad som uppfattas vara viktiga uppgifter. Därav ställdes ett par påstående kring funktionali-tet och effektivitet som respondenterna skulle ta ställning till. De första påståendena (frågorna 8 och 9) gällde användarnas kunnighet att hitta funk-tioner och utföra operationer de fick i övningarna. Här har svaren fördelats relativt lika-dant. Majoriteten av våra respondenter (i genomsnitt 9) svarade att de instämde delvis till att de hittade samtliga funktioner och utförde operationerna som efterfrågades i öv-ningarna. Utav de resterande respondenterna har bara 2 angett att de endast i vis mån kunde hitta funktioner och operationer, medan i genomsnitt har 5 respondenter hittat samtliga.  Därefter ställde vi följande påstående (fråga 14) till våra respondenter: Jag skulle kunna 
hitta samtliga funktioner om jag gjorde liknande uppgifter efter ett längre uppehåll. Det överväldigande svaret här var att de flesta dvs. 62 % instämde helt att de skulle kunna hitta samtliga funktioner om de gjorde liknande uppgifter efter ett längre uppehåll. 
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Därefter ställde vi fyra frågor (fråga 10 - 13) kring hur bra OOo Calc var på att stödja dem genom de övningar de fick göra. Det överväldigande svaret(9 i genomsnitt) var att OOo Calc var bra på att stödja dem i de övningar som de skulle utföra. Resultat här, för-utom Mycket dåligt(med 1 svar för varje övning) har dock inte visat identisk fördelning mellan samtliga svarsalternativ. Detta kan dock bero på att övningar hade olika innehåll och även delvis svårighetsgrad.  Den slutgiltiga frågan (fråga 15) var: Har programmets gränssnitt förändrats beroende 
på vilka element du arbetade med? Här var svarsfördelningen ganska jämn mellan svaren 
Ja och Har inte märkt, 37 % svarade att programmets gränssnitt hade förändrats bero-ende på vilka funktioner och element som dem jobbade med under ett visst tillfälle, me-dan 56 % svarade att de inte märkt att gränssnittet hade förändrats under arbetets gång. De resterande 7 % svarade nej på denna fråga. Svaren på denna fråga kommer vi även att diskutera senare i analysen.    
4.3. Lätt att minnas och lätt att lära. 
 Frågorna i denna kategori (frågorna 16 - 24) har vi ställt för att ta reda på responden-ternas uppfattning om deras förmåga att lära sig använda programmet. Vi nämner i ka-pitel två att kriteriet lätt att minnas avser att en användare ska direkt kunna komma igång med sitt arbete efter en period då man inte har använt systemet lika regelbundet som gjordes innan. Användaren ska inte behöva komma ihåg hur allting fungerade, sy-stemet skall hjälpa användaren att komma ihåg hur de olika funktionerna fungerade. Användaren ska kunna använda systemet utan att behöva lära sig det på nytt.  På första frågan (fråga 16) har hälften av respondenter svarat att de delvis instämde att gränssnittet hjälpte dem att komma ihåg de olika funktionerna i OpenOffice.org Calc, medan 2 personer svarade att de instämmer helt till att gränssnittet bidrog till att de kunde komma ihåg de olika funktionerna som användes till uppgifterna. Dessa resultat krockar dock i viss mån med påståendena 18 – 21, som gällde de olika komponenterna som utgör OOo Calcs gränssnitt: nämligen om dess verktygsrader, ikoner, menyer och knappar var meningsfylla och lätta att förstå. De flesta personer instämde på detta på-stående. 12 till 13 informanter tyckte, att det helt eller delvis instämde med deras åsik-ter, även om antalet personer som valde det första svarsalternativ minskade med varje fråga. I vår uppfattning visar det att inte alla element är lika bra utarbetade. Trots att övervägande majoritet tyckte att dessa enskilda element var meningsfulla och lätta att förstå, var det inte så många respondenter som var helt övertygade, att elementen som en samling hjälpte de att minnas funktionerna.  De följande frågorna i denna kategori fortsatte i samma spår och syftade till att klargöra i vilken utsträckning OOo Calcs gränssnitt utgjorde ett problem för förståelse och inlär-ning av funktioner (frågor 22 och 23). Resultaten visar att framför allt svaren på frågan om förståelse skiljer sig från påståenden 18-21, då antal personer, som var mer negativa eller positiva till detta påstående, visat ungefär liknande tendens. Ändå finns här en tydlig förändring av intensitet av positiva svar. Medan 5 till 8 personer tyckte att gränssnittets element var lätta att förstå (se bilaga 3), ansåg endast 3 respondenter att gränssnittet inte alls utgjorde något problem för programmets förståelse. När det gäller frågan om inlärning av funktioner, så varierar sig svaren mer. Trots att fler (sammanlagt 9 mot 7) personer var fortfarande mer positiva, ökar antal av de negativ inställda.   
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Vid nästkommande fråga så skulle respondenterna ta ställning till om de vande sig snabbt till att jobba med OOo Calc(Fråga 17). Svaren fördelades ganska jämt över de svarsalternativ som erhölls(figur 4.1). 

 Figur 4.1. Svaren på påstående 17 ”Jag vande mig snabbt vid OOo Calc”. Resultaten vi fick från svaren på nästa fråga om hur lång det skulle ta för respondenter för att lära sig använda OOo Calc lika bra som ens nuvarande kalkylprogram(fråga 24) skulle fördjupa föregående påståenden och ge möjlighet till respondenterna att själv-ständigt utvärdera sin förmåga att lära sig programmet. Men de är inte så lätt att tolka i jämförelse med föregående. De flesta respondenterna svarade med en period på mellan en vecka till en månad med regelbunden användning. 3 testpersoner, som visade sig väldigt kunniga vid testet, tyckte att några dagar skulle räcka för det.  
När jag bytte till Excel 2007, behövde jag längre tid att lära mig det, men 
Calc liknar det gamla Excel… några dagar kanske. (Resp. 2) Trots det har vår observation verkligen visat, att det inte var särskilt lätt att minnas var funktionerna var placerade. Programmet har ett monotont gränssnitt, dvs. bakgrunds-färger förändras inte oavsett vilka element man arbetar med. Det gör det svårare för användare att förlita sig på andra ”verktyg” än egna minnesförmågan. Trots att verk-tygsrader eller menyer försvinner helt, tydliggör det inte för användare vilka steg som ska göras härnäst. Som sagt ovan, har hela 10 personer inte märkt, att gränssnittets ut-seende förändrats beroende på vilka element de jobbade med (fråga 15), detta trots att vår observation visar absolut annorlunda resultat. Så var nästan alla respondenter inte säkra att de gjorde rätt med diagrammen i tredje testövning, trots att de just hade gjort två liknande testövningar. Därför ansåg en del att programmet inte var så enkelt att lära sig: 
I princip gör man allt på samma sätt. Men det skulle ta en bra tid (några 
månader) att anpassa mig till Calc, då vissa termer och menyer är irrite-
rande. Jag fattar inte varför de lagt en del grejer, där de ligger. (Resp. 14) 
Ett par månader kanske. Nu sitter jag och fyller in enkät men förstår att 
jag fortfarande inte minns var jag hittat de konstiga menyer och knappar. (Resp. 13) 

 
 
 
4.4. Fel och säker användning.  Dessa frågor (frågorna 25-29) hjälper att oss att förstå hur enkelt det är att begå ett misstag i programmet samt hur bra programmet var på att förhindra dem eller vidta åtgärder för att korrigera uppkomna felen.  
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Jämfört med konkurrenterna har OOo Calc en inställning som gör det svårare att ange felaktiga variabler inom dialogfönstren. Samtliga menyer och knappar är avaktiverade så länge formler eller omfång inte är rätt formulerade (figur 4.2). Det förhindrar visserligen inte logiska fel, som t.ex. felaktig omfattning eller felaktiga värden ur användarens syn-punkt. 

