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Abstrakt 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om Mandriva Linux kan ses som ett 

alternativt operativsystem ur ett användbarhetsperspektiv. Inledningsvis genomförde vi 

en litteraturstudie där både historiken kring Mandriva Linux och användbarhetsteorier 

behandlades. En egen undersökningsmodell skapades vilken enkätfrågorna och 

arbetsuppgifterna baserades på. Datan införskaffades i form av en enkätundersökning där 

informanterna fick bedöma systemet efter att ha interagerat med systemet och utfört ett 

antal arbetsuppgifter. Resultatet påvisade att Mandriva Linux OS inte uppfyller kraven på 

ett användbart operativsystem och därmed inte kan ses som ett alternativ till dagens 

marknadsledande operativsystem. 
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1. Inledning 

 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för ämnesval till vår uppsats. Vidare kommer vi att ta upp 

det problemområde vi tänker granska i uppsatsen, motivera syftet samt redogöra för våra 

avgränsningar. 
 

1.1 Introduktion 

 

Ett operativsystem är en typ av mjukvara som ansvarar för hanteringen och 

koordinationen av aktiviteter men även fördelningen av resurser för det givna 

datorsystemet (Sobell, 1995). Det sköter många funktioner nästintill samtidigt, till 

exempel hålla reda på filnamn och var varje fil är belägen på hårddisken, övervakar varje 

knapptryck men den schemalägger också aktiviteter för processorn som bara kan utföra 

en aktivitet i ett givet moment (ibid). Utan ett operativsystem skulle en applikation vara 

tvungen att känna till detaljerna för varje hårdvara, till skillnad från att endast begära 

operativsystemet att exempelvis tillhandahålla information eller assistera vid uträttandet 

av en handling (Negus, 2004). 

 

De tidiga datorerna saknade ett operativsystem helt och hållet och förlitade sig istället på 

program som kom med vid förvärv av datorn. Dessa program laddades in i maskinen som 

då var igång, antingen tills det valda programmet hade slutförts eller tills det krashat. 

Användaren hade full kontroll över maskinen och den kunde debuggas på ett primitivt 

sätt. Kommande steg kretsade kring färdigskrivna bibliotek av kod som hade till uppgift 

att underlätta olika operationer för användaren men även eftersom de var nödvändiga för 

dåtidens program att fungera väl. Dagens operativsystem innehåller en lång lista av 

funktionaliteter vilka applikationer och systemutvecklare kan använda. (Tanenbaum et 

al., 2006) 

 

Den snabba utvecklingen av Linux operativsystemet (alla distributioner) har bidragit till 

allt fler anledningar till att välja Linux som operativsystem men trots detta representerar 

Linuxanvändarna endast en liten bråkdel (se 1.2) av den totala marknaden. De senaste 

månaderna har flera länder som England, Tyskland, Japan, Kina, Korea, Mexiko och 

Brazil initierat nya projekt för att ersätta deras statliga mjukvaraplattformar från 

Microsoft Windows med Linux. Vidare så har många organisationer och företag som 

IBM, Novell, Dell, Oracle, och HP utryckt sitt stöd för Linux plattformen. Anledningarna 

till detta är flera, bl.a. är Linux operativsystem den mest kostnadseffektiva plattformen på 

marknaden, den erhåller bättre säkerhet, högsta möjliga pålitlighet, är billig i drift samt 

kostnadsfri. Men den kanske största fördelen med Linux operativsystem är 

självständigheten som tillkommer med Open Source. (Alacos, 2008).  

 

Anledningarna bakom den begränsade Linux framgången är oerhört komplexa och 

självfallet kretsar flera av dem kring ekonomiska aspekter, bristande marknadsföring, 

externa inflytande från konkurrenter m.fl (se 1.2). Men den viktigaste aspekten vid beslut 
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om användning av ett system är användbarhet (Preece et al., 1994). Vid utvärderingen av 

digitala artefakter finns det flera delområden som kan tas i beaktning, men en av de mest 

relevanta är människa-datainteraktion (MDI) vilken av tradition fokuserar på de digitala 

artefakternas användningsegenskaper (Löwgren & Stolterman, 2008). Inom MDI området 

är användbarhet ett centralt begrepp vars huvudmål är att bidra till mer användbara 

datorsystem (ibid), där användbarhet historiskt utvecklats från att enbart fokusera på det 

mänskliga systemet till att se produkten och dess användning i ett sammanhang (Ottersten 

& Berndtsson, 2002). En produkt har hög användbarhet om den uppfyller 

användargruppens/målgruppens syfte (ibid). Ottersten och Berndtsson (2002) menar 

vidare att användbarhet är en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter och att en 

produkts användbarhet bara kan visa sig i samspelet med användaren över en tidsperiod. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Användningen av datorsystem är ett etablerat hjälpmedel för uträttandet av vardagliga 

arbetsuppgifter. För tillfället är Windows den överlägset ledande marknadsinnehavaren 

av operativsystem med hela 90.29 procent, därefter följt av Apples Mac OSX med 8.2 

procent (Netapplications, 2009).  Utvecklingen av Mandriva Linux operativsystem har 

uppnått så pass hög nivå att det håller jämna steg med Windows när det gäller teknik och 

funktionalitet (Alacos, 2008). Av denna anledning finner vi att det är hög tid att 

undersöka om Mandriva Linux kan tilltala en vanlig Windows/Mac användare ur ett 

användbarhetsperspektiv då användbarheten anses vara ett av de viktigaste kriterierna vid 

system acceptans (Preece, 1994).   

 

Förutom användbarhetsaspekten är vi medvetna om att det finns flera andra anledningar 

vilka utgör hinder för Linux (och alla dess distributioner). Några av dessa är de 

ekonomiska aspekterna där Linux till stor del finansieras av privatpersoner och därmed 

inte kan tävla med en etablerad gigant som t.ex. Microsoft Windows (Andersson, 2008). 

Bristande marknadsföring är en annan anledning där större delen av potentiella användare 

inte ens är medvetna om att Linux är ett alternativ (Lynman, 2008). Vi anser att 

användbarheten är en av de viktigaste aspekterna att beakta då en användare ska ta 

ställning till användningen av ett nytt system, där MDI (Människa Dator Interaktion) är 

centralt, vilket också stärks av Preece (1994).  

 

1.3 Frågeställning 

 

Vår frågeställning som ligger till grund för denna uppsats är:  

 

 Motsvarar Mandriva Linux användarnas förväntningar på användbarhet? 

 Kan en vanlig datoranvändare se Mandriva Linux som ett potentiellt alternativ till 

dagens marknadsledande operativsystem? 
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1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka till vilken utsträckning vanliga 

användare/normalanvändare är medvetna om Mandriva Linux operativsystem och om de 

kan tänka sig Mandriva Linux som ett alternativ till deras nuvarande operativsystem, vare 

sig det vore Windows XP/Vista eller något annat operativsystem som exempelvis 

Leopard (Mac OSX). Det är vår avsikt att med hjälp av ett användbarhetsperspektiv fånga 

upp användarnas tankar, inställningar och åsikter för att sedan besvara denna fråga. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Uppsatsen kommer endast att beakta Mandriva Linux som operativsystem utifrån 

användbarhetsperspektiv. Vi är medvetna om att de finns andra faktorer (se 1.2) som 

påverkar Mandriva Linux progression men kommer inte att behandla dem i denna 

uppsats.  

 

Eftersom Linux finns i flera olika utgåvor (distributioner) som kan skiljas ifrån varandra 

både utseende och funktionsmässigt (Ek & Norén 2000), finner vi att det är omöjligt för 

oss att ta ställning till alla. Anledningen till att vi valde just Mandriva var att dess 

gränssnitt (KDE) påminner mycket om Windows i sitt utförande, vilket vi anser bidrar till 

en mer avslappnad interaktion mellan våra informanter och systemet. 

 

Vi avser inte att täcka eller förklara den bakomliggande teknologin även om den och dess 

aspekter kan dyka upp, men då de gör kommer de inte behandlas djupgående. Mer 

specifikt kommer vi att analysera det vardagliga arbetet och de datoroperationer vilka 

anses normala för våra informanter på vardaglig basis. 

 

1.6 Litteraturstudie 

 

Vi använde oss av flera informationskällor för att skapa oss en god teoretisk bild kring 

vårt problemområde samt att vi ville få en indikation om ämnets omfång. Den 

huvudsakliga informationssökningen skedde på databasen ELIN, Electronic Library 

Information Navigator. Anledningen till detta var att informationen kunde säkerställas, då 

dessa artiklar genomgår vetenskaplig granskning. Vi utnyttjade också andra resurser 

såsom akademiska bibliotek, olika sökmotorer och OLLE (Ekonomihögskolans interna 

uppsatsdatabas) för komplettering av information. 

 

1.7 Empirisk granskning 

 

Den empiriska granskningens främsta uppgift är att värdera och bedöma källornas 

trovärdighet (Backman, 1998). Vi har valt att utesluta handböcker, då dessa inte 

genomgår en vetenskaplig eller en oberoende sakkunnig granskning. Beträffande 
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litteraturen som används har vi försökt att använda oss av så erkända författare som 

möjligt inom området. Vi försökte också se till att de litterära källorna var så tidsenlig så 

möjligt och därmed också ökade validiteten. Ett medvetet val av äldre MDI artiklar och 

böcker gjordes då dessa är välbeprövade metoder vilka gäller även idag. 

 

En del av informationssökningen skedde via elektroniska källor. När det gäller dessa 

källor försökte vi hålla oss till kända webbplatser och i de få fall då detta inte var möjligt 

så granskades den införskaffade informationen med ett kritiskt öga. 
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2. Linux 

 
I detta kapitel kommer vi att ta en närmare titt på Linux och Mandriva Linux samt deras 

utveckling.  

 

2.1 GNU-Projekt 

 

GNU-Projektet startades 1983 av amerikanen Richard M. Stallman med målet att 

utveckla ett Unix liknande operativsystem bestående av fri programvara. GNU-Projektet 

består av mindre delprojekt som styrs av frivilliga och företag som i sin tur utvecklar 

fungerande komponenter. Dessa delprojekt kallas för GNU-Projekt. Namnet GNU-

Projekt kommer från den rekursiva förkortningen ”GNU’s not Unix” vilket översatt på 

svenska betyder GNU är inte Unix. Namnet skulle symbolisera att GNU-Projektet hade 

som mål att skapa ett system som var kompatibel med Unix men inte identiskt. (Ek & 

Norén 2000) 

 

2.2 Linux/Unix 

 

Linux är ett Unix liknande operativsystem. Unix är ett operativsystem som är vanligt på 

kraftfullare datorer. För det mesta används Unix som webbserver p.g.a. att systemet är 

stabilare och säkrare än t ex Windows. Om man jämför Unix med MacOS eller Windows 

så är Unix inte bara ett operativsystem utan en hel familj av operativsystemversioner. 

Detta betyder att de olika versionerna kommer från flera tillverkare och innehåller lite 

olika saker. Grunden för alla dessa versioner är att de innehåller en C-kompilator och ett 

gemensamt bibliotek vilket möjliggör att ett program som är skrivet för Unix kan 

kompileras och köras på alla dessa olika versioner. (Ek & Norén 2000) 

 

Utvecklingen av Linux påbörjades 1991 när en student vid namn Linus Torvalds skapade 

en Linux kernel (kärna) till GNU projektet och gjorde den tillgänglig för alla andra. En 

kernel är ett program som ansvarar för kommunikationen mellan olika program och 

datorns hårdvara (t ex att skriva till en disk eller ta emot inmatning från tangentbordet). 

