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SAMMANFATTNING 

Titel 

Linux vs Windows 

Författare  

Patrik Gustavsson, Björn Wiberg 

Handledare  

Tony Wieder 

Frågeställning  

Är Linux KDE möjlig ersättare till Microsoft Windows XP i en likvärdig konkurrenssituation 

sett ur ett användbarhetsperspektiv? 

Syfte  

Syftet med denna uppsats var att genomföra en kvalitativ undersökning kring om KDE kan 

ersätta Windows XP som användargränssnitt för normalanvändare på en persondator. 

Vi ville även ta fram de fördelar och nackdelar som KDE har i jämförelse med Windows XP, 

med eventuella förslag till förbättring. 

Metod   

Primärdata hämtades genom att testa operativsystemet på 25 personer som fick ”tänka högt”. 

Detta för att få en anblick om var det kan finnas problem. Även sekundärdata i form av 

litteratur inom området, tidskrifter, artiklar, rapporter och information från Internet har 

använts. 

Slutsats 

Resultatet visade klart och tydligt att testpersonerna var nöjda med Linux KDE efter att de 

testat det men majoriteten skulle ej kunna tänka sig ersätta Windows XP med Linux KDE. 

Alltså är inte Linux KDE en möjlig ersättare till Windows XP.
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

När vi bestämde oss för vilket ämne vi ville utforska så tänkte vi på dagens 

persondatorsituation. Idag när en ny persondator skall införskaffas följer det automatiskt med 

Microsoft Windows på datorn, oftast också förinstallerat. Därför Windows är det mest 

använda operativsystemet idag är för att det inte finns någon kommersiell konkurrent 

(Overgaard & Ek, 2004, sida 16). Vi ville då jämföra detta operativsystem, Windows, mot ett 

annat operativsystem. 

Vi tänkte då direkt på Linux, som är skapat av finlandssvensken Linus Torvalds. Det 

utvecklades först som en hobby då Linus hade ett stort intresse för UNIX varianten Minix 

(Overgaard & Ek, 2004). Han utvecklade systemet själv mellan 1991 och 1994 då han senare 

detta år släppte koden fri för alla under GPL licensen (General Public License). GPL är en 

licens som tillåter fri spridning av koden, och förändringar är tillåtet men inte under samma 

namn (Overgaard & Ek, 2004, sida 23). Detta gjorde att många kunde använda sig av denna 

fria kod och skapa sina egna varianter av Linux.  

Några av de vanligaste Linux är Slackware, Debian, Redhat, SUSe och Mandrake (Overgaard 

& Ek, 2004, sida 17). Gemensamt för dessa är att de alla innehåller fönsterhanteraren KDE 

(The K Desktop Environment) som använder sig av Linux egna X-Windows. X-Windows är 

ett grafiskt skal som tillåter att interagera med ett flertal fönsterhanterare där KDE är den 

vanligaste. Därför föll det sig naturligt att jämföra KDE mot Windows XP. 

Mer ingående om KDE är att det utvecklats sedan 1996 som ett användargränssnitt för 

arbetsstationer som använder UNIX (http://www.kde.org/history/, 2004-05-07). Utvecklarna 

av detta gränssnitt är ett 100 tal mjukvaruingenjörer som jobbar i en öppen grupp. Eftersom 

KDE är tillgängligt under GPL licens, precis som Linux, så får vem som helst ändra och 

modifiera koden. Idag följer KDE med på alla Linux installations CD-skivor och kan även 

laddas hem från alla större allmänna FTP (File Transfer Protocol) servrar. 
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KDE är den avgörande delen för om Linux kommer att tas in i hemmen. Idag används Linux 

mest av företag som ett server operativsystem och för att de ska attraheras av hemanvändarna 

måste det finnas ett bra användargränssnitt som kan konkurrera med Windows XP (Overgaard 

& Ek, 2004, sida 7). 

1.2 Frågeställning 

Vår frågeställning är ”Är Linux KDE möjlig ersättare till Microsoft Windows XP i en 

likvärdig konkurrenssituation sett ur ett användbarhetsperspektiv?”.  

Med likvärdig konkurrenssituation menas det att kunden i butik får välja mellan Linux KDE 

och Windows XP, alltså inget förinstallerat operativsystem. Detta för att undersökningen inte 

ska bli vinklad. 

Då Linux är gratis kommer vi bara utgå ifrån ett användbarhetsperspektiv och inte ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Skulle detta ses ur ett ekonomiskt perspektiv skulle KDE aldrig nå 

normalanvändaren eftersom det saknas en budget för att marknadsföra sig. KDE är inget 

företag och har alltså inga pengar för att göra detta. Till skillnad från KDE har Microsoft en 

enorm bugdet att marknadsföra sig med och får på så vis bättre kontakt med konsumenten. 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att efter grundläggande litteraturstudier genomföra en 

kvalitativ undersökning kring om KDE kan ersätta Windows XP som användargränssnitt för 

normalanvändare på en persondator. 

Vi vill även ta fram de fördelar och nackdelar som KDE har i jämförelse med Windows XP, 

med eventuella förslag till förbättring. 
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1.4 Målgrupp 

Med denna uppsats hoppas vi nå ut till nya och gamla konsumenter av persondatorer som ett 

underlag inför nyköp av persondatorer och för att informera om användbarheten i Linux KDE. 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till personer som planerar nytt datorinköp. Detta för att se hur de 

kan uppleva KDE som ett alternativ till Windows XP. Vi kommer inte att titta på hur KDE 

kan användas i arbete eller på en arbetsplats. 

De delar som kommer att beakta är användargränssnittets användarvänlighet och inte 

programutbudet i sig. Hårdvaran kommer inte heller att ingå i undersökning, dvs. systemets 

utbud av drivrutiner och hårdvarustöd. 

Det som kommer att väga tyngst i undersökningen är enkelheten att göra ”normala” 

operationer såsom skriva ut, kopiera texter, spara dokument, leta filer mm. Något som kan 

betraktas som en normal operation idag, som vi inte kommer att titta på, är användande av 

multimedia, dvs. spela spel, titta på film eller lyssna på musik. 

De undersökningar vi kommer att göra utförs på personer med ingen vana eller måttliga 

erfarenheter av datorer, detta för att göra en optimal undersökning av användarvänligheten för 

denna grupp. 

1.6 Disposition 

Strukturen i arbetet är avsnitt med underrubriker. Först kommer inledningen som nu läses, 

vilket innehåller allmänt vad detta arbete kommer att behandla och där ämnesvalet motiveras 

och diskuteras.  
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Efter detta avsnitt kommer vi att presentera och diskutera litteraturstudierna. De källor som vi 

kommer att använda oss av är MDI- (Människa Dator Interaktion) och 

användbarhetslitteratur. 

Vid eventuella förkortningar kommer vi vid första tillfället det presenteras att skriva ut 

fullständig beskrivning av förkortningen inom parantes, därefter kommer ordet endast att 

skrivas ut som förkortning. 

Efterföljande avsnitt kommer metoder att beskrivas utifrån litteratur- och metodstudierna som 

gjorts. 

Sedan kommer resultatet av metodernas utförande att redovisas där vi kommer ingående att 

beskriva resultatets koppling till litteraturen. 

Detta följs sedan av diskussion där vi kommer att diskutera och analysera utifrån våra egna 

erfarenheter och studier.  

Avslutande kommer slutsatsen att presenteras samt en sammanfattning av resultatet från 

användartesterna. 
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2 LITTERATUR OCH TEORISTUDIER 

2.1 Människa Dator Interaktion 

MDI är ett relativt nytt forskningsområde som uppstod i mitten av 80-talet (Preece 1994). 