 Figur 4.2. Programmet förhindrar ytterligare arbete så länge man inte angett rätt data. I andra fall visas felmeddelanden i dialogfönstren om användaren försöker ändra olika objekt. De två första frågorna (frågor 25 & 26) syftade till att förstå hur enkelt det var att klargöra dessa meddelanden. Som figur 4.3 visar är det dock enklare för användare att förstå tydliga meddelanden i mänskligt språk än att försöka förstå vad röda linjer eller beteckning ”#NAMN?” innebär. Medan tre fjärde delar av respondenter höll med oss att meddelanden inom dialogfönstren var mer eller mindre tydliga, kunde hälften av dem inte helt förstå vad meddelanden inom celler eller objekt inneburit, 4 informanter förstod dem inte alls. 

 Figur 4.3. Svaren på påståenden om förståelse av felmeddelanden inom celler och dialogfönstren.  Vi ville utveckla detta vidare för att förstå huruvida programmet är kapabel att leverera tydligare information till användarna om vad felen innebär och hur de kan korrigeras. Både vid tester och via enkät och egen erfarenhet har vi fastställt att inte alla felmeddelanden har hänvisat till OOo Calc-Hjälp. Vi har försökt förberedda testuppgifter på sådant sätt att de skulle leda till felmeddelanden. Men vår erfarenhet var nog inte 
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tillräckligt för att förutse alla möjliga lösningsvägar. Några av våra testpersoner försökte lösa testuppgifter på lite annorlunda sätt än vad vi gjorde. Detta har visserligen lett till andra felmeddelanden, vilket har påverkat slutresultat. Våra studieresultat visar att samtliga felmeddelanden hos en av respondenterna hänvisat till relevanta sidor i Hjälp, medan inga meddelanden hade sådan inställning hos de 43 % av respondenter. Menin-gen med testuppgifter var att man skulle få både felmeddelanden med länkar till Hjälp och utan dem (fråga 27). Detta var fallet hos 56 % av testpersoner. Vår observation visade dock, att dessa användare inte fick liknande meddelanden, och vissa av dem hade vi inte ens förväntat oss.  Denna brist som vi upptäckte vid testkörning och förberedning av testövningar har även lett till en av testuppgifterna och en enkätfråga om respondenter kunde hitta önskvärd information i OOo Calc-Hjälp (fråga 28). Samtliga respondenter kunde hitta den informa-tionen vi har bett dem om. Ändock har respondenternas svar fördelats mellan alla alter-nativ. Hälften av dem var helt nöjda med informationen de hittat. Resterande var dock inte det. Problemet här var i struktureringen av hjälpämnen hos OOo Calc. Medan hjälp hos t.ex. MS Office Excel är strukturerade på sådant sätt att man kan hitta sådana ämnen som t.ex. ”lägga till rubrik till diagram” eller ”förändra bakgrund av enskilda celler” är Hjälp hos OOo Calc inte så djupt fördelat. Visserligen kan man hitta förklaring till enskil-da händelser, men det krävdes mer ansträngning för våra respondenter att först hitta nödvändiga nyckelord för att sedan hitta den efterfrågade informationen. En fjärde del av respondenter har ändå ansett det som ett måttligt pris och var mer positiva till detta påstående. 25 % var mer negativt inställda.  Till slut ville vi ta upp i vilken utsträckning det var möjligt att ångra sina steg ifall fel gjordes (fråga 29). 14 respondenter har angett att de alltid lyckats med det. Två perso-ner har dock stött på en del svårigheter: 
I övning 4 kunde jag inte göra någonting efter ett felaktigt steg. (Resp. 7) 
Inga problem att ångra fel så länge man inte hade sparat. (Resp. 16)    

4.5. Tillfredsställelse.  Tillfredställelse relaterar till användarnas nöjdhet med användning av programmet samt viljan att använda det ytterligare (frågorna 30-41). Med påståendet att programmet var lätt att använda (fråga 30) höll 18 % helt med oss och 57 % tyckte att detta delvis stämde. Endast 25 % av respondenter ansåg att pro-grammet var svårt att använda, varav 1 respondent var helt missnöjd.  Nästa påstående behandlade programmets allmänna prestanda (fråga 33). Trots en viss fördelning av svar kan man även här se en tydlig tendens, även om inte många försöks-personer var entydigt positiva (25 %) eller negativa (13 %) till programmet. De flesta tyckte dock att detta påstående delvis instämde med deras åsikter (57 %). Dessa resul-tat styrks även av de två näst kommande påståenden, nämligen om programmet uppfyl-ler förväntningar och krav samt om hur användarnas åsikter om programmet har för-ändrats. 2 till 3 respondenter var missnöjda med hur programmet agerat vid testet och tyckte, att programmet inte uppfyllde deras förväntningar och krav. De har även utryckt sitt missnöje med programmet genom att ange att deras åsikter om OOo Calc var mer 
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negativa. Dubbelt så många respondenter har tvärtemot instämt att programmet funge-rat som förväntat eller som de hade hoppats på; deras åsikter efter genomfört test hade förbättrats. Hälften av alla respondenter menar dock att deras åsikter inte förändrades trots att de mer eller mindre lyckats att utföra alla uppgifter. Men i påståenden 31 och 32 visar mindre kategoriska svar avsevärda skillnader. Medan samtliga respondenter tyckte att programmet uppfyllde deras förväntningar, har svaren angående krav förde-lats nästan jämnt mellan positiv och negativ (figur 4.4).  Detta tyder dock på att programmet kan tilltala 2 av 5 personer på denna nivå, vilket är ett relativt högt resultat.  

 Figur 4.4.  Svaren på påståenden 31 och 32 ”Programmet uppfyller (ej) förväntningar och krav”. Några frågor var öppna, då respondenter skulle själva utrycka sina åsikter. En av frågor-na gällde de mest positiva momenten i programmet (fråga 34). Bland dem aspekter som nämndes var framför allt deras positiva åsikter om programmets anpassning beroende på vilka element man jobbade med, programmets utseende som är väldigt likt MS Office Excel (antagligen dess äldre versioner, som många användare fortfarande jobbar med), vilket förenklar arbetet väldigt mycket, samt placering av gränssnittelement på relativt liknande sätt som i deras nuvarande kalkylprogram: 
Man har inte ändrat för mycket jämfört med Excel, man känner sig lätt 
hemma i programmet. (Resp. 3) 
Det som jag tyckte mest om var de funktioner som beräknar max, min, 
summa samt medeltal. Underlättar arbetet med beräkningar. (Resp. 9) 
I liked most that the functions, buttons and other objects were named the 
same as in MS Office and situated mostly at the same menus. That’s why it 
was rather easily for me to find what I was looking for. (Resp. 2) Sista punkten har dock ifrågasatts av några respondenter, som tyckte minst om pro-grammet dvs. de ”konstiga” placeringarna av funktionerna.  Svaren på frågan vad respondenter ogillade som mest har även täckt några områden (fråga 35). Bland dem som nämndes mest var just problemet med ovanligt placerade och icke-grupperade funktioner, ganska dålig utarbetad kopieringsfunktion, samt att pro-grammet helt enkelt inte var så bra utarbetat som deras kalkylprogram: 
Infoga cell funktionen var väldigt konstig, den infogade på fel plats alltid. (Resp. 10) 
Inga infoga optioner, som exempelvis i Excel - värden, format, enkel text 
osv. (Resp. 11) 
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Det sämsta med programmet är att det är lite tunn jämfört med Excel ex-
empelvis. (Resp. 9) Kommande fråga löd: Finns det några funktioner som du saknar i OOo Calc? Övergripande majoritet (69 %) medgav att de inte har arbetat med programmet tillräckligt länge för att kunna besvara denna fråga. Men en del informanter hade redan fått åsikter om det som saknas: 
I en av uppgifterna så skulle man centrera en text. Ikonen hette då "Juster-
ing centralt horisontellt", medan i Excel så heter det ”Centrera", vilket jag 
tycker är lättare att ta till sig. (Resp. 15) 
Enkel sum-funktion (Resp. 12) 
Avancerade möjligheter för funktionsprogrammering (Resp. 13) Särskilt intressant och omtänksam i denna kontext var dock följande svar: 
Det var svårt att veta om funktioner saknades eller om jag inte kunde hitta 
dem. (Resp. 16) De avslutande fyra påståenden sammanfattade undersökningen, då vi ville veta om respondenter kunde se OOo Calc som alternativ till sina nuvarande kalkylprogram samt om de kan tänka sig att rekommendera det till andra personer (frågor 38-41). 