(Ek & Norén 2000) 

För att få ett fullt fungerande dator- eller operativsystem krävs det mycket mer en bara en 

kernel (kärna). Med andra ord behövdes en rad olika programvaror som kompletterar 

kärnan för ett fungerande operativsystem. Eftersom GNU projektet skapade redan en hel 

mängd olika programvaror var det inte svårt att med hjälp av Linux kärnan forma ett 

komplett operativsystem. (Ek & Norén 2000) 
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2.3 GNU GPL licens 

 

Linux är gratis och distribueras under något som kallas GNU General Public License eller 

GNU GPL. GNU GPL är upphovsrättlicens som utvecklades av GNU projektet och står 

för fri programvara. GPL innebär att: 

 

 Programmet skyddas enligt upphovsrättslagen 

 Programmet kan användas i valfritt syfte 

 Källkoden till programmet måste göras fritt för alla 

 Alla får modifiera och anpassa programmet under förutsättningar att resultatet 

också distribueras under GPL licensen (Ek & Norén 2000) 

 

2.4 Skrivbordsmiljöer 

 

Linux är som redan nämnt bara kärnan i ett Linux system. Det behövs mycket mer för att 

få ett fungerande operativsystem. Man kan antingen samla ihop allting själv d.v.s. få tag i 

programmen som behövs för ett komplett system eller skaffa ett system med alla 

nödvändiga komponenter vilket kallas för en distribution. Det finns flera olika Linux 

distributioner/skrivbordsmiljöer och nedan presenterar vi de mest kända. Skillnaden 

mellan en distribution och en skrivbordsmiljö är att en distribution innehåller allt ett 

färdigt system behöver (kernel, skribordsmiljö och en del egna producerade 

programvaror) medan en skrivbordsmiljö innehåller den grafiska delen (ikoner, färger, 

osv.) och en del programvara. Man kan anpassa en skrivbordsmiljö efter sina egna behov 

och utveckla det till ett färdigt operativsystem. (Ek & Norén 2000) 

 

KDE (K Desktop Environment) är en grafisk skrivbordsmiljö för UNIX och Linux 

arbetsstationer som skapades 1996 av tysk student vid namn Matthias Ettrich. KDE 

distribueras under GPL och innehåller de vanligaste funktionerna en användare behöver 

(webbläsare, e-postklient, filmanger osv.). (Wells, 1999) 

 

 KDE har hittills översatts till ca 100 språk och släppts i 12 officiella versioner. Senaste 

versionen 4.1 är enligt utvecklarna själva den bästa hittills och en värdig konkurrent till 

Vista och Mac OS X. (KDE, 2009) 

 

GNOME projektet består av två delar: GNOME skrivbordmiljö och GNOME utvecklings 

plattform. GNOME skrivbordsmiljö är gratis och är en del av GNU Projektet och kan 

användas av alla UNIX liknande operativsystem bl.a. Linux. Namnet GNOME kommer 

från engelska GNU Network Object Model Environment och dess senaste stabila version 

är 2.22. GNOME är dagsläge översatt till fler en hundra språk. (Gnome, 2009) 

GNOME utvecklings plattform består av ett utvecklingsteam vars uppgift är förbättringen 

av själva miljön och utvecklingen av olika programvaror till miljön. (Gnome, 2009) 
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2.5 Distributioner 

 

Distributioner kommer i flera olika varianter. Det finns distributioner som är anpassade 

till gamla och resursfattiga datorer, distributioner anpassade till skolor, 

funktionshindrade, programmerare, videoredigerare osv.  

 

2.5.1 Mandriva Linux 

 

Mandriva Linux (tidigare känd som Mandrake Linux) är en GNU distribution som 

skapades av Gaël Duval. Första versionen skapades 1998 och var baserad på Red Hat 

Linux (5.1) och hade KDE skrivbordmiljö. Sedan dess har Mandriva-projektet mer och 

mer gått sin egen väg och blivit allt mindre beroende av Red Hat (Bégnis et. al., 2007)  

Distributionen innehåller numera flera original skrivna program och hjälpmedel vilka 

underlättar konfigurationen och underhåll av systemet bl.a. en egen pakethanterare kallad 

URPMI vilken underlättar installationen av olika programvaror. Hanteraren hämtar, 

packar upp och installerar den önskade programvaran automatisk. 

Mandriva Linux har först och främst hemmaanvändare som sin målgrupp. Distributionen 

finns på 74 olika språk och kommer med flera tusen mjukvarupaket som t.ex. olika spel, 

ordbehandlingsprogram, bildbehandlingsprogram samt olika skrivbordsmiljöer (KDE, 

GNOME ,IceWM ,Blackbox) osv. (ibid) 

Mandriva är under ständigt utveckling och har ett stort antal användare och därmed en 

mängd programvaror och bra support via olika communties och forum. En 

utvecklingsversion av Mandriva kallas för ”Cooker” och finns alltid tillgänglig för 

allmänheten, men man rekommenderar att versionen bara användas i utvecklingssyfte 

eftersom den anses som ostabil. (ibid) 

Distributionen finns i fyra officiella utgåvor och kan hämtas via Mandrivas hemsida: 

 

 Mandriva One - Denna version av Mandriva är en s.k. Live CD version. Live 

CD version innebär att systemet körs direkt från CD skiva utan att behövas 

installeras på hårddisken. Versionen riktas först och främst till personer som vill 

testa och utforska Mandriva. 

 

 Mandriva Linux Free - Är som själva namnet antyder är an gratis version av 

Mandriva och ges ut under GPL licensen. Distributionen innehåller det mesta en 

desktop dator behöver. 

 Mandriva Linux Powerpack - Denna utgåva av Mandriva är en kommersiell 

version och därmed är inte gratis. Priset är dock inte så högt. Utgåvan innehåller 

kommersiella programvaror vilka används i olika syften. Användaren får även 

full professionell support. 

 

 Mandriva Flash - Är ett unikt och revolutionerande system som köps 

färdigtinstallerad på ett USB minne. Denna utgåva lämpas till personer som vill 

ha ett ”mobilt” operativsystem. System fungerar på alla datorer som har en USB 

port. 
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3. Användbarhet 

 
I detta kapitel kommer vi att presentera och förklara de bakomliggande faktorerna kring 

MDI och användbarhet. Användbarhet kommer att behandlas utifrån tre ramverk. 

 

3.1 MDI (Människa Dator Interaktion) 

 

MDI är ett relativt nytt forskningsbegrepp som började användas i mitten av 1980-talet. 

Den engelska benämningen för MDI är HCI (Human Computer Interaction).  

Tanken med MDI är att behandla interaktionen mellan en människa och en dator.  

Det finns ingen klar definition av MDI, men enligt Preece (1994: 7) är den vanligaste 

definitionen: 

 

Human-Computer interaction is a discipline concerned with the design, 

evaluation and implementation of interactive computing systems for human 

use and with the study of major phenomena surrounding them. (Preece, 1994: 

7). 

 

Forskningens främsta uppgift är att titta på samspelet mellan människor och datorer och 

upptäcka eventuella brister och felaktigheter. Denna forskning innefattar inte bara 

interaktionen mellan datorer och människor utan även människans interaktion med andra 

produkter såsom diverse elektroniska apparater som t.ex. telefoner, bandspelare osv. 

(Preece, 1994).  

 

Målet med MDI enligt Preece (1994) är att uppnå en hög grad av användbarhet genom att 

sätta upp tre olika mål: förstå, utveckla, uppnå.  

 

 Förstå  

de faktorer (sociala, psykologiska, ergonomiska och organisatoriska) som 

påverkar och bestämmer hur en människa uppfattar och använder en dator eller ett 

system för att sedan använda denna förståelse i  

 Utvecklingen  

av verktyg och tekniker som ska hjälpa utvecklarna att skapa ett system som är 

lämplig för de funktioner som användarna ska använda dem till för att kunna  

 Uppnå  

en effektiv och säker interaktion mellan användaren och dator. 

 

3.2 Användbarhet 

 

Enligt Preece (1994) är användbarhet ett nyckelbegrepp inom MDI och handlar om att 

försäkra sig att produkter ska vara enkla och effektiva att använda samt lätta att lära ur 

användarens perspektiv.  
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Krug (2000) skriver att användbarhet inte är rocket science och att målet är att försäkra 

sig om att ”någonting” har normal funktion, att en användare med en grundläggande 

förmåga och erfarenhet kan använda en produkt oavsett om det handlar om en webbsida, 

ett stridsflygplan eller en roterande dörr.  

 

3.2.1 ISO-standarden 

Den internationella standarden ISO 9241-11 definierar användbarhet på följande sätt: 

 

Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för 

att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 

tillfredsställande sätt. (Tajakka, 2004: 1). 

 

De nyckelbegrepp ISO-standarden är uppbyggd kring är (ibid): 

 Kraftfullhet 

Denna kategori framställer till vilken grad en målsättning eller en uppgift är 

åstadkommen. 

 Effektivitet 

Här framställs den grad av ansträngning som fordrats för att fullfölja och uppnå 

ett mål. Ju mindre ansträngning desto bättre effektivitet. 

 Tillfredsställelse 

Denna kategori handlar om graden av nöjdhet och positiva känslor som en 

produkt genererar då den används. 

 

Figur 3.1 -  Ramen för användbarhet enligt ISO 9241-11 
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I figur 3.1 redogörs det för de beståndsdelar ISO 9241-11 består av och deras inbördes 

relation. Ramen har delats upp i flera mindre delar för att användbarheten överhuvudtaget 

skall kunna vara mätbar. I enlighet med standarden fordras det att en identifiering och 

dokumentation utförs av både kontexten och de mål som påträffas för användandet av 

produkten. Produkten och dess användningskontext visas på figurens vänstra sida. 

(Tajakka, 2004).  

Allwood (1998) definierar användbarhet som en interaktiv egenskap. Han menar att 

användbarheten inte enbart fokuserar på skärmbildens egenskaper utan även bestäms av 

vissa faktorer, vilka uppkommer i olika användningssituationer. Allwood tar upp fyra 

faktorer som tillsammans påverkar användbarhet: 

 Användarvänlighet 

Användarvänlighet fokuserar på systemets individualisering. Med detta menas att 

varje användare skall kunna anpassa systemet efter sina egna behov. 

 Anpassning 

Med anpassning menas hur systemets funktioner är anpassade till den uppgift som 

användaren ska utföra. 

 Användarkompetens 

Kunskap och förståelse är viktiga faktorer när man pratar om användarkompetens. 

För att man ska nå hög användarkompetens krävs det utbildning i systemets 

viktigaste delar. 

 Användaracceptans 

För att ett system skall kunna användas effektivt krävs det att användarna är 

positivt inställda till systemet. Användarnas motivation är en viktig faktor i detta 

sammanhang. 

 

Allwood (1998) påstår att varje användbarhetsmål måste vara tillräckligt utförligt 

formulerat för att man sedan ska kunna avgöra om detta mål har förverkligats eller inte. I 

anknytning till formuleringen av användbarhetsmål är det väsentligt att ange vilka 

användare denna formulering avser (t.ex. yrkesroll och bekantskap med systemet) samt 

vilka åtgärder som skall vidtas om användbarhetsmålet inte uppnås. 

 

3.2.2 Användbarhet enligt Nielsen  

 

Användbarhet skall enligt Nielsen (1993) inte beaktas som en enskild del av ett gränssnitt 

utan som en produkt av ett antal faktorer (figur 3.2). Dessa faktorer kallar han för:  

 

 Lärbarhet (learnability) 

 Lätt att minnas (memorability) 

 Effektivt (efficiency) 

 Felhantering (errors) 

 Tillfredsställelse (satisfaction).  
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Figur 3.2 - Användbarhet enligt Nielsen (1993) 

 

Lärbarhet är enligt Nielsen (1993) en av de viktigaste faktorer inom användbarhet. 

Systemet ska vara lätt att lära så att användarna snabbt kan komma igång vilket sparar 

både tid och pengar. Vidare påstår han att ett system kan anses vara lärbart endast då dess 

användare har lyckats avklara en del av de uppsatta arbetsuppgifterna. Effektivitet handlar 

om hur produktivt en användare kan utnyttja ett system, efter att denne har lärt sig 

systemets funktioner (ibid). Felhantering inriktar sig på att kartlägga de eventuella felen 

som förekommer vid användning av ett system (ibid). När ett fel uppstår, skall systemet 

kunna informera användaren varför felet har uppstått, var det inträffat och hur man kan 

åtgärda felet på bästa möjliga sätt. Nielsen (1993) påpekar att ett system anses ha en hög 

användbarhet om det innehåller så få fel som möjligt. Lätt att minnas syftar på hur 

användaren kommer ihåg systems funktioner efter att inte har brukat systemet en viss tid. 

Användaren ska kunna använda systemet utan att behöva lära sig det på nytt. 

Tillfredställelse ska enligt Nielsen (1993) behandla subjektiva upplevelser hos en 

användare. Ett system ska vara tilltalande och behagligt att använda. 

Nielsen (1993) påstår vidare att ett användbarhetstest kan anses vara lyckad då 

medelvärdet ligger på 4 i skalan från 1-5 samt att minst 50 % av informanter har gett 

högsta betyg (5) till testet och högst 5 % av informanter har gett lägsta betyget (1). 

 

3.2.3 Användbarhet enligt Preece 

 

Preece (2002) delar upp användbarhet i två olika kategorier (se figur 3.3): 

användbarhetsmål och användarerfarenhetsmål. Användbarhetsmål är enligt författaren 

följande: effectiveness, efficiency, safety, utility, learnability och memorability.  
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 Effective to use (effectiveness) 

Detta är ett generellt mål och innebär hur bra ett system är på att utföra de 

funktioner det är skapat för. 

 Efficient to use (efficiency) 

Syftar till hur bra systemet är på att stödja användaren att utföra sina uppgifter. 

 Safe to use (safety) 

Tanken med detta mål är att förebygga de eventuella fel, som kan uppstå vid 

felanvändning av systemet, vilket kan ge allvarliga konsekvenser. Man skall 

sträva efter att bygga ett säkert system. 