Forskningsområdets syfte var att titta på hur människan interagerar med datorn, inte bara 

studier av människan eller tekniken utan samspelet. 

Det som Preece (1994) också påpekar inom MDI är att det inte bara handlar om 

användargränssnitt utan alla aspekter som kan tänkas involvera vid en människa dator 

interaktion. 

MDI har flera rötter inom många områden, bland annat kognitiv psykologi (Hartson, 1998). 

Konceptet för begreppet MDI är att uppnå hög användbarhet och idag är MDI ett ständigt 

växande ämne inom datorvärlden skriver Hartson. 

Definitionen, enligt Preece (1994), av MDI är: 

"Human-Computer Interaction is a discipline concerned with 

the design, evaluation and implementation of interactive 

computer systems for human use and with the study of major 

phenomena surrounding them". 

(Preece 1994, s.7) 

Löwgren & Stolterman skriver vidare att ”Värdering har fått en framträdande roll inom MDI 

som starkt fokuserar på användargränssnittet.” Med det menas att gränssnittet avgör 

användarens möjligheter att använda systemets tjänster. Syftet med värdering är att hitta de 

problem som uppstår mellan användaren och tjänsterna. 

(Löwgren & Stolterman, 1998) 
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2.2 Användbarhet 

Användbarhet kan enkelt beskrivas ”något som är lätt att använda” (Hartson, 1998). Vid 

användning av MDI är det mycket viktigt att tänka på användbarheten, vilket är ett centralt 

begrepp inom detta. Detta blir då ett av huvudmålen för att bidra till mer användbara system 

menar Löwgren & Stolterman, 1998. 

Innebörden av begreppet användbarhet har förändrats under de tjugo år som det använts. 

Området föddes på sjuttiotalet och kallades då mjukvarupsykologi och hade då förankringar 

inom experimentell psykologi och vetenskaplig tradition (Löwgren & Stolterman, 1998).  

För att en produkt ska kunna kallas användbar måste den vara anpassad efter användarna, 

tänkta användningssituation och deras förväntade nytta. Alla produkter som en användare 

interagerar med på ett eller annat vis behandlar området användbarhet. Detta eftersom 

användbarhet syftar till förhållandet mellan produkt och användare. 

(Preece, 1994) 

Användbarhet blandas ofta ihop med tillgänglighet. Detta är inte korrekt då tillgänglighet bara 

är en del av användbarheten menar Pearrow (2002). 

Ett annat ord som ofta blandas ihop med användbarhet är användarvänligt. Användarvänligt är 

om ett gränssnitt är estetiskt tilltalande vilket inte alls är samma sak enligt Pearrow (2002). 

Norman (1988) menar att användbarhet och användarvänlighet ska gå hand i hand för bästa 

effekt. 

För att mäta användbarhet skall studierna utgå ifrån de användartester som gjorts.  

(Preece, 1994) 

Vanligast, enligt Löwgren & Stolterman (1998) och Molich (2002), mäts användbarhet genom 

hur lätt användaren klarar uppgiften, hur lång tid det tar, kommer de ihåg samma uppgift till 
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nästa gång eller behöver de fråga om hjälp. Molich (2002) menar också att användbarhet kan 

betyda gemensamt användbarhet och enkelhet, som är de två viktigaste egenskaperna. 

Enligt Norman (1988) så begås det mänskliga fel och det är endast med rätt design dessa kan 

minimeras. Ett system skall inte innehålla en massa meddelanderutor som hela tiden 

informerar eller varningstexter som varnar för eventuella felanvändningar. Norman (1988) 

säger då att detta skulle vara ett misslyckande sett ur en design synvinkel. 

2.2.1 Den svarta lådan 

Löwgren & Stolterman (1998) beskriver den svarta lådan som en artefakt som användaren 

stoppar in information i och sedan får ut ett resultat ur den, detta utan att att ha någon som 

helst kunskap om hur den svarta lådan fungerar, endast kunskap om att den svarta lådan 

fungerar som mellanskikt mellan användaren och systemet. Detta kan ses som den grafiska 

fönsterhanterare som KDE Linux är uppbyggd av. Användaren interagerar med ikoner och 

knappar med hjälp av musen och tangentbordet och får sedan ut information från systemet. 
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2.2.2 Glaslådan 

Denna låda beskriver Löwgren & Stolterman (1998) som en låda där användaren ser rakt 

igenom, dvs. användaren ser allt som händer utanför och innanför lådan, varje liten funktion 

konvertering, exekvering eller behandling. Detta kan liknas det konsolbaserade system som 

Linux är byggt på i grunden, där allt sker genom kommandoexekvering för att kunna uppnå 

någon form av resultat och feedback från datorn. Graden av använd transparans sätter 

gränserna av utrymme för handlingar och säkerhet, liten transparans skapar ett litet utrymme 

för handling och stor säkerhet medan en stor grad av transparans skapar stort 

handlingsutrymme med mindre säkerhet. 

Dix et al. (1998) skriver att den traditionella datorn kan ses som en glaslåda, allt du kan göra 

är att trycka på knappar och se resultatet efter handlingen. Andra system kan bryta isär 

glaslådan genom att sammankoppla den med verkliga världen och med den elektroniska 

världen.  

Dessa system kan använda sig av (Dix et al. 1998): 

1. Tal 

2. Icke talande ljud 

3. Skrift 

4. Gester 

5. Datorvisioner 
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2.2.3 Handlandets sju steg 

Enligt Norman (1988) så kan våra handlingar summeras till sju stycken steg och en viss 

ordning. Dessa kallar han ”Handlandets sju steg” (Norman, 1988, sida 47). 

• Skapa ett mål 

• Skapa en avsikt 

• Specificera handling 

• Utför handling 

• Uppfatta aktuellt tillstånd 

• Tolka aktuellt tillstånd 

• Utvärdera resultatet av handlingen 

Dessa steg delar sedan Norman (1988) in i tre olika kategorier. Den första kategorin är mål, 

som innefattar det första steget i Normans sju steg. Den andra kategorin som grupperar ihop 

de tre efterkommande stegen, Skapa en avsikt, Specificera handling och Utför handling till 

den genomförande kategorin och sist den tredje kategorin som är för utvärdering och 

innehåller Uppfatta aktuellt tillstånd, Tolka aktuellt tillstånd och Utvärdera resultatet av 

handlingen.  
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Nedan kan en modell av detta ses, där ytterligare en del finns med i modellen, Omvärlden. 

Denna del innefattar endast det som händer när användaren utfört den ”andra kategorin” av 

händelser och inte någon av händelsestegen. Här kommer händelserna in och sedan skickas ett 

resultat av händelserna ut, som sedan tolkas i den ”tredje kategorin”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det gäller interagerande med någon form av ting ser Norman (1988) att återkopplingen är 

en viktig punkt. Det är viktigt att användaren får återkoppling hela tiden om vad som händer, 

användaren skall känna att denne har kontroll över systemet och att det inte är systemet som 

har kontroll över användaren. 

En viktig sak att nämna är hur användaren ser till saker och ting när denna interagerar med 

något nytt är hur användaren tolkar detta. Norman (1988) nämner begreppet “Knownledge in 

the head and in the world” vilket han menar är att användaren tolkar nya saker och 

återkopplar detta till sedan tidigare kunskaper och tillämpar denna information på det nya 

Mål 

Skapa en avsikt 

Specificera handling 

Utför handling 

Utvärdera resultatet av 

handlingen 

Tolka aktuellt tillstånd 

Uppfatta aktuellt tillstånd 

Omvärlden 

Figur 2.1. Handlandets sju steg. Norman 1988, sida 47.
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okända. Enkelt uttryckt så återanvänds gammal information på nya upplevelser. En viktig sak 

som både Norman (1988) och Löwgren & Stolterman (1998) menar är att objekt skall 

designas så att det enkelt går att anta vad det skall användas till. 