 Figur 4.5. Svaren på sista frågor om respondenter är beredda att byta till OOo Calc samt rekom-mendera det till andra personer. Som figur 4.5 visar, har åsikter fördelats nästan likadant. 38 % av respondenter ansåg att OOo Calc inte var tillräckligt utvecklad eller att det inte uppfyllde deras förväntningar och krav de brukar ställa på kalkylprogram. 13 % var övertygade att de inte skulle byta till Calc eller ens rekommendera programmet till andra personer: 
Det var alldeles för svårt att hitta något i programmet och ännu svårare 
att begripa hur det fungerade. (Resp. 3) Trots detta kan vi se att majoriteten, även om inte övervägande, var positivt benägna till programmet. 10 respondenter hade bestämt sig för ett av de positiva svarsalternativen. I denna grupp har svaren också fördelats på liknande sätt som hos skeptikerna: minorite-ten (3 respektive 4 respondenter) instämde helt med påståenden och att programmet var bra nog att överväga bytet: 
Det var bra. Visst har jag använt det för lite, men jag är nöjd. Visste inte 
ens, att sån kontorspaket fanns. Alltid jobbat bara med Excel – i skolan, 
hemma och på jobbet. (Resp. 7) 
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Majoriteten av positiv inställda personer(38 % respektive 44 % sammanlagt) var dock inte helt övertygade av programmet. Dels berodde det på att de inte testat programmet tillräckligt länge för att säkert kunna säga, att de gillade programmet jättemycket.  
Programmet innehåller säkert många bra funktioner. Jag efterfrågar inte 
några speciella funktioner, nu när jag bara har använt det en kort tid, men 
kan vara bra att testa mer. (Resp. 6) Några hade angett att de brukar arbeta med mer avancerad funktionalitet, det var svårt för dem att utvärdera Calc efter de erhållna testuppgifterna: 
Uppgifter var för enkla, tycker jag. Lite svårt att skapa tydlig bild om Calcs 
möjligheter. Skulle vilja testa det på mer avancerad nivå. Men det som jag 
gjort känns helt ok. (Resp. 2)   
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5. Diskussion.      Avsikten med denna uppsats var att undersöka huruvida gratis kalkylprogram med öp-pen källkod är jämbördiga med de programmen med stängd källkod ur användbarhets-perspektiv. För att utvärdera vårt testprogram har vi utvecklat ett ramverk, som byggde en grund för relevanta frågor kring fyra valda användbarhetsmål.  Informationen i denna uppsats har samlats in via enkätsvar samt vår observation av testpersonerna vid utförandet av testuppgifterna. Med utgångspunkt från denna infor-mation kan vi säga att programmet trots vissa brister upplevdes som ett ganska enkelt och ändamålsenligt verktyg för kalkylering.  Vi kan konstatera att de personer som genomförande testet i sin majoritet tyckte om programmet. Mer än tre femtedelar av respondenterna anser sig beredda att byta till OOo Calc eller rekommendera programmet till andra personer, även om det krävs mer tid för dem att arbeta med Calc och dess utvärdering.    
5.1. Funktionalitet och effektivitet.  I våra resultat kan vi urskilja respondenternas åsikter kring effektivitet och funktiona-litet. Åsikterna som vi kunde ta fasta på var att de flesta av våra respondenter tyckte sig kunna hitta de flesta funktionerna samt utföra de flesta operationerna. Vidare kunde vi utläsa att OOo Calc till en väldigt stor del stödde respondenterna i deras utförande av uppgifterna. Beträffande påståendet om huruvida ett längre uppehåll skulle påverka respondenterna i huruvida de skulle hitta de olika funktionerna, kunde vi utläsa från deras svar att de flesta av respondenterna skulle kunna hitta de olika funktionerna efter ett längre uppehåll, vilket kan tyda på att både effektivitet, funktionalitet samt de stöd som prog-rammet gav respondenterna bidrog till en bättre inlärning samt ihågkommandet av funktionerna. Detta tyder på att både effektivitet och funktionalitet hos OOo Calc är av så pass god kvalitet att kraven kring effektivitet och funktionalitet uppfylls på ett tillfredsställande sätt i detta program.     
5.2. Lätta att minnas och lätt att lära.  Tanken med ett system som är lätt att minnas är att efter ett längre uppehåll skall användaren kunna återgå till samma system och jobba med det utan att behöva lära sig det på nytt. För att säkerställa att OOo Calc hjälpte respondenterna att minnas ställde vi en fråga om huruvida programmet hjälpte dem att komma ihåg de olika funktionerna som dem fick prova på. Majoriteten av våra respondenter ansåg att OOo Calc hjälpte dem 
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att komma ihåg de olika funktionerna som efterfrågades i vårt uppgiftsunderlag som till-handahölls. En anledning till detta är att en stor del av dessa funktioner påminde om liknande funktioner som finns i Microsoft Excel. Vi anser att likheterna mellan de funktioner som vi efterfrågade i våra uppgifter och funktionerna i Microsoft Excel påminde väldigt mycket om varandra vilket utgjorde att det blev avsevärt mycket lättare för våra respondenter att komma ihåg dessa funktioner. För vårt nästkommande påstående: ”Jag vande mig vid att jobba med OOo Calc” var svaren ganska utspridda på de olika svarsalternativen. Här kunde vi se att responden-terna inte helt och hållet vande sig vid att jobba med OOo Calc. Detta kan bero på väldigt många anledningar. En av dessa kan vara den tidsbrist som fanns för utförandet av upp-gifterna. Uppgifterna var omfattande vilket kan ha lett till att respondenterna kände sig stressade och därmed inte kunnat känna sig trygga med programmet.  Ju mindre tid en användare behöver för att behärska ett program eller även ett helt sy-stem, desto snabbare kan denne koncentrera sig på sina huvudsakliga uppgifter och inte slösa med tid för att lära sig programmet. Tanken med denna del i undersökningen var att ta reda på hur programmets element är tydliga och enkla att förstå, samt om det an-ses av respondenterna som ett hinder för inlärning. Majoriteten av våra respondenter ansåg att de inte haft större problem med gränssnittets element, som verktygsrader, menyer, ikoner och knappar. Genomsnittligt två femte delar av våra respondenter har inte haft några alls problem, och lika många var ganska säkra att det förstod det flesta. Endast en femte del ansåg att de hade större problem med dess förståelse eller förstod dem inte alls. Detta kunde tyda på ganska väl definierad, utvecklade och intuitiv förståe-liga kontrollelement. Men betraktat som en samling bidrar de inte särskilt mycket till inlärning av funktioner.  Trots detta skiljer sig beteckningar ofta från dem man är van vid från andra program. Programmets översättning görs oftast av amatörer vilka har sin egen uppfattning om betydelse av vissa begrepp. Observation har visat att en del av respondenter på olika sätt har reagerat på detta. Även om de har förstått vad element innebär, var de förvåna-de över benämningar och beskrivningar.  Som vi framhållit i kapitel 2 så skall systemet hjälpa användaren att minnas dess funk-tioner. Vi nämner även att gränssnittet ska vara lätt att komma ihåg. Detta kan uppnås genom att namnge ikoner med talande namn, skapa meningsfulla ikoner, ha talande kommandonamn, ha talande menynamn. Ytterligare steg som kan tas för att hjälpa an-vändaren att komma ihåg funktioner är att gruppera funktioner som hör samman i re-spektive kategori. Preece et al.(2002) påpekar att ju synligare funktioner, knappar och ikoner är desto enklare är det för användaren att förstå och komma ihåg de olika funk-tionerna. Detta kan i vissa fall även förenkla eller försvåra inlärning av programmet. Medan en-dast 3 respondenter ansåg programmets gränssnitt som hinder för förståelse av funk-tioner, så instämde 7 respondenter att det kunde påverka inlärning av funktioner. Som vi har förstått har framför allt kombination av ”konstigt” placerade menyelement och deras inte mindre ”konstiga” benämningar bidragit till denna åsikt. Visserligen skulle det vara ett mindre problem om man hade använt eller varit van vid engelska versionen av programmet, då de flesta begrepp är likadana. Men vill man ha det på svenska, bör man vara beredd på sådana hinder.  
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Som följd av det har de flesta respondenter angett att de skulle behöva mellan en vecka och en månads tid för att kunna använda programmet lika bra som sitt nuvarande på samma nivå. I vår uppfattning är det en lagom period för sådana program, eftersom det visar att programmet inte är en absolut perfektion, som förenklar interaktion. Men sam-tidigt kräver det inte lång tid för dess inlärning.    
5.3. Fel och säker användning.  I arbete med  program uppstår fel, för visso är OOo Calc inget undantag. Särskilt då pro-grammet bearbetar mest mängder av både föränderlig och oföränderlig data kan man göra fel som är helt oberoende av programmets funktionalitet och härstammar från människan . En del av dem kan OOo Calc förhindra, då det inte tillåter ytterligare arbete så länge man inte har angett eller fyllt in rätt data. I andra fall meddelar programmet att någonting  är fel. Som vår undersökning visar, kunde majoriteten av respondenter(75 %) i princip förstå vad felmeddelanden inom dialogfönstren inneburit. Endast en person har inte helt förstått dem. Situationen med meddelanden inom kalkylens element, som celler eller diagram var ändå betydligt sämre. För hälften av respondenter var de med-delanden inte alls tydliga. Och  25 %, vilket var det högsta värdet i vår undersökning, när det gäller det absolut negativa egenskaperna, har respondenterna inte förstått, vad t.ex. ”#NAMN?” betyder, då man angett felaktig formel. Detta kunde förbättras genom att istället skapa dialogfönstren med beskrivning av formel med dess attribut. Ett annat problem, som tas upp i vårt arbete, är hjälpen i OOo Calc. Vi har funnit att en-dast ett begränsat antal felmeddelanden hänvisar till relevanta sidor i Calcs hjälp. Det kan på väldigt obekvämt sätt inveckla arbetet med programmet. Utvecklare kan inte veta vilka misstag användare kan begå. Om utvecklarna antar att användarna ska förstå en del felmeddelanden, utan att tydliggöra dem eller förse användare med ytterligare information om det, är det en felaktig strategi. En ny användare, som just bytt till OOo Calc, kan ha problem med felmeddelanden, även om denne antar att de innebär ungefär samma sak som i andra program. Därför bör utvecklarna förse samtliga felmeddelanden med hänvisning till relevanta sidor i hjälpen. Även om vissa av dem nästan aldrig skall utnyttjas, måste användare alltid vara säker, att denne kan få hjälp när det behövs.  Å andra sida var de flesta respondenter nöjda med hur hjälpen i OOo Calc är uppbyggd, trots att det visserligen saknar en del funktioner som MS Office Excel, som t.ex. interak-tiv sök, vilket skapar sidor beroende på sökord och inte bara erbjuder statiska färdiga hjälpsidor, samt online-hjälp.  En annan positiv sida i programmet är möjligheten att ångra felaktiga steg. Trots att denna möjlighet är avgränsad till 100 åtgärder anser vi att detta skulle vara tillräckligt för majoriteten av användarna. Två respondenter har angett, att de hade problem med denna funktion(se kapitel 4.4). Efter det att samtliga deltagare hade genomfört testet, har uppsatsförfattarna för säkerhets skull försökt återskapa läget då det var omöjligt att ångra gjorda steg. Men utan någon framgång. Vår erfarenhet visar att både sparandet av filer och arbete med olika möjliga element inte har på något sätt avgränsat denna funk-tion. Men en absolut garanti i detta fall kan vi visserligen inte ge. Dessa resultat visar att OOo Calc i princip uppfyller krav som kan ställas på felhantering och hjälp i användning, fast vissa element skulle kunna förbättras.  
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5.4. Tillfredställelse.  När det gäller huruvida programmet har uppfyllt de krav och förväntningar man ställt på det, så tyder de 10-13 positiva svar på ganska hoppingivande framtid för OOo Calc. Detta bekräftas även av nästa fråga om prestanda hos OOo Calc. Även i dessa svar var mer än 80 % positiv inställda. Fast visserligen behöver respondenterna spendera mer tid för att bekanta sig med programmet, vilket kunde leda till mer positiv men även mer negativ inställning efter upptäckten av vissa brister.  Följdfrågan berörde vilka detaljer våra respondenter tyckte bäst eller sämst om i pro-grammet. Trots att programmet hittills använder det klassiska grafiska gränssnittet, var programmets anpassningsförmåga till arbete med olika typer av objekt samt överhuvud-taget uppbyggnad av det grafiska gränssnittet de mest nämnda fördelar. Anledningen till detta kan vara att OOo Calc liknar i sitt utseendet de äldre versionerna av MS Office Excel, som många användare fortfarande använder. Avseende detta faktum kan byte till OOo Calc förekomma på enklare sätt,  även till nyare versioner av Excel, som helt bytt ut den funktionella delen av sitt gränssnitt.  Medan de flesta respondenter var mycket eniga om det positiva, var åsikter angående det mest ogillande aspekterna mer spridda. Detta kan ha olika anledningar. Å ena sidan faller negativa sidor snabbare i ögat. När programmet fungerar bra och utför sina upp-gifter på det sättet det är utvecklat för, märker användare inte enskilda steg utan kon-centrerar sig på ett slutligt resultat. Ifall någonting är fel eller användaren inte tycker om en viss funktion, faller det direkt i ondaögon. Å andra sidan kan detta bero på det att an-tal negativa sidor hos programmet verkligen är högre än de positiva. Detta strider emel-lertid mot den allmänna positiva bild respondenterna skapade av programmet. Följande fråga behandlade förändring av respondenternas allmänna åsikter om prog-rammet efter att ha genomfört testet. De testuppgifter, våra respondenter skulle göra, var inte så intressanta och underhållande. Istället var de inriktade på att omfatta större antal av funktioner programmet tillhandahåller. Men det syns trots detta att de har gett respondenterna en bra möjlighet att skapa åsikter om programmet. Hos hälften av dem har de förändrats efter testet. Medan de var mer negativa hos 2 informanter, så har de förbättrats hos tredubbelt så många personer.    
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6. Slutsatser.   Med detta arbete ville vi förstå huruvida kalkylprogram med öppen källkod uppfyller användarnas förväntningar och krav de ställer på kalkylprogrammets användbarhet och om det kan anses som tillförlitligt alternativ till marknadsledande program. Trots tidiga-re mindre lycklig erfarenhet med andra OSS-program var vi överraskade över ganska höga resultat programmet visat i användbarhetstestet. Och så har vi kommit till följande slutsatser: 
Är gränssnitt hos kalkylprogrammen med öppen källkod ett hinder för inlärning av 
funktioner?  Svaren på de frågorna som vi har ställt, ger oss ingen möjlighet att besvara entydig varken den första eller den andra undersökningsfrågan. Ändå tyckte majoriteten av våra respondenter att programmets olika element var lätta att förstå och i sin helhet inte utgjorde några problem för förståelse och inlärning av funktioner. Resultaten pekar också på att programmet trots sitt ”gamla, standardiserade” grafiska gränssnittet tilltalar de flesta användarna.   
Kan vanliga användarna betrakta kalkylprogram som är Open Source, som en möjlig 
ersättare till deras nuvarande kalkylprogram sett ur ett användbarhetsperspektiv?  De resultaten som vi fick, visar inte heller den absolut tydligaste bilden. Trots detta tyckte de flesta av våra respondenter att programmet har uppnått så hög grad av utveckling, att det kan tilltala majoriteten av kalkylprogramanvändare. Sett ur använd-barhetsperspektiv gav undersökning en indikation på att kalkylprogram med öppen källkod kan vara en potentiell ersättare till ledande kalkylprogram med stängd kod. Visserligen måste många andra faktorer också utvärderas innan man fattar ett slutgiltigt beslut, men de är ämnen för andra arbeten.  
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Bilaga 1. Enkät för undersökning av användbarhet av OOo Calc.  Samtliga frågor och påståenden förutom 39 och 41 är obligatoriska. 
 