 Have good utility (utility) 

Hur bra systemet är uppbyggt? Systemet skall erbjuda användaren de funktioner 

den behöver för att utföra sina uppgifter. 

 Easy to learn (learnability) 

Berör hur lätt systemet är att lära sig använda? 

 Easy to remember how to use (memorability) 

Syftar till hur lätt systemet och dess funktioner är att komma ihåg. Tanken är att 

användaren kommer ihåg systemets funktioner nästa gång systemet används igen. 

 

Andra (den yttre) kategorin, användarerfarenhetsmål, innehåller följande kriterier: 

satisfying, enjoyable, fun, entertaining, helpful, motivating, aesthetically plasing, 

supportive of creativity, rewarding och emotionally fulfilling. Vidare påvisar Preece 

(2002) att målen med att designa interaktiva produkter som är roliga, njutbara, angenäma 

är att fokusera på användarnas upplevelse. Hur de upplever en produkt samt hur den 

uppfyller användarnas krav och förväntningar.  

 

 

Figur 3.3 Användbarhet och användarerfarenhets mål (Preeces 2004:19) 
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3.3 Utvärdering av användbarhet 

Enligt Löwgren (1993) är målet med användbarhetsutvärdering att analysera resultat 

framställda ur användarobservationer och intervjuer. Utvärderingen kan antigen göras 

under utveckling vilken kallas för en formativ utvärdering eller när systemet/prototypen 

är färdig, en s.k. summativ utvärdering.  

Löwgren (1993) har delat upp användbarhetsutvärdering i fyra nyckelbegrepp (Relevans, 

Effektivitet, Attityd och Lätt att lära) vilket han kallar för REAL modell.  

Relevans handlar om hur väl ett system uppfyller användarnas behov. Effektivitet 

fastställer hur pass effektivt användarna kan utföra sina uppgifter genom att använda 

systemet. Attityd handlar om hur systemet är subjektivt tilltalande för användarna. Lätt att 

lära syftar till hur lätt system är att lära och hur användarna kommer ihåg systemets 

funktioner efter en viss tid. 

Val av utvärderingsmetod bestäms av den fas utvecklingsprocessen befinner sig i (figur 

3.4). Syftet med utvärderingen av ett system under utvecklingsfasen enligt Löwgren 

(1993) är att upptäcka eventuella brister i användbarheten för att senare kunna åtgärda 

dessa brister medan ett färdigt system utvärderas för att mäta om det uppfyller 

användbarhetsmål.  

Illustrationen (figur 3.4) kan tolkas på följande sätt: Faserna S, D, P och I refererar till 

study, design, prototyping och implementation. Mörkgråa fält visar att metoden är 

tillämpbar medan ljusgråa att den kan vara användbar. I den högra delen av figuren 

resurserna RU, SU, UE och DT refererar till real user, simulated users, usability experts 

och development team. Mörkgråa fält i denna del av figuren visar att resursen i fråga 

skall användas medan de ljusgråa visar att den kan användas i fall man inte har någon 

bättre lösning. 

 

Figur 3.4 - Illustrationen visar metodernas tillämplighet under olika faser (Löwgren 1993) 
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Concept test (konceptuell test) – Testet genomförs oftast innan själva utvecklingen av 

systemet har påbörjats. Målet med testet är att identifiera terminologi, användarna och 

deras arbetsuppgifter.  

Heuristic evaluation (heuristisk utvärdering) – Denna utvärdering genomförs av 

användbarhetsexperter. Experterna utvärderar användbarheten med hjälp av specifika 

riktlinjer. Dessa riktlinjer är generella linjer som har tagits fram av experter inom området 

och beskriver hur bra en design skall vara för att vara användbar. 

Checklist (checklista) – är en billigare form av heuristisk utvärdering eftersom man 

använder en lista med specifika riktlinjer istället för användbarhetsexperter. Man kan 

antigen använda generella checklistor, vilka man hittar i diverse böcker, eller skapa egna 

mer specifika checklistor vilka används senare under utvecklingsprocessen. 

Structured walkthrough (strukturerad genomgång) – Man diskuterar tillsammans med 

användarna systemets mest självklara arbetsuppgifter för att upptäcka brister och 

felaktigheter vilka kan sedan korrigeras med hjälp av andra metoder.  

Empirical test (empiriskt test) – Testet genomförs på så sätt att användarna utför några av 

systemets funktioner medan utvecklarna observerar och dokumenterar.  

Field trial (fälttest) – Field trial  är ett empiriskt test med verkliga användare. Testet 

genomförs på plats där man introducerar systemet och dess funktioner till användarna. 

Follow-up study (uppföljningsstudie) – målet med denna studie är att få feedback från 

användarna efter att systemet har varit i bruk en länge tid. 

 Field study (fältstudie) – kan genomföras när systemet har används och har varit i drift 

en viss tid. 

 

3.5 Vår undersökningsmodell 

 

Vi har genom en granskning av vad de olika teorierna och modellerna kan erbjuda och 

tillföra vår undersökning beslutat oss att ta fram en egen modell (figur 3.5).  

Vår motivering till detta är att vissa modeller saknade helt eller inte alls täckte de delar vi 

tyckte var väsentliga för vår granskning av användbarhet hos Mandriva Linux, t.ex. så 

behandlade inte Lövgrens modell hjälp och felhantering vilket vi ansåg vara 

betydelsefullt för vår undersökning. Genom att kombinera de olika teorierna med 

varandra, som vi ansåg var lämpliga, skapade vi en i högsta grad provisorisk modell och 

vi anser att detta var den bästa metoden vi kunde använda oss av för att få en uppfattning 

om hur användbarhet hos en Linux distribution ser ut.  

Vi valde att dela upp modellen i sex kategorier (figur 3.5) samt en egen kategori av 

inledande karaktär. Kategorierna är tagna ur Nielsens (1993), Löwgrens (1993) och 

Preeces (2002) användbarhetsdefinitioner. De kategorierna vi ansåg vara väsentliga för 

oss var: Effektivitet, Lärbarhet, Lätt att minnas, Hjälp och felhantering, Relevans och 
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Attityd. Vi tycker att ett system som uppfyller alla de kraven som respektive kategori 

fodrar kan och bör anses vara användbart. Den egna kategorin (inledande) behandlar 

områden såsom informanternas bakgrund, ålder osv. Varje kategori i vår modell täcks 

upp av ett antal frågor vilka vi ansåg var lämpliga att ställa efter informanterna 

genomförde sina uppgifter.  

 

 

 
 

Figur 3.5 - Sammanfattning av vår undersöknings modell 
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4. Tillvägagångssätt 

 
I detta kapitel beskriver vi vårt tillvägagångssätt under arbetet med rapporten. Först 

redovisar vi datainsamlingsmetod och övriga metodval, sedan följer en genomgång av 

vårt val av ämneslitteratur. Vidare i kapitlet berättar vi om våra informanter och 

redovisar vår enkät. 

  

4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

Vi kommer att tillämpa forskningsansatsen kvantitativ metod med enstaka inslag av 

kvalitativ (Enkätundersökning – öppna frågor). Våra data kommer alltså att utgöras av 

enkätundersökningen och fälttest.  

 

Kvalitativ metod (Backman, 1998) innebär att man samlar in data som inte tydligt kan 

tolkas eller omvandlas till sifferform. Styrkan hos den kvalitativa metoden är att den är 

flexibel samt att arbetets inriktning och fokus lätt kan ändras vid behov. Nackdelen med 

en kvalitativ ansatts kan vara att det inte går att generalisera i lika stor utsträckning som 

kvantitativ metod eftersom det inte är möjligt att genomföra lika många intervjuer som 

enkäter.  

 

Kvantitativ metod innebär att data samlas och presenteras som statistiska fakta, d.v.s. 

genom mätningar, matematisk kvantifiering eller statistik. Forskningsansatsen präglas av 

ett deduktivt synsätt på teori där betoningen läggs på prövningen av befintliga teorier. 

Enkätstudier är den enklaste och mest använda formen av kvantitativ metod.  

 

4.2 Enkäter   

 

Eftersom enkäter är en av de mest populära undersökningsmetoder när det gäller 

insamling av data från en bred grupp av testpersoner (Bryman, 2006), fann vi det mer än 

lämpligt att applicera denna undersökningsmetod. Utöver detta är enkäter enkla att 

administrera men framför allt att koda och sammanställa vilket möjliggör användningen 

av en lång lista med verktyg som kan presentera informationen på ett överskådande och 

lättbegripligt sätt (ibid). Vi inser att enkätfrågorna måste vara klara och tydliga, annars 

finns risken att informanterna inte uppfattar dem korrekt och håller oss därmed till 

Brymans (2006) rekommendationer på hur en enkät bör utformas. Vi minimerar denna 

risk ytterligare genom at vara närvarande och tillhands då enkätundersökningen sker för 

att hjälpa informanterna med otydligheter om det förfaller nödvändigt. Vi försökte hålla 

oss till en god blandning av öppna och slutna enkätfrågor då öppna enkätfrågor anses ha 

tolkningsproblem och stängda har tendensen att ses som oflexibla (ibid). Vidare så 

använder de slutna enkätfrågorna sig av en Likertskala, med en skala från ett till sex. Ett 

jämnt antal valmöjligheter (i detta fall sex) mer eller mindre tvingar informanten (på ett 

omedvetet plan) att verkligen ta ställning till sitt val. I motsats till när det finns fem 

valmöjligheter och då informanten har en möjlighet att vara neutral d.v.s. markera svaret i 
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mitten. (Arvidson & Rosengren 2002). Kodningen genomfördes gemensamt där vi 

eftersträvade att erhålla medelvärdet för varje enstaka uppgift. En del av de öppna 

enkätfrågorna kan i vissa fall ses som lite ledande, detta är ett medvetet val av oss. 

Emedan vi ville att informanterna skulle ha friheten att svara fritt, eftersträvade vi att 

undvika åsikter och tankar om allt möjligt på specifika frågor. 

 

Vår undersökning förlitar sig på en enkät. Först och främst hölls en urvalsprocess som 

ansågs lämplig för att snabbt behandla de grundläggande frågorna vilka vi ansåg viktiga 

men inte lämpliga att ställa i efterhand. Urvalsprocessen behandlade bakgrund, 

datorkunskap och ålder. Enkäten utfördes efter vårt testscenario (utförandet av 

uppgifterna på en Mandriva Linux maskin) och är uppbyggda av sex sektioner, vilka 

bygger på vår modell och behandlar användbarhet. Sektionerna är uppdelade i 

effektivitet, lärbarhet, lätt att minnas, hjälp och felhantering, relevans, attityd (Kap 4.6) 

och enkätfrågorna (Bilaga 1) är specifikt konstruerade för att behandla varje enskild 

sektion.  

 

4.3 Enkätens utformning 

 

Enkäten består av inledande enkätfrågor och behandlar områden såsom informanternas 

datorkunskap och operativsystem. Dessa frågor kommer vi att använda i vår 

resultatsammanställning. 

 

Frågor om effektivitet behandlar hur pass effektivt informanterna utför sina testuppgifter 

genom att använda systemet. Vi anser att effektivitet är en viktig faktor då man testar 

användbarhet hos ett system (kap. 3), och av den orsaken valde att inkludera den i vår 

modell. Varje enskild uppgift informanterna genomförde granskas och bedöms i denna 

kategori.  

 

Frågor om lärbarhet behandlas hur snabbt informanterna kan lära sig att använda 

systemet. Fokus läggs på specifika områden som t.ex. att ändra systeminställningar, 

bläddra i menyerna osv. För att förtydliga detta, lät vi våra informanter utföra allt från 

några enkla operationer (använda webbläsaren) till lite svårare som t.ex. att ändra 

systeminställningar, allt för att utöka antal operationer vilka behandlar lärbarhet. 

Lärbarhet är en grundsten i bedömningen av användbarhet i en specifik artefakt och finns 

även representerad i alla tre modeller konstruerade av Löwgren (1993), Nielsen (1993) 

och Preece (2002). 

 

Ett system som är väldesignat är lätt att minnas systemet lättare vilket i sin tur ökar 

användbarheten. Frågorna här hanterar hur lätt informanterna kan minnas systemets 

funktioner efter en viss tid. På grund av tidsbrist hade vi inte den möjligheten att 

återkomma till våra informanter med ännu ett test, så frågorna besvarades utifrån den 

erfarenhet de inskaffade under själva testet. Det är viktigt att påpeka att även då ”Lätt att 

minnas” kategorin anses viktig för oss, Nielsen och Preece (då den representeras i våra 

modeller) finns den också i Löwgrens modell fast integrerad i en annan kategori, 

nämligen lätt att lära (se 3.5).   
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Fel kan uppstå, då är det viktigt med bra felmeddelanden. Frågorna om hjälp och 

felhantering handlar om hur bra systemets felrapporteringssystem är d.v.s. får användaren 

hjälp då hon/han gör fel. Eftersom våra informanter inte var bekanta med Mandriva 

Linux var det viktigt för oss att se om Mandriva Linux verkligen tillför användaren med 

information och vägledning. Löwgren saknar denna kategori men den finns representerad 

i Nielsens och Preeces modeller (figur 4.6). 