Norman (1988) nämner även att saker skall designas så att användaren kan skapa sig en 

konceptuell modell över vad resultatet blir vid användande av en viss kontroll eller objekt. En 

bra konceptuell design gör det lätt för användaren att förutse vad som kommer att hända vid 

användning av ett specifikt verktyg. 

2.2.4 Synlighet (visibility) 

Ett system som är enkelt att tolka och förstå då det visar en klar röd tråd om vad som kan 

utföras, beskriver Norman (1988) som ett bra designat system. Han menar med detta att 

genom att bara titta på gränssnittet vet användaren vad han kan göra och ser systemets 

möjligheter. Både Norman (1988) och Löwgren & Stolterman (1998) är eniga om principen 

att system ska designas så att det går att se vad objekt ska användas till. 

2.2.5 Konceptuella modeller 

Förhållandet mellan de kontroller som går att använda och de handlingar som kan utföras med 

hjälp av dessa ska vara uppenbara för användaren (Norman, 1988). Därför bör designen 

förmedla en bra konceptuell modell till användaren för att skapa ett bra och sammanhängande 

gränssnitt. Med hjälp av en bra konceptuell modell kan användaren förutse effekten av en 

utförd handling. Om däremot ingen konceptuell modell finns försvåras det för användaren då 

han inte vet varför vissa saker sker och andra inte. Det blir även svårare att arbeta om något 

blir fel då han inte vet vad som kan göras eller vad som kan förväntas ske. 
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2.2.6 Mapping 

Mapping kan enkelt förklaras som förhållandet mellan två saker (Norman, 1988). 

Den vanligaste typen av mapping är naturlig mapping då kulturella standarder eller fysiska 

förutsättningar utnyttjas. Detta ger bäst eller direkt förståelse hos användaren då han kan 

associera till verklighet menar Norman (1988). 

2.2.7 Återkoppling (feedback) 

Ett av handlandets sju steg är att vid interaktion med datorn får någon sorts återkoppling av 

det aktuella tillståndet, skriver Norman (1988). Detta är för att användaren ska veta att det är 

han som kontrollerar systemet.  

Återkoppling, eller feedback, menas att vid olika handlingar i systemet får bekräftelser på vad 

som gjorts. Norman (1988) skriver att inom forskningsområdena kontroll- och 

informationsteori är återkoppling mycket välkänt och använt begrepp.   

2.2.9 Affordances 

Affordances är ett objekts uppfattade och verkliga egenskaper och de möjligheter och 

begränsningar som finns för att förändra det, skriver Norman (1988). Han menar att genom att 

bara titta på ett objekt så vet användaren hur det kan användas, utan instruktioner. Endast 

komplexa objekt behöver förklaras. Om ett enkelt objekt däremot behöver förklaras så är det 

misslyckad design av detta objekt. Löwgren & Stolterman (1998) skriver att det gäller att 

designa objekt så att det framgår vad de kan användas till. 

2.2.10 Gruppering (chunking) 

Gruppering menas enligt Pearrow (2000) är minskning av informations komplexitet genom att 

dela upp den i mindre delar. Detta behövs därför att människans kortminne är begränsat och 

måste därmed behandlas i mindre stycke för att han eller hon ska kunna ta till sig 
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informationen (Preece, 1994). Både Norman (1988) och Preece (1994) skriver att den mängd 

informationsblock korttidsminnet kan hantera samtidigt är fem till nio.  

2.2.11 Inre och yttre kunskap 

Vårt beteende i vardagliga situationer styrs av en kombination av kunskap som vi har sedan 

tidigare och kunskap som finns att tillgå i vår värld. Detta kallar Norman (1988) för 

”knowledge in the Head and in the World”. Två kunskapstyper som gör att människor 

fungerar och vet hur de ska agera i olika situationer är ”kunskap om” och ”kunskap hur” 

(Norman, 1988). ”Kunskap om” är exempelvis fakta och regler. ”Kunskap hur”! är 

procedurmässig kunskap exempelvis att en människa kan framföra musik. Denna sista 

kunskap är svårast att lära ut och lärs bäst genom övning. 

Problem som kan inträffa i en situation med exempelvis ett gränssnitt är om användaren stöter 

på ett nytt objekt som han eller hon inte kan tolka. Därför är det bäst att designa objekt efter 

omvärlden då användaren kan relatera till något den redan känner igen (Norman, 1988). 

2.3 Design av mål för användargränssnitt 

En smart design för en viss grupp användare kan vara olämplig för en annan (Preece, 1994). 

Vidare säger Preece (1994) att många system kan bygga på samma funktioner men beroende 

på vem som ska använda det måste användargränssnittets design förändras. 

Fem vanliga steg, enligt Preece (1994), för att ta fram vilken sorts design som skall användas: 

• Tiden det tar för användargruppen att lära sig kommandon. 

• Hur lång tid det tar att utföra en uppgift? 

• Vilka fel inträffar oftast? 
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• Kommer användarna ihåg systemets funktioner direkt eller tar det timmar, dagar eller 

veckor? 

• Hur mycket gillade användarna de olika funktionerna i systemet? 

Preece (1994) skriver att för att få fram de viktigaste målen bör utvecklarna titta i 

marknadsförings broschyrer och kravdokument. 

Efter att flera designalternativ har gjorts bör dessa gås igenom med användarna. Antingen 

används en low-fidelity modell eller en high-fidelity modell. High-fidelity bör användas 

eftersom det ger en mer realistisk genomgång av produkten. Efter prototyp tester jämförs 

testresultatet med målen och tittar om prototypen följer dessa. Nu kan utvecklingen av den 

fullständiga designen av användargränssnittet börja. Low-fidelity används inte eftersom det 

inte är en komplett produkt och kan ej ge ett korrekt resultat av användbarheten. 

2.4 Utvecklings metoder 

Många projekt av mjukvara idag misslyckas med att nå upp till målen. Hela 60% misslyckas 

och av dessa så är där 25% som aldrig ens blir klara skriver Preece (1994). Han menar att 

därför det är så hög fel procent beror på dålig uppmärksamhet rörande design frågor vid 

inledningsskedet. 

Om utvecklare däremot är mycket uppmärksamma i början av designfasen så visar det att 

både utvecklingstiden och kostnader reduceras kraftigt. 

En metod som de flesta idag använder är LUCID modellen (Logical User-Centered 

Interactive Design Methodology). Denna är byggd på sex steg (Preece, 1994): 

Steg 1: Utveckla produkt koncept. 

Steg 2: Göra förundersökning och behovs analys. 

Steg 3: Design koncept och huvud prototyp. 
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Steg 4: Göra iterativ design och förfining. 

Steg 5: Implementera mjukvara. 

Steg 6: Tilldela support och träning. 

LUCID används mest som en grund eftersom alla projekt har sina speciella behov som inte tas 

upp i modellen. 

2.5 Användarobservation 

Oftast i de tidigaste stegen i metoder så observeras användaren. Detta görs genom att en 

speciell person från utvecklings gruppen följer med i företagets alldagliga sysslor, lyssnar på 

samtal, ställer frågor och ut efter det gör en rapport, skriver Preece (1994).  

Vidare skriver han att användargränssnittdesigners finns med vid observationerna som under 

några timmar tittar på vad som kan förbättras i gränssnitten. Målet med dessa observationer är 

att få ihop data som kan stödja en ny förbättrad design.  

Olyckligt nog så kan det ske missuppfattningar vid observationer som kan få negativa effekter 

på designen. Därför måste alla information som samlats in gå igenom en process där 

informationen analyseras för att se om den är korrekt. 