Inledande frågor 1. Inom vilken bransch arbetar du? Ifall du är student, med vilken inriktning? …………………………………………………………………………………………………………………  2. Vilket operativsystem använder du mest?   Windows - distribution     Mac OS - distribution    Linux-distribution  3. Vilket kalkylprogram använder du idag eller är mest van av?    MS Office Excel för Windows      MS Office Excel för MacOS      iWork Numbers         Annat  4. Hur länge har du använt detta program?    Har nyligen installerat det för det första gången            1 – 6 månader             6-12 månader    1-2 år       mer än 2 år   5. Jag har använt OpenOffice.org Calc tidigare.   Ja     Nej  6. Hur många timmar dagligen använder du kalkylprogram?   Mindre än 1 timme     1-2 timmar     Mer än 2 timmar  7. Jag planerar att byta kalkylprogram.   Ja     Nej  
Frågor om funktionalitet och effektivitet. 8. Jag kunde hitta samtliga funktioner i övningarna.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  9. Jag kunde utföra alla operationer jag fick i övningarna.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  10. Hur bra var OpenOffice.org Calc i att stödja dig genom övning 1?    Mycket bra        Bra        Dåligt      Mycket dåligt  11. Hur bra var OpenOffice.org Calc i att stödja dig genom övning 2?    Mycket bra        Bra        Dåligt      Mycket dåligt 
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12. Hur bra var OpenOffice.org Calc i att stödja dig genom övning 3?    Mycket bra        Bra        Dåligt      Mycket dåligt  13. Hur bra var OpenOffice.org Calc i att stödja dig genom övning 4?    Mycket bra        Bra        Dåligt      Mycket dåligt  14. Jag skulle kunna hitta samtliga funktioner om jag gjorde liknande uppgifter efter ett längre uppehåll.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  15. Har programmets gränssnitt förändrats beroende på vilka element du arbetade med?   Ja      Nej       Jag har inte märkt det 
 