 

I frågorna om relevans läggs det fokus på systemets funktionalitet i sin helhet dvs. hela 

systemet bedöms. Det kan t.ex. vara systemets gränssnitt, uppbyggnad osv. Som det 

redan tas upp i kap. 3, ett system med hög grad användbarhet ska uppfylla användarens 

behov. Denna kategori kan direkt kopplas till vårt problemområde eftersom vi bl.a. 

undersöker om Mandriva Linux uppfyller informanternas krav på ett funktionellt 

operativsystem. Löwgrens och Preeces syn på relevans är likartad även då de identifierar 

begreppet med olika benämnelser. Nielsen modell saknar dock en likvärdighet för denna 

kategori.  

 

Frågor om attityd behandlar informanternas subjektiva förhållanden till systemet. Här 

ställs generella frågor om t.ex. systemets funktionalitet, vad informanterna tyckte mest 

om, vad de ogillade, rekommendationer osv. Attityd (vi och Löwgren) och 

tillfredställelse (Preece) behandlar samma sak, d.v.s. informanternas åsikter och tankar 

vilka vi anser har en stor vikt i vår undersökning, eftersom svaren kan avslöja om våra 

informanter ser Mandriva Linux som ett möjligt alternativ till Windows/Mac eller andra 

operativsystem. Preece modell saknar ett likvärdigt substitut till denna kategori. 

 

 

4.3.1 Urval av Test- personer  

 

Urvalet av våra informanter baserades på flera kriterier vilka vi ansåg nödvändiga för vår 

undersökning. För det första skulle informanterna besitta goda datorkunskaper och 

använda sig av en dator dagligen vid sitt nuvarande operativsystem. Vårt främsta mål är 

att täcka normalanvändare, därmed ville vi undvika de individer som anses fullständiga 

nybörjare. Anledningen till detta är att dessa individer inte bidrar med fördjupade 

reaktioner då de knappt behärskar de grundläggande operationerna på sitt nuvarande 

operativsystem. En undersökning på dessa individer hade därmed varit mindre 

meningsfull. För det andra skulle informanterna inte ha tidigare erfarenheter och bruk av 

Linux (ingen av de flera Linux distributioner). Vi prioriterade de informanter som 

använde sig av Windows som operativsystem då den överlägset erhåller större delen av 

marknaden även då användningen av andra operativsystem förutom Linux var 

välkommet. Slutligen eftersträvade vi äldre informanter och även då ingen specifik 

ålderspreferens lades till att börja med, beslutade vi att åldrarna 20 till 50 var mest 

rimliga. Ingen fokus ägnades åt kön eftersom det för den specifika undersökningen 

ansågs irrelevant.  

 

Givet de specifika kriterierna bestämde vi oss att uträtta vår undersökning på Malmö 

lärarhögskolan och vid Lunds universitet eftersom vi hade vetskap om att vi kunde hitta 
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flertalet informanter som uppfyllde de uppställda kriterierna. Urvalet kan inte anses vara 

ett fullständigt sannolikhetsurval då platserna för utförandet av själva testet inte var 

slumpmässigt valda, dock så valdes själva testpersonerna slumpmässigt, förutsatt att de 

uppfyllde de grundläggande kriterierna. För att underlätta behandlingen av empirin och 

då informanternas namn inte ansågs relevanta för utfallet kategoriserades de efter 

alfabetisk ordning, där första informanten angavs bokstav A andra B, osv.  

 

4.3.2 Uppgifter 

 

Uppgifterna är konstruerade för att täcka de typiska funktionerna en desktop dator 

disponerar. Vidare så täcker uppgifterna de vardagliga arbetsuppgifter en ”vanlig/normal” 

användare utnyttjar vid användandet av sin dator som t.ex. att surfa på nätet, lyssna på 

musik, skriva en text i ordbehandlaren osv. Uppgifternas kvantitet samt tid att utföra dem 

bestämdes efter att ett antal pilottester gjordes (Bilaga 3). Pilottesterna utfördes i Malmö 

lärarhögskolan och hjälpte oss med selektion och kallibration av uppgifterna. Vi ansåg att 

ett mer tidskrävande användbarhetstest skulle leda till att informanterna tappar fokus 

vilket i sin tur hade medfört förvrängt resultat. En annan faktor var att dessa tester tar 

längre tid att bearbeta. I detta fall hade vi varit tvungna att skala ner antal informanter. 

 

Därmed ansåg vi att ett användbarhetstest vars varaktighet sträcker sig över 35 minuter 

gynnade varken oss, undersökningen eller våra informanter. Uppgifterna är följande: 

 

1. Starta webbläsare och hitta en valfri bild på nätet och spara den i din hemkatalog 

/mapp. 

2. Ändra backgrundsbilden på ditt skrivbord (använd bilden du hittade på nätet). 

3. Ändra så att skärmsläckare (lösenordsskyddad) kommer upp efter 5 min. 

inaktivitet. 

4. Ändra lösenord till ditt konto. 

5. Ställ in klockan två timmar framåt. 

6. Starta ordbehandlingsprogram, skriv in ditt namn och spara texten som en word 

dokument på USB enheten (finns tillgänglig). 

7. Starta en musikspelare och spela upp en låt som finns i din hemkatalog/mapp. 

8. Skapa en genväg på ditt skrivbord till den musikspelare du använde nyss. 

9. Sök efter filen test.doc och flytta den till din hemma katalog/mapp. 

10. Starta bildredigerings program och ändra storleken på bilden test.jpg från 

750x250 till 325x125. 

11. Starta en videospelare och spela upp videoklipp som finns i din hemma 

katalog/mapp. 

12. Starta CD brännings program och bränn en musik CD med filer från musik/cd1 

mappen. 

13. Du har ett möte om exakt en vecka. Lägg in detta i din adressbok. 

 

Inledningsvis kan val av de ovannämna arbetsuppgifterna ifrågasättas, dock är det viktigt 

att påpeka att även då Nielsen, Löwgren och Preece presenterar standardiserade ramverk 

för användbarhet (Kap. 3) och vad som kan testas, lämnas det mycket utrymme för hur de 
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valda artefakterna ska testas. Detta innebär att det inte finns färdiga modeller/metoder för 

vilka arbetsuppgifter eller enkätfrågor som anses mest lämpliga för en given kontext. 

Dessa ramverk är generella vilket möjliggör att de kan appliceras på en bred mängd 

apparater och system vilket medför att tillvägagångssättet lämnas åt författarna. Vi valde 

att ha ett brett antal frågor (som påpekat ovan) för att täcka det Mandriva Linux har att 

erbjuda men framför allt så anser vi att våra uppgifter kompletterar vår modell(se 3.5) och 

täcker alla sex kategorier som behandlar användbarhet.  

 

4.4 Testsystem 

 

Operativsystem som användes i våra användbarhetstester var Mandriva Linux One 2009. 

Systemet är gratis och hämtades via Mandrivas hemsida. Skrivbordmiljö var KDE 4.1 

med svenskt språkstöd. Systemet installerades på en bärbar dator med följande 

konfiguration: En 17” HP Pavilion med en CoreDuo processor på 1.86 GHz, 2GB RAM 

minne, 256MB grafikkort och 200GB hårddisk. En tom CD-RW skiva och ett USB 

minne var också tillgänglig under våra tester. Mandriva OS innehåller en mängd olika 

programvaror men de som användes under vårt test var: 

 

 Open Office ordbehandlingsprogram 

 Amarok media spelare 

 Firefox webbläsare 

 GIMP bildredigerings program 

 Dragon videospelare 

 Brasero brännprogram 

 Kadressbok 

 Dolphin filhanterare 

 

4.5 Testscenario  

 

I vårt användbarhetstest interagerade ett antal personer med Mandriva Linux 2009. Detta 

tillvägagångssätt (vilket tas upp i 3.5), i kombination med vår enkät, gav oss möjligheten 

att få ut så realistiskt resultat som möjligt. Vår studie indelades i tre faser: 

 

 En kort utfrågning beträffande informanternas bakgrund, datorkunskap, ålder. 

 Användbarhetstest av Mandriva Linux operativsystem: informanterna kommer att 

genomföra specifika arbetsuppgifter på en Mandriva Linux maskin (se 4.2.3). 

 Eftertests enkätundersökning (Bilaga 1). 

 

Sammanlagt genomförde 18 personer testerna. Testerna genomfördes i Malmö och Lund 

under två veckors period. Varje test tog ca. 35 minuter att genomföra och personerna 

genomförde testet en åt gången. För att underlätta undersökningen testade vi två till tre 

personer dagligen. Testpersoner fick sätta sig vid en Mandriva Linux dator och utföra 

specifika arbetsuppgifter medan vi fanns till hands.   
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I fall någon av våra testpersoner inte kunde utföra sin uppgift, hjälpte vi till, för att de 

skulle kunna komma vidare till nästa steg. Efter varje avslutad test genomförde 

informanterna enkätundersökningen. 

 

4.6 Databehandling och analys 

 

Databehandlingen för vår undersökning innefattade således kodning, sammanställning 

och analys av våra enkäter och utfördes omedelbart efter undersökningens fullbordande. 

Stängda enkätfrågorna presenterades i form av tabeller för enkelt framförande och 

tolkning medan de öppna sammanställdes och hänvisades främst som citat. Tolkningen 

av de öppna enkätfrågorna skedde av båda författarna för att minimera tolkningsproblem. 

 

4.7 Reliabilitet och validitet  

 

För att öka validiteten i vår undersökning har vi kritisk granskat enkätfrågorna för att 

säkerställa att de var välutformade. Därefter utförde vi en mindre pilotstudie på två 

personer (Bilaga 3) för att säkerställa att de var begripliga. Det var essentiellt för oss att 

vara närvarande vid utförandet av samtliga enkäter gemensamt för att minimera 

missförstånd och underlätta analysen av enkäter. Vi har också genom en rad diskussioner 

försökt reda ut oklarheter i empirin så att vi har samma uppfattning om den. Då vi 

använder oss av enkäter reducerar vi tolkningsproblem och missförstånd vilka enkelt kan 

förekomma vid exempelvis intervjuer (Bryman, 2002). Även då författarna var 

närvarande vid undersökningen så har deras inflytande varit minimalt. Vi anser att vårt 

strukturerade arbetssätt stärkt reliabiliteten ytterligare. Avslutningsvis vill vi också 

påpeka att en individs attityder kan ha påverkats av undersökningen eller möjligtvis andra 

utomstående faktorer (Bryman, 2006), vilket leder oss till att tro att undersökningen 

kanske inte hade producerat likartade resultat om undersökningen utförts igen vid ett 

senare skede. 
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5. Empiri och analys 

 

I detta kapitel redovisar vi de resultat vi erhållit under vår empiriska studie. 

Undersökningsresultat presenteras under olika kategorier, närmare sagt sju. 

Inledningsvis presenteras varje kategori och dess innebörd för att sedan uppvisa och 

analysera de utvunna data.   

 

5.1 Inledande enkätfrågor 

 

De allmänna frågorna i denna kategori bidrog med information om vår urvalsgrupp. 

Inledningsvis skulle informanterna ta ställning till sin datorkunnighet. Ett genomsnitt på 

4.2 bekräftar att det övergripande rör sig om datoranvändare med betryggande 

datorkunskap. 
 

Informanterna tillfrågades vilket operativsystem de använde i dagsläget, svarade hela 

88.8 procent Windows. De resterande 11.2 procenten utgjordes av Macanvändare och 

ingen av våra informanter tillhörde kategorin ”annat”. Denna fördelning motsvarar 

nästintill det procenttal som finns världen över (Kap. 1.2). 

 

5.2 Effektivitet 

 

Effektivitet berör hur produktivt en användare kan utnyttja ett system d.v.s. utföra 

vardagliga och för sig nödvändiga uppgifter (Kap. 4.6.2). Av denna anledning ställde vi 

frågan ”Hur bra var Mandriva Linux med att stödja dig genom uppgifterna?”. 

 
Tabell 5.1 Hur bra var Mandriva Linux med stödja dig genom uppgifterna? 

Uppgift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Medel 5,1 4,4 3,3 2,3 3,6 4 5,6 4,4 3,3 3,5 4,4 3,8 3,2 

Median 5 5 3 2 3,5 4 5,5 4 3 3 4,5 4 3 

 

Det vi kan utläsa av tabell 5.1 är att totala medelvärdet av hela testet ligger på 3,9. Den 

svåraste uppgiften enligt våra informanter var uppgift 4 (Byte av lösenord) och den 

lättaste var uppgift 7 (Uppspelning av en mp3 fil).  