2.6 Användbarhetstest (Usability Testing) 

Preece (1994) skriver att sedan 1980 har användaren börjat prioriteras vid utveckling av 

system. De som då byggde system gillade idén men tyckte att den var för tidskrävande eller 

att de inte hade resurser för att testa systemen. När det sedan visade sig att de system som 

hade testats fungerade mycket bättre så ökade behovet av användbarhetstestpersonal. Det som 

förvånade alla var att projekten blev fortare färdiga och till läggre kostnad, något som var 

oväntat. 
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Användbarhetstester är till för att hitta fel i användargränssnitt. Resultatet av dessa tester är en 

rapport med rekommenderade ändringar. 

Idag använder många användbarhetstestare videokameror och mikrofoner för att observera 

testpersoner som testar t.ex. olika system och program, skriver Preece (1994). Alltid bör de 

personer som ska testas informeras om att det inte är de i sig som testas utan mjukvaran. En 

effektiv metod vid testande, skriver Preece (1994), är att be testpersonerna tänka högt vid 

testet så utvecklarna inte efteråt måste gissa hur personen tänkt. Det bästa sättet att testa på är 

att ha fasta mål på vad personen ska göra och utefter det se hur han eller hon gör för att utföra 

detta. 

Preece (1994) skriver också att ett annat bra sätt att testa ett gränssnitt på är att jämföra med 

äldre versioner eller med konkurrenters. Det finns nackdelar med användartester också och en 

av dessa är att en person bara testas under 2-4 timmar och kan då inte få in i sin rapport hur 

det skulle ha gått om de satt i veckor med samma produkt. 

Några punkter, enligt Preece (1994), som tittas på vid användbarhetstester är: 

• Tiden det tar för en användare att lära sig en specifik funktion 

• Tiden det tar att utföra något 

• Antal fel gjorda 

• Använda kommando 

• Om användaren är nöjd 
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2.7 Riktlinjer för gränssnitt 

Ett användargränssnitt kan ses som fyra avgörande delar, detta beskrivs av Dix et al. (1998), 

WIMP (Window, Icon, Menu & Pointer). Dessa fyra delar kallas eng. widgets.  Dessa fyra 

widgets skapar tillsammans den koppling mellan systemet och användaren. Vidare kommer 

alla de delar som respektive del innehåller att beskrivas istället för att övergripande endast 

beskriva varje del för sig. 

2.7.2 Dialogrutor 

Dialogrutor skall alltid innefatta en Avbryt-knapp, när denna knapp trycks ner skall allt 

återställas till det skick det var i innan fönstret öppnades. Andrén, Gunnarsson, Lundin (1993) 

skriver om dialogrutan, denna skall placeras på ett sådant sett att den lätt kan associeras till 

dess tillhörande fönster. Användande av flertal dialogrutor skall undvikas om möjligt annars 

skall fönsterna placeras i kaskad. Dvs. det övre fönstret skall ligga över den förra på ett sådant 

sett att användaren kan se den underliggande utan att misstro att den underliggande är den 

aktiva. Trycker användaren för att aktivera en dialogruta som redan är aktiv skall inte en ny 

öppnas utan befintlig skall läggas överst. En dialogruta skall ha möjligheten att flyttas. 

Egna reflektioner 

 

Figur 2.2 Dialogruta i KDE 
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Figur 2.3 Dialogruta i Windows 

 

I KDE får användaren en beskrivning av vad som dialogrutan är till för och vad som kan 

göras. KDE använder sig även av bilder på sina knappar för att illustrera vad knapparna är till 

för, som ett komplement till knapparnas namngivning. 

Windows använder sig av en renodlad dialogruta som talar om för användaren vad som kan 

göras, här får användaren reda på att program, mappar eller dokument kan öppnas. 

2.7.3 Meddelanderutor 

Meddelanderutor måste innehålla en OK-knapp för att kunna avsluta meddelanderutan som 

trätt fram. En meddelanderuta behöver inte tvunget innehålla en avbryt-knapp med vid behov, 

ex. vid varningsmeddelande skall det finnas med. När meddelanderutan är i form av ett 

felmeddelande skall detta tydligt markeras med beskrivning av felet, ev. orsak och möjliga 

utvägar så att det uppfattas som ett felmeddelande. Så här beskriver Andrén, Gunnarsson, 

Lundin (1993) hur meddelanderutor skall användas. Vid varningsmeddelande kan undantag 

för OK-knappen göras och kan istället ersättas av ett val, se figur 2.4 och 2.5 nedan. 

Placeringen skall vara centrerat i det fönster som felet uppträtt. I vanliga meddelanderutor får 

endast Ok och hjälp användas som knappar, medan i varningsrutor skall Fortsätt/Ok och 

Avbryta finnas med. 
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Egna reflektioner 

 

Figur 2.4 Varningsmeddelande i KDE 

 

 

Figur 2.5 Varningsmeddelande i Windows 

 

KDE följer samma utseende i sina dialogrutor som i sina varningsmeddelande. Ikoner för att 

illustrera knappens betydelse och funktion. De namnger även sina rutor med vad fallet gäller, 

exempelvis Save Document, och vilket program som det avser, exempelvis KWrite. 

Windows använder sig även av samma utseende som tidigare, knappar med beskrivande text 

för knappens funktion och handling. 
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2.7.4 Knappar 

Andrén, Gunnarsson, Lundin (1993) skriver följande om knappar. De knappar som finns i 

fönster och meddelanderutor skall vara placerade i nedre högra hörnet. Det som är nära 

relaterade till en viss funktion eller komponent skall placeras nära denna. Knappar som är 

aktiva kan gärna markeras med en ram runt denna, vilket gör att ett tryck på enter eller 

returknappen kommer att göra samma som att klicka på knappen. Knappar som är inaktiva 

skall nedtonad (grå ton). Knappar kan även besmyckas med en bokstav som är understruken 

vilket anger dess kortkommando till knappen. Avbryt får aldrig göra mer än att återställa till 

det tillståndet som det var innan avbryt knappen trädde fram. Knapparnas namn skall väljas 

med omsorg och helst vara av verb som anger knappens funktion. Knappens namn får ej vara 

på två eller flera rader utan endast på en rad. En knapps funktion skall tydligt beskrivas i dess 

namnval. 

KDE Windows XP 

  

Figur 2.6 Använd endast en rad i en knapp. Flera rader är utrymmeskrävande. 

Tre punkter efter texten i knappen visar att något kommer att öppnas t ex en dialogruta. 

 

KDE Windows XP 

  

 

 

Figur 2.7 Knappar kan innehålla text eller en symbol. Försök att använda text i första hand. 

Symboler tar plats och kanske inte är helt självklara 
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2.7.5 Radioknappar 

Andrén, Gunnarsson, Lundin (1993) tar upp att radioknappar skall alltid dess text ligga till 

höger om radioknappen och alltid börja med en versal och aldrig avslutas med punkt. Det får 

ej finnas med mer än 6st val per grupp. Grupperna kan förtydligas med en ram runt omkring 

gruppen med en rubrik. Det troligaste valet skall vara förvalt från början. 

Egna reflektioner 

 

 

Figur 2.8 Radioknappar i KDE Figur 2.9 Radioknappar i Windows 

 

Här ses att KDE använder sig av San-Serif teckensnitt för sina rubriker, det vill säga att 

teckensnitten ej har ”fötter på sig”. Denna typ av teckensnitt lämpar sig bäst för text som ses 

på skärm medan Serif teckensnitt lämpar sig bäst för tryck. 