Frågor om "Lätt att minnas och lätt att lära" 16. Gränssnittet hjälpte mig att komma ihåg OpenOffice.org Calcs olika funktionerna.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  17. Jag vande mig snabbt vid OpenOffice.org Calc.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  18. Verktygsrader i OpenOffice.org Calc är meningsfulla och lätta att förstå.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  19. Ikoner i OpenOffice.org Calc är meningsfulla och lätta att förstå.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  20. Meny i OpenOffice.org Calc är meningsfulla och lätta att förstå.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  21. Knappar i OpenOffice.org Calc är meningsfulla och lätta att förstå.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  22. OpenOffice.org Calcs gränssnitt utgjorde för mig ett problem för förståelse av funktioner.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  23. OpenOffice.org Calcs gränssnitt utgörde för mig ett problem för inlärning av funktioner.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls   
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24. Hur lång tid beräknar du att det skulle ta dig att lära dig använda OpenOffice.org Calc lika bra som ditt nuvarande kalkylprogram? ………………………………………………………………………………………………………………  
Frågor om fel och säker användning 25. Då fel uppstod under uppgiftens gång var felmeddelanden inom tabellens element klara och tydliga.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  26. Då fel uppstod under uppgiftens gång var felmeddelanden inom dialogfönster klara och tydliga.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  27. Har felmeddelanden hänvisat dig till relevant sida i OpenOffice.org Calc-Hjälp?   Ja      Delvis      Nej  28. Jag kunde hitta information i OpenOffice.org Calc-Hjälp om de funktioner jag hade letat efter.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  29. I vilken utsträckning kunde du ångra de fel som du gjorde? ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Frågor om tillfredställelse 30. Kalkylprogrammet OpenOffice.org Calc är lätt att använda.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  31. Programmet uppfyller de förväntningar jag ställer på det.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  32. Programmet uppfyller de krav jag ställer på det.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  33. Jag är nöjd med prestanda hos OpenOffice.org Calc.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  34. Vad tyckte du bäst om i programmet? ………………………………………………………………………………………………………………  35. Vad tyckte du sämst om i programmet? ………………………………………………………………………………………………………………  
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36. Mina åsikter om programmet efter genomfört test är ...   mer positiva     oförändrade         mer negativa  37. Finns det några funktioner som du saknar i OpenOffice.org Calc? ………………………………………………………………………………………………………………  38. Jag kan se OpenOffice.org Calc som alternativ till mitt nuvarande kalkylprogram.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  39. Du kan även motivera ditt svar: ………………………………………………………………………………………………………………  40. Jag kan tänka mig att rekommendera programmet till andra personer.    Instämmer helt       Instämmer delvis      Instämmer i någon mån     Instämmer inte alls  41. Du kan även motivera ditt svar: ………………………………………………………………………………………………………………  
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Bilaga 2. Survey for evaluation of Usability of OpenOffice.org Calc  All questions and statements except 39 & 41 are mandatory. 
 