 

Vår första uppgift handlade om att använda webbläsare i Mandriva Linux. Det som vi kan 

tolka ur utfallet (5,1) är att informanterna genomförde uppgiften utan några större 

problem. Det enda som påverkade resultatet negativt var att hitta hemkatalogen, vissa 

ansåg att det var lite för komplicerat att navigera sig fram till katalogen. Att byta 

backgrundsbild i nästa uppgift var en av de lättaste uppgifterna enligt pilottesterna 

(Bilaga 3). Resultatet på 4,4 visar dock att det inte var fallet. Detta beror på att det 

krävdes fler steg att byta backgrundsbild i Mandriva Linux än i t.ex. Windows vilket 

ledde till irritation hos våra informanter. Likaså andra uppgiften hade informanterna 

samma åsikt om den tredje. Resultatet (3,3) är emellertid lite lägre än vad det var i andra 
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uppgiften men orsaken är den samme, det krävdes alldeles för många steg att ändra 

skärmsläckarinställningar än vad våra informanter var vana till. 

  

Uppgift 4 var enligt utfallet (2,3) den svåraste. Bara två informanter av våra 18 kunde 

genomföra uppgiften utan vår assistans. Anledningen till det låga resultatet var att 

majoriteten av våra informanter inte kunde navigera sig fram till inställningar för 

användarkonton. Nästa uppgift (5) handlade om att ställa in klockan två timmar framåt. 

För att lösa uppgiften var man tvungen att gå in i systeminställningar (kontrollpanelen i 

Windows) och ändra klockan där. Flertalet av våra informanter försökte ändra tiden 

genom att högerklicka på klockan i taskmenyn vilket inte är möjligt i Mandriva. Att 

skriva och spara en text i Ordbehandlingsprogram OpenOffice (uppgift 6) avverkade alla 

informanter utan några problem alls, men att navigera sig fram till OpenOffice (finns 

under kmeny/kontor/openoffice) hade en stor majoritet problem med.  

Uppspelning av en mp3 fil i uppgift 7 var enligt våra informanter den lättaste i hela testet. 

Vi kan bara instämma då alla avklarade uppgiften snabbt och effektivt.  

Vissa av våra informanter fick vår assistans att skapa genvägen till musikspelare i uppgift 

8 vilket påverkade utfallet (4,4) men i övrigt var uppgiften av den lätta karaktären.  

 

Nästa uppgift (9) behandlade att söka och flytta filer i Mandriva Linux. Informanterna 

försökte utan någon framgång att söka filer genom sökfunktionen i kmenyn, bara en 

bråkdel använde filhanteraren vilket var det rätta sättet. Utfallet på 3,3 visar att 

informanterna inte var nöjda med bildredigeringsprogrammet (GIMP i detta fall) de 

använde i uppgift 10. Att titta på filmer i Mandriva Linux hade våra informanter inga 

problem med. Likaså uppgift 7 så klarade alla av att använda mediaspelaren i denna 

uppgift (11). De problem som informanterna hade i de tidigare uppgifterna, var av samma 

art även i denna uppgift (12) (att navigera sig fram till programmet). Brännings program 

Brasero fanns under kmeny/verktyg/mer. 

 

Sista uppgiften (13) handlade om att använda adressboken i Mandriva Linux. Det låga 

resultatet (3,2) beror dels på att en stor majoritet aldrig använde adressboken i sitt 

nuvarande operativsystem och dels på det, enligt informanterna, ”krångliga utförandet” 

av programmet. 

 

Om vi jämför våra resultat med påståendet framlagd i kap. 3.3 om kriterierna om ett 

lyckat användbarhetstest så har ingen uppgift (av våra 13) fått hösta betyget av minst nio 

informanter (50 % av 18). Däremot när det gäller lägsta betyget har ingen uppgift 

överskridit gränsen av 5 %. Medelvärdet av hela testet ligger på 3,9 (i en skala 1-6) vilket 

inte heller uppfyller de uppsatta kraven Nielsen (1993) anser var viktiga vid ett 

användbarhetstest. 

 

5.3 Lärbarhet 

 

Med lärbarhet syftar man till användarens förmåga att lära sig använda systemet (Kap. 

4.6.3). 
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Därav ställdes följande fråga: Hur lång tid tror du att du skulle behöva för att kunna 

använda detta system lika bra som du använder ditt nuvarande? 

 

De flesta av våra informanter svarade med en period på en till tre månader även om vissa 

informanter så om informant B och E utryckte följande: 

 

Beror på hur ofta jag använder systemet, om varje dag (3-6 månader), om inte så 

upp till ett år. (inf. B). 

 

 Det skulle faktiskt ta lång tid. Kanske mer än ett år. (inf. E). 

 

Vi ville också veta om våra informanter fann det enkelt att hitta i Mandriva Linux vilket 

ledde till följande huvudfråga: Hur lätt var det att navigera i Mandriva Linuxmiljö? 

 

De fyra underkategorier behandlade modifiering av systeminställningar, användningen av 

de olika programmen i Mandriva Linux, användningen av K-menyn och hanteringen av 

filer (se tabell 5.2). 

 
Tabell 5.2 Lärbarhet 

 medel median 

Ändra systeminställningar? 3,6 3,5 

Använda olika program? 3,4 3 

Använda K-meny? 4,3 4 

Hantera filer? 3,0 3 

 

 

När det gäller ändringen av systeminställningar tyder ett medel på 3.6 att det inte 

nödvändigtvis var svårt men att systemet inte underlättade för dessa ändringar heller. De 

flesta hade problem med att man måste genomgå en sekvens av steg för att ändra 

systeminställningar istället för att bara högerklicka och sedan ändra inställningarna där 

(inställningar för klockan t.ex.). Användningen av program resulterade med likartade 

problem. Ett medelvärde på 3.4 indikerar krångliga menyer, dåligt gränssnitt, frånvaro av 

snabbkommandon osv. K-menyn sågs positivt av informanterna vilket resulterade i ett 

högt genomsnittsvärde. De hade delvis problem med navigeringen men var ändå positiva. 

Hanteringen av filer ansågs inte lika enkelt eftersom det saknades ikoner, förklaringar och 

ett enklare gränssnitt. Katalog benämningar och strukturen ansågs vara oförståeliga och 

överdrivna.  

 

Slutligen ville vi veta vilken uppgift som var den jobbigast/knepigast, följande fråga 

ställdes: Vilken uppgift tyckte du var svårast och varför? 

 

Resultaten varierade här. Informant E utryckte: 

 

 Den sista uppgiften var svårast eftersom jag aldrig använt adressbok. (inf. E). 

 

En annan (informant A) menade: 

 



Mandriva Linux – ett alternativ till dagens marknadsledande operativsystem? 
 

 

 - 28 - Karabegovic, Miralem 

Spara på USB-enhet, kunde helt enkelt inte hitta enheten även då den var 

inkopplad. (inf. A). 

 

Uppgiften informanterna utryckte mest frustration på handlade om att ställa in klockan. 

Informanterna B, F, G, K, N, O hade alla problem med denna uppgift.  

 

 Upp. 5 ställa in klockan, för att jag hade svårt att hitta rätt. (inf. B) 

 

 Ändra klockan, svårt att hitta just var man gör det. (inf. G) 

 

Uppgift 5, man blir vansinnig av att det tar 5-10 min att hitta var klockan ska 

ändras. (inf. O)  

 

Eftersom näst intill alla informanter är Windows användare är det inte mer än logiskt att 

de först och främst prövar sätten som de vet fungerar, d.v.s. klicka på klockan i det nedre 

högra hörnet för att sedan få upp en ruta där de kan ändra både tid och datum. I princip 

alla av våra informanter agerade på detta sätt. När detta inte gav tillfredställande resultat 

vände de sig till Mandriva Linux likvärdighet för kontrollpanelen. Men i Mandriva Linux 

är alla dessa funktioner reglerade via antingen Mandrivas inställningscentral eller 

Anpassa skrivbord vilket resulterade i en del förvirring och frustration. System kan anses 

vara lärbart endast då dess användare har lyckats avklara en del av de uppsatta 

arbetsuppgifterna (se kap. 3.2). Trots att våra informanter klarade av de flesta 

testuppgifter utan något större problem var de ändå inte nöjda med det. Motivering till 

detta var att det tog länge tid att genomföra uppgifterna än vad de var vana med. 

 

5.4 Lätt att minnas 

 

Lätt att minnas syftar på hur användaren kommer ihåg systemets funktioner efter att inte 

ha brukat systemet en viss tid. Tanken är att användaren ska kunna använda systemet utan 

att behöva lär sig det på nytt (Kap. 4.6.4). 

 

Här skulle informanterna ta ställning till huruvida en upprepning av det utförda testet 

skulle resultera i mindre antal fel eller inga fel alls (i utförandet av de 13 uppgifterna) vid 

ett senare skede. Resultatet påvisade att hela 89 procent fann kategorin ”mindre antal fel” 

vara mer passande vilket tyder på att de högst troligt hade råkat ut för svårigheter vid 

utförandet av testet vid ett senare skede.  

 

Kommande fråga behandlade till vilken utsträckning utseendet underlättar för 

informanterna att minnas systemets funktioner. Ett medel på 4.0 tyder på att systemets 

utseende och uppläggning anses vara bra nog med underlättningen av 

memoreringen/ihågkommandet av systemets funktioner (se tabell 5.3).  
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Tabell 5.3 Till vilken utsträckning tycker du att gränssnittets utseende underlättar för dig att minnas 

systemets funktioner? 

 medel median 

resultat 4,0 4 

 

Fråga tre i denna kategori utgjordes av om informanterna anser att de skulle kunna vänja 

sig till Mandriva Linux, eller viceversa. Svaren varierade: 

 

 Nej, för min del är det alldeles för svårt och tar lång tid att hitta rätt. 

 (inf. B). 

 

GUI ej intuitivt. För mycket ikoner på en och samma plats. Ingen koppling till 

Windows. Följer annan standard. Konstiga ikoner. (inf. G). 

 

 Ja, skulle kanske ta någon månad men jag vet ej om jag ser mig själv använda

 den i framtiden. (inf. A.). 

 

 Nej. (inf. R.). 

 

Som påpekat i kap 3 så måste ett system hjälpa användarna minnas dess funktioner. Ett 

sätt enligt Preece (2002) är att designa ett system som är lätt att lära. Detta kan man 

uppnå genom att skapa meningsfulla ikoner, kommandonamn och menyoptioner. Att 

gruppera ikoner och optioner i sin respektive kategori (som t.ex. all ritningsverktyg finns 

grafikmenyn i Manadriva) är också väldigt viktigt enlig Preece (2002) och kan hjälpa 

användaren då denne nästa gång använder systemet eller söker efter ett speciellt verktyg. 

 

5.5 Hjälp och felhantering 

 

Denna kategori berör systemets förmåga att förse användaren med ”rätt” information då 

denne gör fel eller utnyttjar systemets hjälpavsnitt (Kap. 4.6.5).  

 

Vi ville veta hur pass bra Mandriva Linux var att stödja användaren vid fel, vilket ledde 

till följande sekvens av frågor (se tabell 5.4). 

 
Tabell 5.4 Hjälp och felhantering 

 medel median 

Anser du att systemet var tydligt med information vid 

utförandet av en felaktig handling? 
3,6 3,5 

Vad tyckte du om ”hjälp menyn” i Mandriva Linux? - - 

Hur klara och tydliga var felmeddelande enligt dig? 3,3 3 

 

Informanterna ansåg inte att de fick tillräcklig hjälp av systemet då de gjorde fel. Många 

av våra informanter använde helt enkelt inte ”hjälp menyn” i någon form utan snarare 

anpassade en ”trial and error” metod vid utförandet av uppgifterna, då de inte lyckades 

lösa dem på de sätten de är vana till. Denna fråga är den ända frågan där vi hade interna 

bortfall eftersom informanterna (en stor del av dem) helt enkelt inte tog hjälp via denna 
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meny även då de inte hittade något, utan bara testade sig fram. Syftet med att 

tillhandahålla en hjälpfunktion för användarna är just för att ge stöd när användaren stöter 

på problem men även därmed bidra till en effektiv inlärning så att användarens 

datorinteraktion förbättras (Allwood, 1998). Vidare så påvisar resultatet att informanterna 

inte heller tyckte att felmeddelandena var tillräckligt tydliga och konsekventa. 

Felmeddelanden bör endast innehålla den nödvändiga informationen för att beskriva vad 

som gick fel, varför och hur felet kan åtgärdas, men också rätt terminologi d.v.s. 

användarnas egna språk (Nielsen 1993). 

 

5.6 Relevans 

 

Relevans refererade till systemets funktionalitet i sin helhet. Fokus läggs på bedömningen 

av hela systemet där målet som eftersträvas är att systemet uppfyller användarens behov 

(Kap. 4.6.6). 