Windows däremot använder sig av Serif teckensnitt, vilket vi ser som ett mindre klokt val 

med tanke på teckensnittets lämpligaste plats är för tryck och inte på skärm. 
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2.7.6 Kryssrutor 

När det gäller kryssrutor skriver Andrén, Gunnarsson, Lundin (1993) att dessa skall aldrig 

vara fler än 8 stycken i en grupp, även här kan ram användas för att ringa in en grupp av 

kryssrutor. I stortsätt gäller samma regler för en kryssruta som för en radioknapp. Irrelevanta 

val skall tonas ner för att ej kunna väljas. 

Egna reflektioner 

 

 

Figur 2.10 Kryssrutor i KDE Figur 2.11 Kryssrutor i Windows 

 

Här kan som ovan nämnt valen från respektive operativsystem, KDE med San Serif och 

Windows med Serif teckensnitt. 
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2.7.7 Popupmenyer 

Vid popupmenyer tar Andrén, Gunnarsson, Lundin (1993) upp att det får max finnas 20 

stycken val per popupmeny och det skall alltid vara ett val som är förinställt. Är det i det fallet 

att inget val kan vara relevant så skall ”ingen” finnas med som ett val. Undermenyer skall 

med undantag användas i popmenyer. 

Egna reflektioner 

 

 

Figur 2.12 Popupmenyer i KDE Figur 2.13 Popupmenyer i Windows 

 

Popupmenyernas utseende skiljer sig lite från operativsystemen. KDE har en jämn bredd där 

menyns val är i samma storlek som valen i menyn. Aktivt val under muspekaren visas med en 

markeringsfärg. 

Windows har lite annorlunda upplägg på sina popupmenyer. Rubrikerna har Serif teckensnitt 

medans popupmenys text är av San Serif teckensnitt. Bredden på valt alternativ har en bredd 

medans de andra alternativen har en annan bredd. Samma gäller för Windows med aktivt val 

under muspekaren att detta markeras med en färg. 
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2.7.8 Listrutor 

Listrutors storlek skall vara statiskt, dvs. storleken skall vara fastställd och positionen skall 

vara fast. När alla valen i en listruta får plats skall ingen rullningslist vara med. Vid 

användning av rullningslisten skall det rullas en rad ner vid tryck på nedåtpil och en rad uppåt 

vid uppåtpil. 

Vid tryck ovan eller under rullningslisten skall en sida rullas ned eller upp minus en rad. När 

användaren drar i rullningslisten skall innehållet placeras proportionellt till listens placering. 

Det skall kunna gå att bestämma om det går att välja en eller flera val i rullningslisten. 

Detta har Andrén, Gunnarsson, Lundin (1993) att säga om listrutor. 

Egna reflektioner 

 

 

Figur 2.14 Listruta i KDE Figur 2.15 Listruta i Windows 

 

KDE med sin listruta, alla alternativen visas i listrutan och en eller flera val kan göras. Valt 

eller valda alternativ är markerade med en färg. Eftersom alla valen får plats visas ingen 

rullningslist. 
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Windows har samma upplägg som KDE, alternativen visas, valt eller valda alternativ 

markeras med en färg. Däremot så finns det i listrutan en rullningslist. Detta kan ses som 

förvirrande för användaren eftersom rullningslisten endast skall visas när alla alternativen inte 

får plats i listrutan. 

2.7.9 Kombinationsrutor 

För kombinationsrutor så skall alla valen i listan vara lämpligt sorterade. Är de få val som får 

plats i rutan så skall rullningslisten uteslutas. Vid tangentbordstryckning skall första valen 

med den begynnelsebokstaven väljas. Detta enligt Andrén, Gunnarsson, Lundin (1993). 

Egna reflektioner 

 

 

Figur 2.16 Kombinationsruta i KDE Figur 2.17 Kombinationsruta i Windows 

 

Här gäller i stort sett samma mellan operativsystemen som ovan beskrivet angående 

popupmenyer. KDE med sin kombinationsruta där bredden på valt alternativ håller samma 

storlek som övriga val medan Windows har en bredd på valt alternativ och en annan på de 

övriga valen. 
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2.7.10 Textfält 

Andrén, Gunnarsson, Lundin (1993) beskriver att vid inmatning i textfält som innehåller mer 

text än vad dess storlek är, bör en rullningslist finnas med. Vid förflyttning mellan olika 

textfält skall detta kunna göras med musen eller med någon form av tangentbordstryckning 

eller med tabuleringstangenten. Vid användning av tangentbordet är det viktigt att skicka 

användaren till nästa relevanta textruta och inte till en ruta tre element ner. När muspekaren 

befinner sig över ett textfält så skall muspekaren gestalta sig som en textpekare. Välj ett annat 

teckensnitt till rubrikerna än till den inmatade datan i textfälten. 

2.7.11 Menyer 

Andrén, Gunnarsson, Lundin (1993) beskriver följande riktlinjer för menyer, de val som är 

vanligast ligga överst i menyn. Varje val i menyn skall börja med en versal. Menyerna skall 

placeras i följande ordning, Arkiv, Redigera, Visa.....Hjälp. Om det skall användas av en 

erfaren användare skall menyer väljas före knappar. 

Egna reflektioner 

 
 

Figur 2.18 Menyer i KDE Figur 2.19 Menyer i Windows 
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En meny tagen från programmet Konquerer som är KDEs webbläsare. Här är alla alternativen 

i menyn organiserade och varje kategori av alternativ delas av med ett horisontalt streck.  De 

delar i menyn som är vanligast har belagts med en ikon som extra förstärkning på valets 

innebörd och funktion. De alternativ som ej finns tillgängliga vid det tillfället har tonats ner 

och är ej valbara. 

Menyn från Windows är tagen från programmet Internet Explorer som är Windows egen 

webbläsare. Här är valen organiserade på samma sätt som i KDE, varje kategori av alternativ 

är avdelat med ett horisontalt streck och de alternativ som ej är tillgängliga är nedtonade. 

2.7.12 Muspekare 

Muspekarens yttersta punkt skall vara den del som används för att klicka med. Andra 

symboler till muspekaren såsom timglas kan användas när en funktion håller på att slutföras. 

Dessa riktlinjer tar Andrén, Gunnarsson, Lundin (1993) upp. 

 

Figur 2.20 Allmänna muspekare för KDE och Windows XP  
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2.7.13 Ikoner 

Sist men inte minst tar Andrén, Gunnarsson, Lundin (1993) upp angående ikoner, dessa skall 

symbolisera det kommando eller utförande som ikonen startar. Vid fel användande av ikoner 

så kan detta vilseleda användaren till att välja fel alternativ. 

Egna reflektioner 

 

Figur 2.21 Ikoner i KDE, taget från Aktivitetsfältet 

Figur 2.22 Ikoner i Windows, taget från Aktivitetsfältet 

 

Vid valet för att illustrera ikoner från respektive operativsystem så har det tagits ikoner som 

användaren själv skall tolka och inte ikoner med rubrik som stöd till användaren. 
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3 METODER 

Vi vill med vår metod kontrollera användbarheten i Linux KDE för att se om detta 

användargränssnitt är användarvänligt och är en möjlig ersättare till Microsoft Windows. 

Vår tänkta målgrupp med denna undersökning är nya konsumenter av persondator vid 

nyinköp av persondator. Detta för att ge inblick till vilket operativsystem de skall välja.  

Vi har valt att tillförlitliga oss på välkänt material, detta inom tryckt litteratur, men vi har även 

valt att ta del av elektroniskt publicerat material som är mindre tillförlitliga för att dessa hade 

en annan inblick i ämnet. 

För att enkelt förklara vad en metod är kan det beskrivas som en detaljerad beskrivning av hur 

ett problem angrips och löses. 