Initial questions 1. What's your occupation? If you are a student, what are you studying? ………………………………………………………………………………………………………………  2. Which Operating System do you use mostly?   Windows - distribution     Mac OS - distribution    Linux-distribution  3. Which spreadsheet-application do you use today or are most used of?    MS Office Excel for Windows      MS Office Excel for MacOS      iWork Numbers          Other  4. How long have you been using this application?    Have installed it recently for the first time            1 – 6 months             6-12 months    1-2 year       more than 2 years   5. I used OpenOffice.org Calc previously.   Yes     No  6. How many hours a day do you use a spreadsheet application?   Less than 1 hour     1-2 hours     More than 2 hours  7. I intend to change my spreadsheet application.   Yes     No  
Questions about functionality and efficiency 8. I could find all the functions necessary for the tasks.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  9. I could perform all operations I've got in the tasks.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  10. How did OpenOffice.org Calc support you through the task 1?    Excellent        Good        Poor      Very poor  11. How did OpenOffice.org Calc support you through the task 2?    Excellent        Good        Poor      Very poor 
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12. How did OpenOffice.org Calc support you through the task 3?    Excellent        Good        Poor      Very poor  13. How did OpenOffice.org Calc support you through the task 4?    Excellent        Good        Poor      Very poor  14. I would be able to find all functions if I repeated such a test after a longer interval.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  15. Did applications interface change depending on objects you worked on?   Yes      No       I didn’t notice that 
 

Questions about memorability and learnability 16. Applications interface helped me to remember OpenOffice.org Calcs functions.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  17. I got used very fast to OpenOffice.org Calc.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  18. Toolbars in OpenOffice.org Calc are meaningful and easy to understand.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  19. Icons in OpenOffice.org Calc are meaningful and easy to understand.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  20. Menus in OpenOffice.org Calc are meaningful and easy to understand.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  21. Buttons in OpenOffice.org Calc are meaningful and easy to understand.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  22. OpenOffice.org Calcs interface made out a problem for me for understanding of functions.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  23. OpenOffice.org Calcs interface made out a problem for me for memorisation of functions.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree   
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24. How much time would it you take to master OpenOffice.org Calc as well as you have mastered your current spreadsheet-application? ………………………………………………………………………………………………………………  
Questions about errors and safe usage 25. If there were any errors shown in different elements of sheet, when I tried to complete my tasks, they were clear and easy to understand.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  26. If there were any errors shown by dialogue-windows, when I tried to complete my tasks, they were clear and easy to understand.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  27. Did error messages refer you to the appropriate page in OpenOffice.org Calc-Help?   Yes      Partly      No  28. The information about the functions I looked for could be found in OpenOffice.org Calc-Help.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  29. If you did any false operations, could you regret those steps you've made? If yes, how many steps? ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Questions about satisfaction 30. OpenOffice.org Calc is easy to use.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  31. OpenOffice.org Calc met my expectations.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  32. OpenOffice.org Calc fulfilled my requirements.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  33. I am satisfied with OpenOffice.org Calcs performance.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  34. What did you like most in OpenOffice.org Calc? ………………………………………………………………………………………………………………   
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35. What did you like least in OpenOffice.org Calc? ………………………………………………………………………………………………………………  36. My opinions about this application after test I've done are ...   more positive     unchanged          more negative  37. Are there any functions you would like to have in OpenOffice.org Calc? ………………………………………………………………………………………………………………  38. I consider OpenOffice.org Calc to be a good alternative to my current spreadsheet-application.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  39. If you have any comments or suggestions to question 38, feel free to provide this information in the box below: ………………………………………………………………………………………………………………  40. I would recommend this application to other people.    Agree        Somewhat agree            Somewhat disagree      Totally disagree  41. If you have any comments or suggestions to question 41, feel free to provide this information in the box below: ………………………………………………………………………………………………………………   
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Bilaga 3. Enkätsvar.   
1. Inom vilken bransch arbetar du? Ifall du är student, med vilken inriktning? Ekonomiassistent Student (matematik) Montör Systemutvecklare Student (företagsekonomi) Ekonom Elev (naturvetenskap) Säljare Ingenjör Lantmätare Nätverkstekniker Sekreterare Journalist Inköpare Ekonom Kirurg  
2. Vilket operativsystem använder du mest? 

Windows - distribution Mac OS - distribution Linux - distribution 15 0 1  
3. Vilket kalkylprogram använder du idag eller är mest van av? 
MS Excel för Windows MS Excel för Mac OS iWork Numbers Annat 15 0 0 1  
4. Hur länge har du använt detta program? 
Har nyligen instal-

lerat det för den 
första gången 

1-6 månader 6-12 månader 1-2 år Mer än 2 år 

2 2 0 0 12  
5. Jag har använt OpenOffice.org Calc tidigare. 

Ja Nej 3 13  
6. Hur många timmar dagligen använder du kalkylprogram? 

Mindre än 1 timme 1-2 timmar Mer än 2 timmar 9 6 1  
7. Jag planerar att byta kalkylprogram. 

Ja Nej 0 16 



 Ftouni & Illin.        Användbarhetsaspekter hos kalkylprogram med öppen källkod.
 

  47 

15. Har programmets gränssnitt förändrats beroende på vilka element du arbetade med? 
Ja Nej Har inte märkt 6 1 9 

 

27. Har felmeddelanden hänvisat dig till relevant sida i OpenOffice.org Calc-Hjälp? 
Ja Delvis Nej 1 9 6 

 

36. Mina åsikter om programmet efter genomfört test är ... 
mer positiva oförändrade mer negativa 6 8 2 

 

Hur bra var OpenOffice.org Calc i att 
stödja dig genom övning … 

Mycket bra Bra Dåligt Mycket 
dåligt  

10.    1 ? 5 7 3 1 
11.   2 ? 3 8 4 1 
12.   3 ? 1 13 1 1 
13.   4 ? 6 7 2 1 

 

Fråga / påstående.  Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
någon mån 

Instämmer 
inte alls 

8. Jag kunde hitta samtliga funktioner i 
övningarna. 4 10 2 0 
9. Jag kunde utföra alla operationer jag 
fick i övningarna. 6 8 2 0 
14. Jag skulle kunna hitta samtliga 
funktioner om jag gjorde liknande 
uppgifter efter ett längre uppehåll. 10 3 2 1 
16. Gränssnittet hjälpte mig att komma 
ihåg OpenOffice.org Calcs olika funk-
tionerna. 2 8 5 1 
17. Jag vande mig snabbt vid OpenOffi-
ce.org Calc. 5 4 5 2 
18. Verktygsrader i OpenOffice.org Calc 
är meningsfulla och lätta att förstå. 8 5 1 2 
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Fråga / påstående.  Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
någon mån 

Instämmer 
inte alls 

19. Ikoner i OpenOffice.org Calc är me-
ningsfulla och lätta att förstå. 7 6 2 1 
20. Meny i OpenOffice.org Calc är me-
ningsfulla och lätta att förstå. 6 7 1 2 
21. Knappar i OpenOffice.org Calc är 
meningsfulla och lätta att förstå. 5 7 2 2 
22. OpenOffice.org Calcs gränssnitt 
utgjorde för mig ett problem för för-
ståelse av funktioner. 1 3 9 3 
23. OpenOffice.org Calcs gränssnitt 
utgjorde för mig ett problem för inlär-
ning av funktioner. 2 5 4 5 
25. Då fel uppstod under uppgiftens 
gång var felmeddelanden inom celler 
klara och tydliga. 6 2 4 4 
26. Då fel uppstod under uppgiftens 
gång var felmeddelanden inom dialog-
fönster klara och tydliga. 

6 6 3 1 
28. Jag kunde hitta information i Ope-
nOffice. org Calc-Hjälp om de funktioner 
jag hade letat efter. 

8 4 3 1 
30. Kalkylprogrammet OpenOffice.org 
Calc är lätt att använda. 3 9 3 1 
31. Programmet uppfyller de förvänt-
ningar jag ställer på det. 5 8 0 3 
32. Programmet uppfyller de krav jag 
ställer på det. 6 4 3 3 
33. Jag är nöjd med prestanda hos     
OpenOffice.org Calc. 4 9 1 2 
38. Jag kan se OpenOffice.org Calc som 
alternativ till mitt nuvarande kalkyl-
program. 