 

Informanterna tillfrågades hur väl de ansåg att Mandriva Linux kunde uppfylla deras krav 

och kanske fungera som ett substitut till deras nuvarande operativsystem (se tabell 5.5). 

 
Tabell 5.5 Uppfyller Mandriva Linux dina krav I jämförelse med ditt nuvarande operativsystem? 

 medel median 

resultat 3,8 4 

 

Ett medel på 3.8 tyder på att informanterna troligtvis inte kan tänka sig använda 

Mandriva Linux i sin nuvarande form och att Mandriva Linux inte kan ses som ett 

substitut till deras befintliga operativsystem. Eftersom vi ville utveckla detta vidare och få 

en djupare insikt i om det var något specifikt våra informanter saknade följde vi upp med 

en uppföljningsfråga.  

 

Frågan löd: Finns det någon funktion du saknar i Mandriva Linux som du har i ditt 

nuvarande operativsystem? 

 

De flesta av våra informanter ansåg att Mandriva Linux inte saknade någon av de mer 

kritiska funktionerna men flera utryckte att de är vana Windowsanvändare och att 

Windows för närvarande fungerar som en standard för operativsystem. De som utryckte 

missnöje gjorde det på grund av att de saknade ett fåtal program såsom MSN eller att de 

inte kunde spela spel då de inte fungerar på Mandriva Linux. Slutligen ansåg 

informanterna att de saknade en så kallad ”Windows känsla”. Detta stärker Nilsens 

(1993) uttalande om vikten med att studera den slutliga användargruppen vid utveckling 

av system och att användbarhet är direkt kopplad till system acceptans. 

 

5.7 Attityd 

 

Attityd relaterar till användarnas subjektiva inställningar till systemet (Kap. 4.6.7).  
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När det gäller frågan om vad informanterna gillade som mest, hade flera av dem en 

positiv åsikt om utseendet och framförde detta med kommentarer som:  

  

 Själva displayen och hur saker och ting ser ut är fräckt. (inf. H).  

  

 Jag gillar utseendet, massa eyecandy. (inf. F). 

 

Andra (informant D) tyckte att det som tilltalade honom mest var att: 

  

 Skiljer sig inte mycket från Windows. 

 

Medan informant C var väldigt förtjust i idén att allt är fullt funktionellt efter 

installationen av operativsystemet. 

  

 Att tanka ner codec och andra saker är alttid jobbigare än att ha allt färdigt från 

 början. 

 

På frågan vad informanterna ogillade som mest, angavs följande: 

 

Informanterna B, G och E tyckte att systemet var svårt att hantera, orsakade frustration 

vid utförandet av vissa funktioner samt att det inte hade ett intuitivt UI. 

 

 Svårt och icke intuitivt GUI. (inf. G.). 

 

Vidare framförde Informanterna H, D och R: 

  

 Gillar inte att jag inte kan använda de programmen som jag använder på 

 Windows. (inf. H). 

 

 Eftersom jag är van vid Windows ogillar jag när jag inte hittar nått som i 

 Windows. (inf. D). 

 

 Det går inte att spela många av de spelen som finns ute. (inf. R). 

 

Kommande fråga löd: Tyckte du det var roligt att använda detta system? 

 

Flera av informanterna (A, H, D, E) tyckte att det trots svårigheter att lösa en del 

uppgifter var roligt, om inget annat tyckte de att det var underhållande att testa något nytt. 

Dessa åsikter delades inte av alla. Vissa tyckte följande: 

 

 Ne, det är jobbigt med nya grejer. (inf. F). 

  

Nej! Tycker mer om Windows. (inf. C). 

 

 Finner inget roligt i detta. Alldeles för krångligt. (inf. B). 
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  Håller inte samma klass som Windows. (inf. Q). 
 

Nästa fråga behandlade informanterna åsikter efter att ha interagerat med Mandriva 

Linux, dvs. om deras åsikter blivit mer positiva eller negativa efter utförandet av 

uppgifterna. Även här varierade åsikterna bakom besluten trots att majoriteten hade en 

mer positivt åsikt/inställningen efter testet.  

 

 Definitivt mer positivt inställd. (inf. I). 

 

Mer positiv. Det var lätt att hitt i Mandriva Linux för att vara första gången för 

mig. (inf. D). 

 

Informanterna C och N framförde: 

  

Eftersom jag inte viste om Mandriva Linux innan testet hade jag inga åsikter om 

den. Men jag är inte positiv till den nu efter testet. (inf. C.). 

 

Mer positiv (inf. N.). 

 

Frågan därpå berörde den underliggande faktorn till varför ingen av våra informanter 

vågat sig på att testa Mandriva Linux, vilket är varför följande fråga ställdes: 

 

Varför har du aldrig testat Mandriva Linux tidigare? (Ointresse, Trogen 

Windowsanvändare, Visste inte att Mandriva Linux var så utvecklat, Annat) Motivera ditt 

svar. 

 

För det första så visste inte jag att Mandriva Linux var så utvecklad och för det 

andra så är jag nöjd med Windows. (inf. E). 

 

 Trogen Windows och vill helst fortsätta där. (inf. B). 

 

 Jag kände inte till att det fanns, sen så är jag van vid Windows och inte

 tillräckligt data intresserad. (inf. D). 

  

Trogen Windowsanvändare, har aldrig haft behov av att använda något nytt 

operativsystem. (inf. F). 

 

 Windows är standard. (inf. G). 

 

 Är nöjd med det jag har hemma. (inf. L). 

   

 Ointresse, jag har inte tid och lust att testa och lära mig något nytt 

 operativsystem. Varken Linux eller Mac. (inf. J). 

 

Slutligen ville vi veta om informanterna kunde se Mandriva Linux som ett alternativ till 

deras nuvarande operativsystem. Även om det fanns hopp (informant I och N) så var 
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resultatet ensidigt, där majoriteten av informanterna inte kunde se sig själva byta till 

Mandriva Linux. 

Jag skulle vilja testa Mandriva Linux ytterligare innan jag bestämmer mig.  

(inf I). 

 

 Kanske om några år. (inf N). 

 

Resultatet påvisar att majoriteten av våra informanter är s.k. ”trogna och vana” 

Windowsanvändare och visar absolut ingen vilja att använda ett annat operativsystem än 

Windows i dagsläget.  Dels p.g.a. att de är på något sätt emotionellt bundna till Windows 

och dels att de har ett fungerande operativsystem och vågar inte prova något nytt och 

”osäkert”. Detta beteende är inte önskvärt då användarna måste vara positivt inställda till 

systemet för att de ska kunna använda det effektivt (Kap. 3). 
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6. Diskussion 

 

I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser samt tankar med hänsyn till uppsatsens 

problemformulering samt syfte med utgångspunkt i tidigare presenterade teori och 

empiri. 
 

6.1 Diskussion 

 

Effektivitet  

 

Med hänsyn till det resultat vi erhöll kan vi urskilja en stor variation i informanternas 

åsikter kring effektivitet i Madriva Linux. Vi kan t.ex. titta på den uppgift som var lättast 

enligt resultatet, vilket i detta fall var uppgift 7. Informanterna genomförde uppgiften på 

exakt samma tillvägagångssätt som i sitt befintliga operativsystem. Detta tyder på ett 

standardiserat tankesätt av den specifike typen av uppgift vilket även försöktes tillämpas 

på kommande uppgifter. När det inte var möjligt att genomföra ledde det till missnöje 

vilket vi tror kan ha påverkat resultatet.  

 

En annan faktor som kan ha influerat effektivitet hos Mandriva Linux är gränssnittets 

utformning. Enkätresultatet indikerade också att en stor majoritet av våra informanter 

tyckte att ”det var svårt att hitta i Mandriva Linux” och att de var tvungna att jobba på det 

sättet de inte är vana med. Vi tycker att det finns saker som kan/bör förbättras i Mandriva 

Linux men det behöver inte vara dåligt bara för att det är nytt och främmande. Mandriva 

Linux följer en egen standard, men om systemet skall uppfattas som effektivt av 

användarna så anser vi att det bör förenklas en del och göras roligare att använda. 

 

Lärbarhet 

 

Som det redan har framställts i kapitel 3. så anses lärbarhet vara en viktig faktor då man 

bedömer användbarhet hos ett system. För att undersöka om Mandriva Linux gränssnitt 

verkligen underlättar användarnas inlärningsförmåga ställde vi följande fråga: Hur lång 

tid tror du att du skulle behöva för att kunna använda detta system lika bra som du 

använder ditt nuvarande? Svaren varierade allt från någon vecka till flera år vilket visade 

stor spridning bland våra informanter. Majoriteten av våra informanter hade den åsikten 

att de skulle behöva en längre tidsperiod för att lära sig använda Mandriva Linux vilket 

tyder på att det finns brister i denna egenskap hos Mandriva Linux. 

 

Vi ville också veta vad informanterna tyckte om navigeringen i Mandriva Linux, d.v.s. 

var det lätt att hitta det de behövde vid genomförande av de uppsatta arbetsuppgifterna. 

Resultaten påvisade att de hade stora problem med att navigera sig fram till specifika 

systeminställningar, hitta de olika programmen de använde i våra tester osv. Anledning 

till detta är, enligt våra informanter, för att Mandriva Linux inte följer den standard som 

dagens marknadsledande operativsystem har satt upp. Olika funktionsbenämningar och 
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ikon placeringar har lätt till förvirring hos våra informanter. Att det krävdes i vissa 

uppgifter dubbelt så många ”klick” än i t.ex. Microsoft Windows underlättade inte heller.  

 

Mandriva Linux uppfyller i dagsläget inte de uppsatta kraven för att anses vara lärbar. En 

lösning hade varit att förenkla vissa funktioner som t.ex. att ändra sitt lösenord. Det 

krävdes onödigt många steg för ändra vilket är inte acceptabelt anser vi. Att förenkla 

benämningar till vissa funktioner är också något Mandriva Linux utvecklare bör tänka på.  

 

Lätt att minnas 

 

Tanken med ett system som är lätt att minnas är att användarna skall kunna använda 

systemet igen utan att behöva lära sig det på nytt. För att se om Mandriva Linux 

underlättar användarna minnas systemets funktioner ställde vi en fråga om huruvida en 

upprepning av det utförda testet skulle leda till mindre antal fel. Även då resultatet 

påvisade att en stor majoritet av våra informanter tyckte om Mandriva Linux gränssnitt, 

menyerna osv. hade de den uppfattningen att de skulle råka ut för svårigheter vi ett senare 

skede av utförandet av testet. Vi håller med våra informanter eftersom vissa uppgifter 

krävde en sekvens operationer för att genomföras vilket inte direkt underlättar inlärningen 

av systemet. Det hade hjälpt om vissa funktioner hade gjorts enklare, ikoner gjorts mer 

synligare osv. Allt detta skulle leda till att användarna lär sig snabbare och därmed minns 

funktionerna bättre.  

 

Hjälp och felhantering  

 

På frågan om systemet var tydligt med information vid utförandet av felaktiga handlingar 

är ett medel på 3,9 indikation på att systemet till viss mån var hjälpsamt och gav relevant 

och förstålig information, även om det existerade några fall där det saknades (försök att 

spara på USB-enhet). Denna kategori är viktigt då den enkelt och snabbt kan påverka 

användarens attityd och inställning till systemet. Blir användaren irriterad av att han/hon 

inte vet hur det ska åtgärda ett fel som de orsakat på grund av att t.ex. ett felmeddelande 

inte ger tydlig indikation på vad som är fel, är de också mindre angelägna att fortsätta och 

deras syn på systemet blir negativ.  

 

Frågan som berörde endast felmeddelanden och om de hade rätt terminologi/tydlighet 

resulterade i ett medel på 3,3. Det vi kan konstatera är att felmeddelandena inte var bra 

nog och att Mandriva Linux har en del att förbättra i detta avseende. Då vi delar denna 

syn med vår testgrupp är det viktigt att påpeka att erfarenhet har betydelse här. En individ 

med en datorbakgrund har ett bredare ordförråd av datortermer och i vissa fall kan 

terminologin tilltala individen mer än en mindre van datoranvändare. Självfallet är 

nyckeln med användbarhet och denna kategori att även de mest oerfarna kan använda 

system effektiv men som vi kan se lyckas detta inte alltid. 

 

Slutligen ville vi veta vad informanterna tyckte om hjälp-menyn i Mandriva Linux men 

till vår förvåning erhöll vi inga trovärdiga resultat. Anledningen till att vi beslutade att 

inte gå in och presentera dessa resultat var för att vi hade ett högt internt bortfall på 

frågan. Att endast presentera sex av de arton resultaten tillförde inte studien något då vi 
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inte kan hänföra dessa resultat till hela vår testgrupp. Det som nästan är av mer intresse är 

varför detta blev utfallet. En möjlighet är att frågan var mindre bra formulerad men det 

mer troliga är (som vi berör i 5.5) trial and error mentaliteten hos informanterna. Istället 

för att söka upp hur man kommer åt något eller hur en handling bör utföras, testade de sig 

fram. De började med tillvägagångssättet som fungerade för dem (på deras nuvarande 

operativsystem) och ifall det inte gav de eftersträvade resultaten gick de vidare efter deras 

”mental checklista” på möjliga ageranden för att uppnå önskade resultat. 