En metod, enligt Andersen (1994), karaktäriseras av tre saker: 

• Ett användningsområde 

• Hur det skall utföras 

• Vilket arbetssätt 

3.1 Sekundärdata 

Vi har samlat in sekundärdata, dvs. data som redan är insamlad och färdigställd av någon 

annan, först innan vi gav oss på att studera primärdata. Det som studerades var artiklar på 

Internet och litteratur, den litteratur som vi riktade störst intresse mot var böcker om 

användarvänlighet. 
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3.2 Primärdata 

Primärdatan har vi samlat in genom användartester som gått ut på att användaren fått olika 

små uppdrag att utföra i KDE Linux, vi valde ett tillvägagångssätt där testpersonerna 

observerades och uppmanades att "tänka högt" vilket innebär att de under testets gång fick 

kommentera sina val och anmärka om de hade problem med någon uppgift. 

Detta gjordes för att få kompletterande information förutom de svar testpersonerna gav. Vi 

hade en handledare som guidade användaren genom uppgifterna medan den andra antecknade 

olika iakttagelser från användaren om deras tankar och handlingar. 

Uppgifter för testpersonerna: 
 - hitta start knapp 

 - hitta inställningar för klocka 

 - hitta kontrollpanelen 

 - skapa nytt dokument och spara i home 

 - hitta filen i home 

 - ta bort filen 

 - minimera utforskare 

 - stänga utforskare 

 - byta till skrivbord nr 2 (denna funktion finns endast i KDE) 

 - starta webbläsare i detta skrivbord 

 - stänga webbläsare 

 - surfa till www.google.se 

 - logga ut  

 

Titta på vid användbarhetstester: 
 - Tiden det tar för en användare att lära sig en specifik funktion 

 - Tiden det tar att utföra något 

 - Antal fel gjorda 

 - Använda kommando 

 - Om användaren är nöjd 

 



  Linux vs. Windows 

 35  

3.3 Källkritik 

De källor som vi använt oss av är artiklar på Internet och litteratur men även egna sedan 

tidigare kunskapar inom området. Källorna behandlar allt från design av användargränssnitt, 

design av allt till vanlig systemteori och människa dator interaktion. Några av författarna som 

vi läst litteratur av är bl.a. Donald Norman som är ansedd och är väldigt insatt i sitt ämne men 

även Jonas Löwgren som tidigt fick sin proffessur inom interaktionsdesign anses som 

tillförlitliga källor. Källorna anses tillförlitliga för att merparten av de böcker vi läst refererar 

till just dessa författare. 

Metodmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Metodmodell för uppsatsgenomförande 

Problemformulering 

Inhämtning av kunskap 

genom litteraturstudier 

Litteraturdiskussion 

Användartester 

Diskussion 
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Leder till 
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Fas ur resultatdel 
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Genom att se på denna modell illustreras det hur vi gått tillväga med vårt arbete och hur vi 

kommit fram till slutet. 

3.4 Testpersoner 

De personer vi testat systemet på är släkt och nära vänner. Det var 25 personer, både män och 

kvinnor. Medelåldern var ca 30 år gamla. Ungefär hälften av dessa har aldrig använt datorer 

sedan tidigare, vilket var samma som den uppsatta målgruppen. Detta hjälpte oss för att få en 

så bra undersökning från början eftersom de då kunde vara lika partiska mot Windows som 

Linux. 
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Figur 3.2 Digram från undersökning av testpersoner. 
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Vad är dina kunskaper om Windows?
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Figur 3.3 Digram från undersökning av testpersoner. 
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Figur 3.4 Digram från undersökning av testpersoner. 
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4 REDOVISNING AV RESULTAT 

4.1 Testsystem 

Testerna genomfördes på en PC med Windows XP som operativsystem och Linux emulatorn 

Cygwin installerat med KDE v.3 som tilläggspaket till emulatorn. KDE systemet var med 

språket Engelska eftersom svensk version inte fanns tillgänglig. Detta kan få negativa effekter 

till testet eftersom Windows XP var på svenska vid testet. 

4.2 Metodval 

Den metod vi valt att använda vid testerna var tänka högt metoden. Användaren säger högt 

hela tiden vad denne tänker, letar och/eller reflekterar över. Vi valde ett tillvägagångssätt där 

testpersonerna observerades och uppmanades att "tänka högt" vilket innebär att de under 

testets gång fick kommentera sina val och anmärka om de hade problem med någon uppgift. 

Detta gjordes för att få kompletterande information förutom de svar testpersonerna gav.  

4.3 Upplägg 

Detta kapitel redogör för analysen av resultatet av våra användartester i olika perspektiv. Efter 

att ha sammanfattat huvudresultatet analyseras varje uppgift mer detaljerat samt analys av 

testanvändarnas interaktion med systemet. 

En kategorisering av testanvändarna beskrivs för att få fram testets olika användartyper. 

Själva testet av systemet följes av frågor till testanvändarna, för att undersöka deras intryck av 

testsystemet ur ett annat perspektiv. Dessa resultat sammanfattas och jämförs med Windows 

XP. 
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4.4 Sammanfattning 

Analysen av testresultatet visar styrkan samt svagheten med Linux KDE. Men bortsett från 

detta så var alla våra testpersoner mest positiva till systemet. 

Först och främst kan vi berätta att användandet av Linux KDE hade ingen större påverkan på 

användarnas effektivitet. Det behövdes bara lite mer tid för användarna att lösa uppgifterna i 

Linux KDE än i Windows XP. 

Det flesta var imponerade av kvaliteten på alla nyttoprogram som följde med. Dessa lever upp 

till många av kraven på de program som används i Windows så som Outlook och Internet 

Explorer. 

Det som visade sig vara den svåraste uppgiften var enligt oss den enklaste, att byta tid på 

klockan. 

Frågorna till testanvändarna avslöjade följande resultat: 

• 83% av testanvändarna gillade att arbeta med Linux. I Windows XP gillade hela 90% 

att arbeta med det.  

• 81% av Linux testanvändarna gillade designen av skrivbordet och programmen 

medans i Windows XP gillade alla det, alltså 100%.  

• 81% av Linux testanvändarna och hela 100% av Windows XP testanvändarna tyckte 

att skrivbordet och dess program var framhävda perfekt. 

• 63% av Linux testanvändarna och 75% av Windows XP testanvändarna tyckte att 

programmens ikoner var tydliga och förståliga. 

• 72% av Linux testanvändarna upplevde programmens rubriker samt knappars rubriker 

som tydliga medans i Windows XP upplevde 100% av testanvändarna detta. 
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4.5 Effektivitet 

I detta avsnitt handlar effektivitet om hur snabbt testanvändarna avslutade en uppgift. 

Genomsnittstiden för att klara alla uppgifter för testanvändarna i Linux KDE var ungefär 10 

minuter. Det tog inte lika lång tid i Windows XP  eftersom detta system var på svenska och de 

flesta hade redan använt detta operativsystem. Genomsnittstiden för testanvändarna i 

Windows XP var ungefär 6 minuter. 

Följande diagram visar tiden det tog att utföra varje uppgift. 