3 7 4 2 
40. Jag kan tänka mig att rekommende-
ra programmet till andra personer. 4 6 4 2     
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24. Hur lång tid beräknar du att det skulle ta dig att lära dig använda OpenOffice.org Calc lika 
bra som ditt nuvarande kalkylprogram? 4 timmar När jag bytte till Excel 2007, behövde jag länge att lära mig det, men Calc liknar Excel… några dagar  1-3 dagar en vecka en vecka Every next step I tried to remember from MS Office and then just tried to find it in Calc. I believe that I would need about a week (maybe two weeks) 1-2 veckor I månad ungefär. Vissa grejer är alldeles för konstiga det skulle ta mig ungefär en månad om jag använder den ganska mycket under den perioden 1 month ca 1 mån 2-3 månader Ett par månader kanske. Nu sitter jag och fyller in enkät men förstår att jag fortfarande inte minns var jag hittat de konstiga menyer och knappar I princip gör man allt på samma sätt. Men det skulle ta en bra tid (några månader) att anpassa mig till Calc, då vissa termer och menyer är irriterande. Jag fattar inte varför de lagt en del grejer, där de ligger länge, ett år kanske Eftersom jag har använt Excel i ett antal så, skulle jag behöva en bra tid på mig att anpassa mig till Ope-nOffice Calc. Termer och Ikoner samt menyer skiljer sig från Excel 

 

29. I vilken utsträckning kunde du ångra de fel som du gjorde? 4 Har inte räknat. Men alla 2 Alla 3 Allt jag behövde Alla steg Samtliga steg Cant tell you. I didn’t count them. All I needed. Every step I needed to backup Jag kunde alltid ångra det jag har gjort. Jag hade inga problem med att ångra om jag hade gjort något fel Inga problem att ångra fel Vet inte, kan inte säga.  Det gick att gå hela vägen tillbaka till start så länge man inte hade sparat. Men felhanteringen kan bli bättre med mer tydliga felmeddelande. I övning 4 kunde jag inte göra någonting efter ett felaktigt steg. 
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34. Vad tyckte du bäst om i programmet? Liknar Excel I liked most that the functions, buttons and other objects named the same as in MS Office and situated mostly at the same menus. Thats why It was rather easy for me to find what I am looking for. lätt att förstå eftersom att man inte har ändrat för mycket jämfört med Excel, man känner sig lätt hem-ma i programmet Gränssnittförändring beroende av objekt Anpassbart gränssnitt Förståeligt gränssnitt Tydligt språk Icke typisk översättning, ibland mera förståelig Det som jag tyckte mest om var de funktioner som beräknar max, min, summa samt medeltal. Underlät-tar arbetet med beräkningar. Enkel och effektiv Funktionalitet Toolbar Man kunde reduígera diagrammet väldigt lätt. Det som är bra är att det är simpelt att hitta saker Inget speciellt Inget 
 

35. Vad tyckte du sämst om i programmet? Många funktioner som inte är kopplade ihop I didnt find everything what I looked for. Something that I couldnt find I just skipped. and even doing such a way I spent more than 45 minutes Gränssnitt Den är inte lika utarbetad som Excel. layouten är inte bra Saknar meny vid fel i formel(stegvis felanalys)  Programmet innehåller konstiga knappar som är ganska svår att förstå. Programmet har inte tydliga diagram som visar information på ett lätt sätt. Man får inte så mycket hjälp Det som var jobbigast var när man skulle markera celler. Markören brukar vanligtvis i Excel ändras till ett kors, men i detta program så förblev markören oförändrad Konstig hjälp Det sämsta med programmet är att det är lite tunnt jämfört med excel exempelvis. I excel finns det mer funktioner vilket kan göra att man kan göra mer komplicerade uppgifter lättare Svårt att justera cellerna. Det var svårt att hitta funktioner. Infoga cell funktionen var väldigt konstig, den infogade på fel plats alltid.  Inga infoga optioner, som i Excel - värden, format, enkel text Det var allmänt svårt att hitta i programmet. Har inte fattat hur man öppnar tabeller och texter samtidigt jag kan inte programmet, har aldrig hört talas om det förut!  
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35. Vad tyckte du sämst om i programmet? Inget Inget  
37. Finns det några funktioner som du saknar i OpenOffice.org Calc? Inom 1 timme har jag inte hittat något som skulle kunna saknas Vet inte. Tiden var för kort Nope Svårt att säga Don’t know Nope, allt är bra Jag vet inte om det är några funktioner som saknas eller inte Haft för lite tid för det inget jag kan komma på för tillfället Vet inte, kan inte programmet Nej, inget Enkel sum-funktion Avancerade möjligheter för funktionsprogrammering Infoga optioner, som i Excel - värden, format, enkel text Programmet innehåller säkert många funktioner. Jag efterfrågar inte några speciella funktioner, nu när jag bara har använt det en kort tid, men det jag däremot skulle vilja påpeka att det är ikonerna har för tekniska namn. I en av uppgifterna så skulle man centrera en text. Ikonen hette då "Justering Centralt Horisontellt", medan i Excel så heter det Centrera, vilket jag tycker är lättare att ta till sig Det var svårt att veta om funktioner saknades eller om jag inte kunde hitta dem  
39. Du kan även motivera ditt svar. Programmet skulle räcka för mig. Absolut. Uppgifter var för enkla, tycker jag. Lite svårt att skapa tydlig bild om Calcs möjligheter. Skulle vilja testa det på mer avancerad nivå. Men det som jag gjort känns helt ok. Det var alldeles för svårt att hitta något i programmet och ännu svårare att begripa hur det fungerade.  Svårt att säga ja direkt. I princip vet jag inget om programmet. Ja, vi hämtar data ofta från databaser och använder makron. Här fanns det inte. Så jag kan inte säga entydigt så länge jag inte testat dom. Programmet innehåller säkert många bra funktioner. Jag efterfrågar inte några speciella funktioner, nu när jag bara har använt det en kort tid, men kan vara bra att testa mer. Det var bra. Visst har jag använt det för lite, men jag är nöjd. Visste inte ens, att sån kontorspaket fanns. Alltid jobbat bara med Excel – i skolan, hemma och på jobbet.  
41. Du kan även motivera ditt svar. Inga svar.  
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Bilaga 4. Testuppgifter på svenska & test-tasks in English. 
 
Övning 1 / Task 1. 

Dag / Day Lägsta / Lowest Högsta / Highest Nederbörd / Rainfalls29.11.2009 14 19 0,0  12 22 0,7  13 22 0,6  11 23 0,0  11 21 3,7  12 28 2,9  15 27 7,1  13 21 0,0  12 24 0,0  14 25 5,4  13 20 0,0  11 19 0,0  7 16 10,5  9 19 15,0  13 17 7,1  1. Kopiera denna tabell till Calc eller skapa liknande tabell med frivilliga värden. 
Copy this table into Calc or create a similar table with optional values. 2. Ange i cell A2 dagens namn och lägg till nästa dagar i kolumn A genom länken till föregående dag med ökning. 
Assign present-day’s date to cell A2 and add all the next days in column A as links to 
previous days with increase. 3. Justera innehållet i celler B, C, D centralt horisontalt. 
Adjust contents of columns B, C, D in the middle horizontally. 4. Räkna ut den genomsnittliga temperaturen för kolumnen ”Lägsta” och ”Högsta”. Avrunda till 2 decimaler. 
Calculate the average temperature for columns ”Lowest” & ”Highest”. Round off to 2 
decimals. 5. Räkna ut de högsta och lägsta värdena i varje kolumn. 
Calculate the highest and the lowest & value in every column. 6. Räkna ut månads summa för nederbörd. 
Calculate the month’s rainfalls. 7. Lägg till en ny kolumn (mellan C och D). Räkna ut genomsnitt temperaturen för varje dag, avrunda till en decimal. 
Add a new column (between C & D). Calculate the average temperature for every day, 
round off to 1 decimal. 8. Skapa ett linjediagram för “Lägsta”, “Högsta” och nederbörd. 
Create a line chart for “Highest”, “Lowest” and rainfalls. 9. Formatera diagram: 
− Diagramförklaring nedtill diagram 
− Linje "högsta" = röd färg 



 Ftouni & Illin.        Användbarhetsaspekter hos kalkylprogram med öppen källkod.
 