 

Relevans 

 

När det gäller huruvida systemet uppfyller användarens behov (utbud av funktioner) och 

om de därmed kan tänka sig Mandriva Linux som ett substitut till deras nuvarande 

system, är ett medel på 3.8 inte särskilt betryggande. Detta tyder ändå på att funktionerna 

till viss mån är acceptabla och att ett eventuellt byte till Mandriva Linux hade varit mer 

attraktivt om informanterna hade spenderat mer tid och bekantade sig mer med systemet. 

De skulle då vara mindre motståndskraftiga till denna förändring. Vidare så anser vi att 

skillnader i benämningar för samma funktioner som i Windows skapade förvirring samt 

att ideologin kring två olika ”inställnings centraler” inte underlättade situationen. 

 

Följdfrågan berörde vilka funktioner informanterna sakade i jämförelse med deras 

nuvarande system. Åter igen saknades det inga av de mer vardagliga funktionerna. Som 

förväntat utrycktes missnöje när testpersonerna insåg att det inte fanns MSN och även då 

det finns en del likartade program vilka fungerar på samma sätt eller emulerar MSN så 

uppskattades detta inte av testpersonerna. Det vi kunde tydligt utläsa av detta är hur 

Windows mer eller mindre fungerar som en standard och hur alla andra system (men 

också funktioner på dessa system) jämförs med den. Detta är mindre bra för likartade 

funktioner på andra system då de måste vara extremt bra för att en individ ska tänka sig 

byta, eftersom de flesta människor som regel är emot förändring och uppfattar det som 

något negativt. Slutligen ogillade en del informanter att de inte kunde spela nya spel på 

Mandriva Linux. I detta avseende är det inte mycket som kan åstadkommas då det är för 

få Linux (alla distributioner) användare för att det ska vara lönsamt för spelutvecklare att 

utveckla spel för systemet.  

 

Attityd 

 

I denna kategori skulle informanterna till en början ta ställning till vad de gillade och 

ogillade som mest efter deras interaktion med Mandriva Linux. Anledningen till att 

resultatet angående utseendet påvisade spridda åsikter kan enligt oss bero på att en del av 

informanterna reagerade på det estetiska medan andra beaktade hela bilden, dvs. även det 

funktionella. Då det första intrycket är häpnadsveckande med bl.a. snygga och fina ikoner 

inser man ganska hastigt att det rör sig om andra benämningar och upplägg vilket gör att 

det är lite svårare att hitta i början. Som förväntat utryckte flera informanter deras 

missnöje med en del applikationer/program som inte kunde användas på Mandriva Linux 

samt att andra informanter ogillade att det inte var möjligt att komma åt vissa 

inställningar (t.ex. byta lösenord), applikationer och funktioner på samma sätt som i deras 

nuvarande system. Detta är inte mer än förväntat då Mandriva Linux inte är en Windows 
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kopia, varken funktions- eller utseendemässigt. Ett tillfälle där vi tydligt 

uppmärksammade problem och frustration var under utförandet av uppgift 5 (se 5.2). Alla 

våra testpersoner försökte ändra klockan genom att klicka på själva tiden i taskmenyn 

(längst ned till höger) vilket är ett logiskt och rimligt antagande, men detta 

tillvägagångssätt var inte möjligt vilket medförde att testpersonerna utryckte missnöje. Vi 

håller med testpersonerna och betraktar svårigheten med att ändra klockan genom två-tre 

enkla klick som en alvarlig användbarhetsbrist. Vi anser vidare att de andra 

bekvämligheterna enkelt försvinner då individerna lägger ner mer tid på att använda 

systemet för man övergår då från ett ”Windows” sätt att tänka till ett ”Mandriva Linux”. 

 

Kommande två frågor behandlade om huruvida informanterna fann Mandriva Linux rolig 

att använda och om deras åsikt blivit mer positiv efter att de testat systemet. Vi tror att 

den huvudsakliga anledningen till att majoriteten av våra testpersoner fann upplevelsen 

ansträngande och frustrerande istället för roligt var på grund av några enstaka uppgifter 

vilka var svårare att lösa. Som påpekat ovan är en testpersons attityd viktig och om den 

störs av något kan den påverka resten av testet för individen. En mindre del testpersoner 

tyckte att det trots svårigheterna med vissa uppgifter var underhållande att interagera med 

Mandriva Linux.  

 

Vi kan konstatera att åsikterna hos vår testgrupp om anledningen bakom varför de inte 

testat Mandriva Linux tidigare kretsar kring tre huvudanledningar (se 5.7). Det vi kan 

konstatera är att vanliga datoranvändare är mindre angelägna att byta operativsystem så 

länge deras nuvarande fungerar rimligt väl. På samma sätt är de inte lika 

datorintresserade för att vara insatta och fullt informerade om alternativa operativsystem 

då många av informanterna inte ens var medvetna om att Mandriva Linux var ett 

alternativ. Av alla våra testpersoner är det endast två som kanske kan se sig byta i 

framtiden men inga har planer på att göra det i dagsläget.  

 

6.2 Faktorer som kan ha påverkat vår studie 

 

I början av denna uppsats påpekade vi att det fanns flera utomstående faktorer(se 1.2) 

vilka påverkar Linux och att användbarhet var en av dessa. Efter insamlingen av empiri 

och vid sammansättningen och granskningen av resultat insåg vi att det även fanns 

interna faktorer. Nedan beskriver vi vad vi anser är interna faktorer vilka kan ha påverkat 

vår studie. 

 

 Motstånd och negativitet gentemot förändring. 

 Inlärande från andra operativsystem 

 Ovilja att lägga ner tid och energi för att lär sig något nytt. 

 Tidsbrist, i form av bekantskap med ett nytt system. 

 

För det första uppfattade vi ett motstånd och negativitet gentemot förändring. 

Testpersonerna var inte lika öppensinniga som vi förmodade att de skulle vara vid 

utförandet av arbetsuppgifterna. Vi är inte säkra på hur detta hade kunnat motverkas men 

ett förslag skulle kunna vara att utföra testet/arbetsuppgifterna i en mer avslappnad miljö. 
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På likartat vis anser vi att en del testpersoner visade ovilja att lägga ner tid och energi att 

lära sig något nytt. Denna mentalitet är något vi förväntade oss av vår urvalsgrupp då 

normalanvändare saknar intresset och viljan att på eget initiativ testa/övergå till ett annat 

operativsystem. De måste se kraftiga fördelar med bytet för att ens överväga det. 

Slutligen anser vi att tidsbristen, i form av bekantskapen med ett nytt system kan ha 

påverkat undersökningen. Det mest önskevärda och fördelaktiga tillvägagångssättet för 

undersökningen hade varit att tillhandhålla varje testperson med Mandriva Linux och låta 

han/hon interagera med systemet i en veckas tid för att sedan utföra en enkät. Vi tror att 

man då kommit åt mer precisa resultat samtidigt som det initiala motståndet till ett nytt 

operativsystem eliminerats.   
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7. Slutsats 

 

I detta kapitel presenterar de slutsatser som vi kommit fram till genom denna 

undersökning. 

 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om Mandriva Linux kan ses som ett 

potentiellt alternativ till dagens marknadsledande OS. Även då dominerande resultat av 

Mandriva Linux gentemot de andra operativsystemen inte var förväntade, överraskades vi 

av den låga graden av användbarhet som vi erhållit genom vår undersökning. Nedan 

följer de slutsatser vilka vi åstadkommit genom vår undersökning vilken förlitade sig på 

ett användbarhetsperspektiv. 

 

 

Motsvarar Mandriva Linux användarnas förväntningar på användbarhet? 

 

Efter att vi har granskat de svaren vi fick så anser majoriteten av våra informanter att 

Mandriva Linux inte uppfyller deras förväntningar på användbarhet. Resultaten pekar 

också på att operativsystemet inte uppfyller informanternas krav och förväntningar 

funktionsmässigt.  

 

 

Kan en vanlig datoranvändare se Mandriva Linux som ett potentiellt alternativ till 

dagens marknadsledande operativsystem? 

 

Enligt de resultat vi fick in så har Mandriva Linux inte nått den grad att den kan tilltala en 

vanlig Windows- eller Mac-användare. Resultaten gav tydlig indikation på att Mandriva 

Linux inte är ett potentiellt alternativ till dagens marknadsledande operativsystem för 

normalanvändare. Även om vissa var förtjusta i Mandriva Linux, så är ingen av våra 18 

informanter beredd på att byta till Mandriva Linux i dagsläget. 
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Bilaga 1 (Enkätfrågor) 

 
Inledande 

 

1. Hur datorkunnig anser du dig själv vara? (1. Inte kunnig alls - 6. Expert) 

  1 2 3 4 5 6   

2. Vilket operativsystem använder du nu? 

 Windows 

 Mac 

 annat 

 

Effektivitet 

 

1. Hur bra var Mandriva Linux med stödja dig genom uppgifterna? (1. Inte alls bra  - 6. Utmärkt) 

 Uppgift 1 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 2 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 3 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 4 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 5 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 6 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 7 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 8 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 9 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 10 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 11 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 12 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 13 1 2 3 4 5 6 

 

Lärbarhet 

 

1. Hur lång tid tror du att du skulle behöva för att kunna använda detta system lika bra som du 

använder ditt nuvarande? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Hur lätt var det att navigera i Mandriva Linuxmiljön? (1 . Inte lätt alls - 6. mycket lätt) 

 Ändra systeminställningar   1 2 3 4 5 6 

 Använda olika program  1 2 3 4 5 6 

 (övergripande gradering) 

 Använda K-menyn   1 2 3 4 5 6 

 Hantera filer    1 2 3 4 5 6 

 

3. Vilken uppgift tyckte du var svårast och varför? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Lätt att minnas 

 

1. Om du skulle upprepa denna undersökning efter en viss tid (allt från några dagar till en månad) 

tror du att du skulle göra det med: 

Mindre antal fel 

Inga fel 

2. Till vilken utsträckning tycker du att gränssnittets utseende underlättar för dig att minnas systemet 

funktioner? (1. Underlättar inte alls - 6. Underlättar mycket) 

  1 2 3 4 5 6 

 

3. Tycker du att du snabbt skulle kunna vänja dig till detta system? 

 Om ja- varför? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Om nej - Varför? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hjälp och felhantering 

 

1. Anser du att systemet var tydligt med information vid utförandet av en felaktig handling. 1. Fick 

ingen hjälp alls - 6. Fick god hjälp. 

 1 2 3 4 5 6 

2. Vad tyckte du om ”hjälp menyn” i Mandriva Linux? 1. Inte alls - 6. Mycket 

  1 2 3 4 5 6 

3. Hur klara och tydliga var felmeddelande enligt dig? 1.Inte tydliga alls - 6. Mycket tydliga 

  1 2 3 4 5 6 

 

Relevans 

 

1. Om du skulle jämföra Mandriva Linux med det operativsystem du brukar använda, tycker du att 

Mandriva Linux uppfyller dina krav på ett lika bra sätt. (1. Uppfyller inte alls - 6. Uppfyller väl) 

  1 2 3 4 5 6 

 

2. Finns det någon funktion du saknar i Mandriva Linux som du har i ditt nuvarande operativ 

system? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Attityd 

 

1. Vad gillade du mest när du använde Mandriva Linux? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Vad ogillade du som mest? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3. Tyckte du att det var roligt att använda detta system? Motivera ditt svar. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

4. Efter det genomförda testet på Mandriva Linux, har din åsikt ändrats, d.v.s. är den mer positiv eller 

negativ? Motivera ditt svar. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

5. Varför har du aldrig testat Mandriva Linux tidigare? (Ointresse, Trogen Windowsanvändare, Visste inte 

att Mandriva Linux var så utvecklat, Annat) Motivera ditt svar. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6. Kan du se Mandriva Linux som ett alternativ till ditt nuvarande operativsystem? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 (Enkätsvar) 

 

 
Effektivitet 

 

Fråga 1 

 

Hur bra var Mandriva Linux med stödja dig genom uppgifterna? 