 

Tid för utförande av uppgifter

00:00

00:28

00:57

01:26

01:55

02:24

02:52

03:21

03:50

04:19

H
iit

a 
St

ar
tk

na
pp

H
itt

a
in

st
äl

ln
in

ga
r f

ör
kl

oc
ka

H
itt

a
ko

nt
ro

llp
an

el
en

Sk
ap

a 
ny

tt
do

ku
m

en
t o

ch
sp

ar
a 

i
H

itt
a 

fil
en

 i
ho

m
e

Ta
 b

or
t f

ile
n

M
in

im
er

a
ut

fo
rs

ka
re

St
än

ga
ut

fo
rs

ka
re

By
ta

 ti
ll

sk
riv

bo
rd

 n
r 2

St
ar

ta
w

eb
bl

äs
ar

e 
i

ak
tu

el
lt

St
än

ga
w

eb
bl

äs
ar

e

Su
rfa

 ti
ll

w
w

w
.g

oo
gl

e.
se

Lo
gg

a 
ut

Uppgift

M
in

ut
er KDE

XP

 

Figur 4.1 Diagram om tiden det tar för utförande av uppgifter 

Genomsnittstiden i Linux är endast lite högre på få uppgifter. 
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Linux användarna hade till exempel problem med att byta tiden på klockan och hitta 

kontrollpanelen. En möjlig orsak till detta resultat kan vara att operativsystemet inte var 

översatt till svenska som Windows XP var. 

4.6 Svårighetsgrad på uppgifterna 

Efter varje uppgift var klar så bads användarna att bedöma uppgiftens svårighet på en skala 1-

6, där 1 betydde att uppgiften var väldigt lätt och 6 betydde att uppgiften var väldigt svår. 

Följande diagram visar genomsnittsbetygen för uppgifterna. 
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Figur 4.2 Diagram om den genomsnittliga svårighetsgraden på uppgifterna. 
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4.7 Språket 

Linux KDE största svaghet är språket, många namn i menyer förvillar användarna och gör de 

osäkra på hur de ska agera. Windows menyer har inte förändrats från tidigare versioner så 

dess språk i menyerna kände tidigare windowsanvändare igen. 

Misstag har skett mest vid upplägg av menyer. Exempelvis så ligger användarinställningar 

under "Kontrollpanelen" i Windows medans i Linux så ligger det under "system applications". 

Ett av de många översättningsfel i KDE är översättningen av Windows "Control Panel" till 

"Control Center". Detta förvillade i princip alla och gjorde att det tog tid att hitta alla 

inställningar i systemet. 

I uppgiften ställa in klockan uppkom ännu ett problem. Här finns valen "Configure clock" 

eller "Adjust time and date". Det alla våra testpersoner naturligt reagerade på var ordet clock 

och alltså måste inställningarna finnas där. Denna meny låter endast användaren ändra 

layouten på klockan. Efter ett tag förstod testpersonerna att detta var helt fel och testade då det 

andra alternativet. 

Det som borde ha gjorts här istället är att lägga "Adjust time and date" i menyn "Configure 

clock" för att slippa förvirrning. 
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4.8 Informations upplägg 

För en användare är hierkisk uppdelning absolut nödvändig på grund av den enorma 

informationsmängden i ett system. Det är endast det som är relevant i den situationen som ska 

vara synligt. Detta menas att de komponenter som är viktigast och används oftast ska hittas 

överst i hierakin. 

Microsoft har tänkt väldigt mycket på detta. I Windows XP har Microsoft däremot tänkt för 

mycket på det i tanke på start-menyn med funktionen "personliga menyer". Denna funktion 

gör att endast de program som används ofta är synliga och för att se resten måste det klickas 

på en pil underst i menyn. Detta gör bara start-menyn förvirrande för den ändras från gång till 

gång och användarna blir förvirrade istället för hjälpta. Här har Microsoft försökt minska 

informationen men gjort att överskådligheten försvårats. 

4.9 Uppgifter 

Detta avsnitt kommer att gå igenom de uppgifter användarna gått igenom och visa de problem 

som de stötte på. Vi går även igenom de delar som inte var några problem alls. 

Denna del kommer mest bara handla om Linux tester. Vi kommer bara hänvisa till Windows 

XP vid oväntade resultat eller när stora användbarhetsproblem uppstod. 
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4.9.1 Start-knappen 

Uppgift: Hitta "Start-knappen", som den kallas i Windows. 

Denna uppgift löstes på ett par olika sätt, ett var att leta efter någonting som utmärker att 

”här” börjar man, ett annat var att hålla över ikonerna för att se vad popuptexten visade, andra 

utgick ifrån tidigare vanor från Microsoft Windows och antog att start-knappen fanns på 

samma ställe som i Windows. 

 
Figur 4.3 Skrivbordet i Linux med KDE. Notera K:et längst ner till vänster som fungerar som startmeny. 
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4.9.2 Klockan 

Uppgift: Hitta klockans inställningar för tid. 

En vanlig sak att göra vid en dator kan vara att ställa in klockan, därför gav vi användarna i 

uppgift att hitta vart inställningsmöjligheterna för att ställa in tiden och datumen finns. De 

flesta gick ner till klockan nere till höger och vänsterklickade men fick förgäves bara upp 

kalendern. Många blev förvirrade av detta och började leta på andra ställen såsom på 

startmenyn efter inställningar. Efter ett tag av letande begav sig de ner till klockan igen och 

högerklickade på den. En del hittade då meny valet: adjust time and date, medan andra blev 

förvirrade av meny valet configure clock. 

  
Figur 4.4 Inställning av datum och tid. 
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4.9.3 Kontrollpanelen 

Uppgift: Hitta kontrollpanelen för att se vart datorn konfigureras. 

Denna uppgift var inget problem för våra testpersoner, alla letade under startmenyn och 

hittade settings-menyn och under den hittade de control center, en del personer provade först 

att välja configure panel, men efter att de sett att detta var fel valde de sedan direkt det rätta 

alternativet. 

  
Figur 4.5 Kontrollpanelen i KDE heter Control Center. 

4.9.4 Skapa dokument 

Uppgift: Skapa ett dokument med valfritt skrivprogram och spara i deras Home-katalog. 

Användarna fick en ledtråd att ett ordbehandlingsprogram kan vara att föredra att använda. 

Som tidigare gav sig de flesta åter till startmenyn och letade efter lämpligt program att 

använda. Det program som vi hoppades på att användarna skulle välja var Kwrite. De två 
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regerande sätten att hitta programmet var att antingen leta under startmenyn eller exekvera 

programmet genom att använda snabbgenvägen på panelen vid startmenyn. Några letade 

under startmenyn men begav sig där ifrån för att leta alternativa vägar att hitta ett program. 

Användarna fick ytterligare en ledtråd att inget mer behövdes matas in för att spara. Detta för 

att spara dem tid att skriva. 

Sedan kom då den underuppgift som skulle redas ut. Majoriteten av testanvändarna klarade 

detta direkt genom att gå upp i File och välja Save As och skriva in ett filnamn. Medan andra 

letade efter någon form av knapp som skulle öppna upp dialogrutan Spara till dem. I KWrite 

finns det två ikoner med disketter på, den ena för att ”spara” och den andra för att ”spara 

som”. Det många gjorde fel på var att de endast klickade på den första ikonen och fick då ej 

upp dialogrutan ”spara som”. Efter ett par försök i letandet kom de fram till att de kanske 

skulle prova den andra ikonen med en diskett på med och lyckades då få upp ”spara som” 

rutan. 

  
Figur 4.6 Spara dokument i Home-katalog gjordes med ordbehandlaren KWrite. 
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4.9.5 Hitta filer 

Uppgift: Leta upp den fil som sparats. 

Nu eftersom användarna skapat en fil på hårddisken så vill användaren gärna kunna veta vart 

denne har sina sparade filer och ev. ta bort oönskade filer. Så nästa uppgift var att leta upp sitt 

sparade dokument i HOME. I detta fall fanns det tre sätt att komma åt sin HOME-katalog, det 

ena genom att använda ikonen på skrivbordet, sedan genom snabbgenvägen på panelen vid 

startmenyn och den sista på startmenyn. Ingen av användarna använde alternativet att komma 

åt HOME genom startmenyn. Ungefär hälften använde sig av ikonen på skrivbordet och andra 

delen genom snabbgenvägen vid startknappen. En del provade med att söka efter filen genom 

sökfunktionen på startmenyn. 