  53 

− Linje "Lägsta" = svart färg 
− Linje "Nederbörd" = mörkblå färg 

Format chart: 
− Legend under the chart 
− Line "H" = red 
− Line "Lowest" = black 
− Line "Rainfalls" = dark blue 

10. Spara filen. / Save file.  
Övning 2 / Task 2. 1. Kopiera följande värden för jord- och skogsresurser i Sverige i en Calc tabell. Skog: 134513 (km²) Landbruk: 254313 (km²) Trafik: 3973 (km²) Annat: 35674 (km²) 

Copy the following values about land resources in Sweden into a Calc table. 
Forests: 134,513 (km²) 
Agriculture: 254,313 (km²) 
Traffic: 3,973 (km²) 
Other: 35,674 (km²) 2. Räkna ut i en ny kolumn procentuella delar för dessa värden. (2 decimaler) 

Calculate in a new column percentage for every of these values. (2 decimals) 3. Skapa ett 3D-cirkeldiagram utan diagramförklaring. Skriften på segment skall vara procentuellt värde (2 decimaler) i typsnitt Garabond, storlek 18. 
Create a “3D look” pie chart without legend. Inscription on diagram elements shall be 
these percentages (2 decimals) with font Garabond, size 18. 4. Lägg till en meningsfull rubrik, som skall ha ljus bakgrund. 
Add a meaningful title, which shall have a light background. 5. Kopiera denna tabell under diagram och lägg till fält: Vatten: 12764 (km²)  Turism: 845 (km²),  men räkna bort dessa ytor från “Annat”.  
Copy the first table under the chart and add to it: 

Water: 12,764 (km²)  
Tourism: 845 (km²),  

but subtract these values from “Other”. 6. Sortera motsvarande värden fallande enligt ytan och presentera dessa data i ett ko-lumndiagram. 
Sort these values in descending order by the area and present this data in a column 
chart. 7. Formatera kolumner med olika färger och sätt motsvarande värden innanför kolum-ner. Axeln skall räcka från 0 till 300000 km² och ha interval på 25000 km². 
Format columns with different colours and add their values within the columns. Axles 
shall range from 0 to 300,000 km² and the interval shall be 25,000 km². 8. Ange dagens datum och ditt namn som rubrik. Kontrollera resultatet i Förhands-granskning. 
Add present-day’s date and your name as chart title. Check the result in Print Preview. 

9. Stäng filen. / Close file. 
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Övning 3 / Task 3. 
Månad / Month PC ”Gamer” PC "Allround" PC "Professional"Januari / January 98 56 67 Februari / February 123 87 84 Mars / March 95 89 126 April 142 112 135  1. Kopiera denna tabell in till Calc. 
Copy this table into Calc. 2. Räkna ut antal sålda datorer för varje månad och varje typ. 
Calculate the number of sold PCs for every month and every type. 3. Hur många datorer av varje typ såldes i genomsnitt varje månad? 
How many PCs of every type were sold by average every month? 4. Räkna ut omsättning, om datorer har följande priser: PC "Gamer" = 13959 SEK  PC "Professional" = 11599 SEK PC "Allround" = 9499 SEK  
Calculate turnover, if PCs have the following prices: 

PC "Gamer" = 13,959 SEK  
PC "Professional" = 11,599 SEK 
PC "All-round" = 9,499 SEK 5. Vilken del har enskilda typ-omsättning i totalomsättning? 

Which percentage does every type take up in the total turnover? 6. Formatera väringsformat och procentformat med 2 decimaler. 
Format currency and percentage cells with format “Currency” or “Percent” with 2 
decimals. 7. Skapa från sälj- och omsättningsvärden ett kolumndiagram med titel, diagramför-klaring (under diagram) och axeltitel. 
Create a column chart with title, legend (under the chart) and axle title from sell- and 
turnover values. 8. Lägg axlar och kolumner i logaritmisk skalning. 
Change axles and columns to logarithmic scale. 9. Hitta information i Calc-Hjälp om hur man kan lägga till eller anpassa diagramförkla-ringar. 
Find information in Calc-Help abound how to add or change chart legend. 10. Gör denna tabell liggande. 
Change the page printing format to landscape. 11. Bytt namn på denna tabell, skydda den med lösenord och sedan spara filen med lö-senord. 
Rename this sheet, protect it with password and save file with password. 
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Övning 4 / Task 4. 
Efternamn / Name Förnamn / First name Omsättning, SEK 

/ Turnover, SEK Bonus, % Persson Annika 25 000 3,0 Paulsson Martin 100 000 0,3 Pålsson Niclas 35 000 1,2 Petersson Dag 50 000 1,0 Philipsson Eva 20 000 3,5 Palmving Erik 70 000 0,8 Nilsson Magnus 60 000 0,6 Nordin Joachim 250 000 0,1 Nyquist Markus 300 000 0,1 Nylander Linda 80 000 0,5  1. Kopiera denna tabell i Calc eller skapa en liknande tabell. 
Copy this table into Calc or create similar table. 2. Lista kundernas efternamn i kolumn E som länk till kolumn A en gång till alfabetisk. 
Copy customers names to column E as link to column A in alphabetical order. 3. Kopiera kundernas efternamn och omsättningar i kolumner G och H som text. Sortera dem, börja med högst omsättning. 
Copy customer’s names and turnovers into columns G & H as text. Sort them, begin with 
the highest turnover. 4. Vilken totalomsättning har samtliga kunder gjort? 
Which total turnover have all customers shown? 5. Vilken bonus ska betalas ut till samtliga kunder (i SEK)? 
Which bonus shall be paid off to all customers (SEK)? 6. Sammanfoga samtliga efternamn och förnamn i en cell. 
Merge all names and surnames into one cell. 7. Avaktivera sammanfogning. Ser resultatet likadant ut som innan? 
Deactivate merge. Does the result look similar as before?  
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Bilaga 5. Tekniska specifikationer av OpenOffice.org Calc. 
 

Pris gratis 
Operativsystem som stöds 

MS Windows(), MacOS X(Intel & PPC), Linux(X86 & 64), BSD, Solaris (SPARC & 64), Unix 
Senaste versionen: 3.1.1  - 31 augusti 2009 

Filformat programmet kan öppna 
.ods, .ots, .xls, .xlw, .xlt, .xml, .xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .wk1, .wks, .123, .dif, .rtf, .csv, .sdc, .vor, .dbf, .slk, .uos, .uof, .html, pxl, .wb2 

Filformat programmet kan spara i .ods, .ots, .xls, .xlw, .xlt, .dif, .csv, .sdc, .vor, .dbf, .slk, .uos, .html, .pxl, sxc, .stc 
Öppnade filer i program Begränsad av systemresurser 

Högst antal ark/tabeller i en fil 256 
Högst antal kolumner i en ark/tabell 1 024 

Högst antal rader i en tabell 65 536 
Högst antal celler i en tabell 67 108 864 

Högst antal celler i en fil 17 179 869 184 
Dokumentskydd Ja – men endast hela tabeller eller hela filer 
Nummerformat Över 50. Några tillkommer beroende på regionala inställ-ningar 
Ångra - funktion   Ja, 100 åtgärder  

Stöd för VB makron Delvis. Kan skapa egna makron men inte öppna alla format. 
Högst tillåtet tal 1,00E+308 
Lägst tillåtet tal 1,00E-306 

Diagrammen Ja, sammanlagt 33 typer (Specifikationer av Calc, 2009; Calc FAQ, 2009)   
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