  
Figur 4.7 Filöversikt i Home-katalogen. 
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4.9.6 Ta bort filer 

Uppgift: Ta bort filen från föregående uppgift från Home-katalogen. 

Flertalet provade först med att vänsterklicka på filen för att markera den men eftersom KDE 

är med enkelklick så hände ingenting när de klicka på filen. Någon letade efter någon form av 

ikon för att ta bort med medan andra letade under file och edit. Efter ett par försök kom alla 

på att de skulle högerklicka på filen och välja antingen ”delete” eller ”move to trash” som 

lägger filen i papperskorgen. 

  
Figur 4.8 Ta bort sparat dokument från Home-katalogen. 
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4.9.7 Minimera fönster 

Uppgift: Minimera Home-katalog fönstret. 

Nu eftersom användaren har ett fönster öppet ville vi att de skulle minimera fönstret för att 

dölja det. Majoriteten klarade detta på första försöket genom att trycka på pilen som pekar 

neråt i fönstret. Några förvirrades av pilarna och valde fel pil och maximerade fönstret men 

hittade sedan rätt. 

 

Figur 4.9 Minmera fönster. 
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4.9.8 Stänga fönster 

Uppgift: Stänga det minimerade fönstret. 

Denna uppgift klarade alla utan några problem genom att högerklicka på det minimerade 

fönstret och sedan välja "Close". Här fungerar KDE precis som Windows som har en taskbar 

där alla program som körs ligger uppradade. Vill användaren ändra på något av programmen 

som ligger under denna yta högerklickar han på det program som ska ändras. 

 

Figur 4.10 Stänga aktuellt fönster. 
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4.9.9 Byta skrivbord 

Uppgift: Byta skrivbord till skrivbord nummer två. 

Eftersom KDE erbjuder användaren att arbeta på flera skrivbords ytor genom så kallade 

virtuella skrivbord så gav vi användarna i uppgift att byta till skrivbord nummer 2. Alla 

användarna klarade detta galant, detta genom att trycka på tvåan nere i panelen som föreställer 

fyra skärmar. Ingen misslyckades utan gick direkt på målet. 

KDE kan ha upptill sexton skrivbord. Detta är en av de funktioner som ger fördel över 

Windows som bara har ett. Här kan det användas ett skrivbord för att surfa, ett för att skriva 

m.m. 

  
Figur 4.11 Byta till skrivbord nummer två. På denna bild flyttas aktivt program till skrivbord nummer två. 
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4.9.10 Webbläsare 

Uppgift: Starta webbläsare i skrivbord nummer två och gå till www.google.com. 

Majoriteten av alla testanvändarna letade sig direkt ner mot den ikon nere i panelen med 

snabbgenvägar som föreställer en jordglob. De flesta kopplade jordgloben till världen, de 

ansåg att Internet tog en ut i världen, världen stod öppen för dem på Internet. När det sen 

gällde att ta sig till googles hemsida gick alla användarna upp till adressfältet uppe i 

webbläsarens fönster och skrev in adressen och avslutade inmatningen med ett tryck på enter. 

Detta gjorde de eftersom de kände igen detta från tidigare användande av Internet Explorer i 

Windows. 

  
Figur 4.12 Webbläsaren Konquerer i KDE. 
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4.9.11 Logga ut 

Uppgift: Logga ut ur sin session. 

Nu skulle de Logga ut från datorn för att avsluta sin aktiva session i datorn så att 

nästkommande användare kan logga in. Efter att användarna varit inne i systemet ett tag 

verkar det som om de memorerar de saker som de tidigare sett, denna uppgift gick galant 

eftersom alla användarna gick direkt in på startmenyn och klickade på ”Logout” och 

konfirmerade detta med ”Logout” vid dialogrutan som frågar om användaren verkligen vill 

logga ut. 

  
Figur 4.13 Utloggning av aktiv användare hittas under startmenyn. 
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5 DISKUSSION 

Följande del kommer att gå igenom ett flertal frågor som kommer att diskuteras utifrån 

resultaten från användartesterna.  

De frågor vi valt att ha som diskussionsunderlag är: 

Är Linux KDE användarvänligt? 

Linux KDE är användarvänligt men har sina brister. En av dessa problem är tolkning av namn 

och rubriker i operativsystemet vilket resulterar till missförstånd och att de väljer fel verktyg 

än vad som egentligen var tänkt. Detta förstärks av att vårt KDE system inte var på svenska. 

Effektiviteten dras ner eftersom varje uppgift då tar längre tid att utföra. En av KDEs styrkor 

var den estetiska delen, dessa delar ansåg användarna vara mycket tydliga och kände att det 

såg snyggt och fräscht ut. Detta hjälpte användarna då rubrikerna var missledande men 

användarna kunde då använda sig av ikonerna för att utföra uppgifterna. 

Är Microsoft Windows XP användarvänligt? 

Microsoft har lyckats med sitt Windows XP i både användarvänlighet och användbarhet. I 

testerna märks det på testpersonerna att detta är ett operativsystem som de trivs med. Ikoner 

och rubriker är tydliga och det går knappt att göra något fel. Begås fel är det lätt att återställa 

det. I testerna visade det sig att personerna hade väldigt lätt att utföra sina uppgifter. 

Majoriteten av testpersoner klarade alla sina uppgifter, vilket talar god användbarhet i 

operativsystemet. 
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6 SLUTSATS 

Är Linux KDE möjlig ersättare till Microsoft Windows XP i en likvärdig konkurrenssituation 

sett ur ett användbarhetsperspektiv? 

Resultatet visar klart och tydligt att testpersonerna var nöjda med Linux KDE efter att de 

testat det men majoriteten skulle ej kunna tänka sig ersätta Windows XP med Linux KDE. 

Alltså är inte Linux KDE en möjlig ersättare till Windows XP som är det populära valet och 

förtjänar det. 

Den troligtvis största anledningen till att användarna hade svårare för uppgifter i KDE 

systemet bidrogs av att det var på engelska och inte på svenska som Windows XP var. KDE 

som är i högt utvecklingsstadie kan däremot finnas ute imorgon i en förbättrad version som är 

mer användbar än den vi testat. Om detta sker blir KDE ett större hot mot Microsoft och bli 

ett lämligt förstahandsval vid nyinköp av persondator. 
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BILAGOR 

Användartestsfrågor 

Uppgifter för testpersoner: 

--------------------------- 

- hitta start knapp 

 - hitta inställningar för klocka 

 - hitta kontrollpanelen 

 - skapa nytt dokument och spara i home 

 - hitta filen i home 

 - ta  bort filen 

 - minimera utforskare 

 - stänga utforskare 

 - byta till skrivbord nr 2 

 - starta webbläsare i detta skrivbord 

 - stänga webbläsare 

 - surfa till www.google.se 

 - logga ut  

 

Titta på vid användbarhetstester: 

--------------------------------- 

- Tiden det tar för en användare att lära sig en specifik funktion 

 - Tiden det tar att utföra något 

 - Antal fel gjorda 

 - Använda kommando 

 - Om användaren är nöjd 

 

Frågor till testpersoner: 

------------------------- 

1. ålder: _______ 

2. hur ofta använder du en dator? 

   [ ] aldrig   [ ] 1-2 ggr i veckan   [ ] dagligen 

3. vad är dina kunskaper om windows? 

   [ ] vad är windows?   [ ] amatör   [ ] daglig användare 

4. vad är dina kunskaper om linux? 

   [ ] vad är linux?     [ ] amatör   [ ] daglig användare 