 

Informant A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Uppgift 1 6 5 2 4 6 5 6 6 6 5 5 4 5 4 6 6 6 5 

Uppgift 2 6 3 4 2 5 3 6 5 6 5 3 5 5 4 5 4 3 5 

Uppgift 3 6 2 2 3 3 3 2 4 5 4 5 3 4 3 3 2 3 3 

Uppgift 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 1 2 2 

Uppgift 5 4 3 3 5 2 5 3 5 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 

Uppgift 6 1 5 3 5 6 4 5 1 6 5 3 4 5 4 3 4 4 5 

Uppgift 7 6 6 4 5 6 6 5 6 6 6 5 5 6 5 5 5 6 4 

Uppgift 8 6 4 5 4 3 3 4 5 6 4 4 4 5 4 3 3 2 3 

Uppgift 9 6 2 3 3 3 3 1 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

Uppgift 10 2 4 3 3 5 4 3 2 6 5 4 3 3 4 3 3 3 3 

Uppgift 11 6 6 2 5 3 6 3 5 4 5 6 4 5 3 4 3 4 5 

Uppgift 12 4 4 2 4 3 4 5 2 6 5 4 5 4 3 4 3 3 3 

Uppgift 13 6 3 2 3 1 3 2 5 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3 

 

Lärbarhet 

 

Fråga 1 

 

Hur lång tid tror du att du skulle behöva för att kunna använda detta system lika bra som du använder ditt nuvarande? 

 

Informant Svar 

A En, kanske två månader 

B Beror på hur ofta jag använder systemet, om varje dag (3-6 månader), om inte upp till ett 

år. 

C Ca 1 månad om inte mer. 

D 1 månad. 

E Det skulle faktiskt ta långt tid. Kanske mer än ett år. 

F 6 månader. 

G Flera månader. 

H Kanske en eller två veckor 

I En månad. 

J Vet inte riktigt, har inte använt Liunx tillräckligt mycket för att kunna svara. 

K Definitivt någon månad. 

L Länge. 

M Några veckor, tror jag. 

N Två månader. 

O 3-4 månader. 

P Vet inte. Kanske några veckor. 

Q En månad om jag skulle använda det varje dag. 

R 2 månader. 
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Fråga 2 

 

Hur lätt var det att navigera i Mandriva Linuxmiljön? 

 

a) 

informant A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Gradering 5 2 2 3 3 3 4 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

 

b) 

informant A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Gradering 4 4 2 5 5 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 

 

c) 

Informant A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Gradering 5 4 3 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 

d) 

Informant A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Gradering 5 2 2 4 2 2 2 4 4 5 3 4 3 3 3 3 2 2 

 

 

Fråga 3 

 

Vilken uppgift tyckte du var svårast och varför? 

 

Informant Svar 

A Spara på USB enhet, kunde helt enkelt inte hitta enheten även om den var inkopplad. 

B Upp 5. ställa in klockan, för att jag hade svårt att hitta rätt. 

C Vet ej! Tycker att allt är lika svårt. 

D Fråga 2. Annorlunda än windows 

E Den sista uppgiften var svårast eftersom jag aldrig använt adressbok. 

F Uppgift 4. Svårt att hitta. 

G Ändra klockan, svårt att hitta just var man gör det. 

H Det var knepigt att ändra lösenord, tog mig lång tid att hitta var man gör det 

I Uppgift 5. 

J 4. Kunde inte hitta. 

K Uppgift 4. Alldeles för komplicerat för en sådan enkel uppgift. 

L Fråga 13. Väldigt svårt att lägga in något i adressboken. 

M Ändra lösenord var svårast. Ikonen gömd i kontrollpannelen. 

N Svårast var uppgift 13.  

O Uppgift 5, man blir vansinnig av att det tar 5-10 min att hitta var klockan ska ändras. 

P Uppgift 5. Dumt att bara kunna ändra klockan i kontrollpanelen. 

Q Uppgift 8. Inte alls så enkelt som i Vista. 

R Uppgift 4.  

 

 

 

Lätt att minnas 

 

Fråga 1 

 

Om du skulle upprepa denna undersökning efter en viss tid (allt från några dagar till en månad) tror du att du skulle 

göra det med (mindre antal fel eller inga fel)? 
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Fråga 2 

 

Till vilken utsträckning tycker du att gränssnittets utseende underlättar för dig att minnas systemets funktioner? 

 

Informant A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Gradering 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 3 3 

 

 

Fråga 3 

 

Tycker du att du snabbt skulle kunna vänja dig till detta system? 

 

Informant Svar 

A Ja, skulle kanske ta någon månad men jag vet ej om jag ser mig själv använda den i 

framtiden. 

B Nej, för min del är det alldeles för svårt och tar lång tid att hitta rätt. 

C Vet ej 

D Ja 

E Vet ej 

F Nej, vanesak. Enbart jobbat med Windows. 

G GUI ej intuitivt. För mycket ikoner på en och samma plats. Ingen koppling till Windows. 

Följer annan standard. Konstiga ikoner. 

H Beror på hur mycket jag använder det. 

I Ja. 

J Kanske. Beror på hur mycket jag använder Mandriva Linux. 

K Nej. 

L Nej. 

M Jag tror inte det. 

N Nej. 

O Kanske. 

P Ja, om jag vill. 

Q Nej. 

R Nej. 

 

 

Hjälp och felhantering 

 

Fråga 1 

 

Anser du att systemet var tydligt med information vid utförandet av en felaktig handling. 

 

Informant A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Gradering 3 3 2 3 6 3 3 5 5 4 3 3 4 4 5 3 4 4 

 

Fråga 2 

 

Vad tyckte du om ”hjälp menyn” i Mandriva Linux? 

 

Informant A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Gradering                   

 

Fråga 3 

 

Hur klara och tydliga var felmeddelande enligt dig? 

 

Informant A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Gradering 5 3 2 3 5 3 3 1 5 4 4 3 3 3 5 3 2 4 
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Relevans 

 

Fråga 1 

 

Om du skulle jämföra Mandriva Linux med det operativsystem du brukar använda, tycker du att Mandriva Linux 

uppfyller dina krav på ett lika bra sätt. 

 

informant A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Gradering 4 2 3 5 5 3 3 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 

 

 

Fråga 2 

 

Finns det någon funktion du saknar i Mandriva Linux som du har i ditt nuvarande operativ system? 

 

Informant Svar 

A Har inte testat tillräckligt mycket för att kunna besvara frågan. 

B Saknar förståelse för Mandriva Linux. 

C Svårt att svara eftersom jag inte vet vad Mandriva Linux har att erbjuda. 

D Nej. 

E Jag är inte tillräckligt bekant med systemet för att kunna svara på denna fråga. 

F Nej. 

G Fungerande MSN + kamera funktioner. Enklare navigering. 

H Nej. 

I Nej. 

J Några Windows program. (msn, word osv) 

K Det finns många. 

L Har inte märkt av under testet men det finns säkert någonting som jag skulle sakna. 

M Saknar Windows. 

N Känner inte till alla Mandriva Linux funktioner. 

O Vet inte. Jag tror att Mandriva Linux har det mesta. 

P Ja, jag tror att det finns. 

Q Finns massor. 

R Ja. 

 

 

Attityd 

 

Fråga 1 

 

Vad gillade du mest när du använde Mandriva Linux? 

 

Informant Svar 

A Utseendet. 

B Inget särskilt. 

C Att tanka ner codec och andra saker är alttid jobbigare än att ha allt färdigt från början. 

D Skiljer sig inte mycket från Windows. 

E Vet ej. 

F Jag gillar utseendet, massa eyecandy. 

G Smidigt, snabbt. 

H Själva displayen och hur saker och ting ser ut är fräckt. 

I Utseende. 

J Vet inte. 

K Roligt med något nytt. 

L Att bränna en CD skiva. Det gick snabbt och smidigt. 

M Start menyn var häftigt. 
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N Det gick snabbt att surfa. 

O Skrivbordseffekter. 

P Vet inte.  

Q Saknar enkelheten.  Känns som att man måste vara datorexpert för att använda Mandriva 

Linux. 

R Inte mycket. 

 

 

Fråga 2 

 

Vad ogillade du som mest? 

 

Informant Svar 

A Några enstaka funktioner var frustrerande att hitta. 

B Ovanligt utseende och funktioner. 

C Svårt att hitta saker och ting. 

D Eftersom jag är van vid Windows ogillade jag när jag inte hittar nått som i Windows. 

E Krångliga menyer. 

F Det gick lite segt. 

G Svårt och icke intuitivt GUI. 

H Gillar inte att jag inte kan använda de programmen som jag använder i Windows. 

I Navigeringen. 

J Namnen på olika funktioner. 

K Menyer. 

L Adressboken. Har redan besvarat tidigare. 

M Svårtförstådda namn och ikoner. 

N Ful inställningscentral.  

O Att ändra inställningar. 

P Start menyn. 

Q För svår för vanliga datoranvändare. 

R Det går inte att spela många av de spelen som finns ute. 

 

 

Fråga 3 

 

Tyckte du att det var roligt att använda detta system? 

 

Informant Svar 

A Ja, alltid kul att testa något nytt. 

B Jag finner inget roligt i detta. Alldeles för krångligt. 

C Nej! Tycker mer om Windows. 

D Ja, eftersom det är nytt för mig. Lite annat utseende. 

E Både och. Det är alltid roligt att testa något nytt, men å andra sidan kan det vara jätte 

jobbigt. 

F Nej, det är jobbigt med nya grejer. 

G Inte direkt. Svårt att känna igen sig. 

H Ja, fann det roligt att testa något nytt. 

I Ja. 

J Nja…. 

K Det var roligt att testa. 

L Några funktioner var roliga men inte allt. 

M Ja, till en viss del. 

N Ja, det var roligt. 

O Ja. 

P Nej. 
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Q Håller inte samma klass som Windows. 

R Nej. 

 

 

Fråga 4 

 

Efter det genomförda testet på Mandriva Linux, har din åsikt ändrats, d.v.s. är den mer positiv eller negativ? 

 

Informant Svar 

A Mer positiv. 

B Jag har inga åsikter alls. 

C Eftersom jag inte visste om Mandriva Linux innan testet hade jag inga åsikter om den. 

Men jag är inte positiv till den nu efter testet. 

D Mer positiv. Det var lätt att hitta i Mandriva Linux för att vara första gången för mig. 

E Det är varken positiv eller negativ. 

F Positiv. 

G Mer positiv. 

H Ja, definitivt mer positiv. 

I Definitivt mer positivt inställd. 

J Neutralt. 

K Min åsikt är den samme som innan testet.  

L Lite mer positiv. 

M Både och. 

N Mer positiv. 

O Densamme. Fortsätter använda Windows. 

P Negativ, tror jag. 

Q Negativ. 

R Negativ. 

 

 

Fråga 5 

 

Varför har du aldrig testat Mandriva Linux tidigare? 

   

Informant Svar 

A Vet inte. 

B Trogen Windows användare och vill helst fortsätta där. 

C Visste inte att Mandriva Linux fanns.. 

D Jag kände inte till att det fanns, sen så är jag van vid Windows och inte tillräckligt data 

intresserad.  

E För det första visste jag inte att Mandriva Linux var så utvecklad och för det andra så är 

jag nöjd med Windows. 

F Trogen Windowsanvändare, har aldrig haft behov av att använda något annat 

operativsystem. 

G Windows är standard. 

H Har aldrig riktigt behövt byta operativsystem så aldrig kollat runt efter andra OS. 

I Vågade aldrig. 

J Ointresse, jag har inte tid och lust att testa och lära mig något nytt operativsystem. 

Varken Linux eller Mac 

K Har ett operativsystem som jag är nöjd med. 

L Är nöjd med det jag har hemma. 

M Vet ej. 

N För att jag inte behövde det. 

O Ointresse. 

P Vet inte. 

Q Är nöjd med Windows. 
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R Vet inte. Har helt enkelt inte tänkt på det. 

Fråga 6 

 

Kan du se Mandriva Linux som ett alternativ till ditt nuvarande operativsystem? 

 

Informant Svar 

A Nej, inte nu. 

B Nej! 

C Nej. 

D Inte nu, men kanske om några år när den har utvecklats färdigt. 

E Nej. 

F Nej. 

G Nej. 

H Ja, men bara om som ett andra alternativ. 

I Jag skulle vilja testa Mandriva Linux ytterligare innan jag bestämmer mig. 

J Nej. 

K Nej.  

L Nej. 

M Nej. 

N Kanske om några år. 

O Nej. 

P Nej. 

Q Nej. 

R Nej. 
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Bilaga 3 (Pilotstudie) 

 

 
Pilotestens uppgifter 

 

1. Starta webbläsare och hitta en valfri bild på nätet och spara den i din hemkatalog /mapp. 

2. Ändra backgrundsbilden på ditt skrivbord (använd bilden du hittade på nätet). 

3. Ändra så att skärmsläckare (lösenordsskyddad) kommer upp efter 5 min. inaktivitet. 

4. Ändra skärmupplösning till 1024x968. 

5. Ändra lösenord till ditt konto. 

6. Ställ in klockan två timmar framåt. 

7. Starta ordbehandlingsprogram, skriv in ditt namn och spara texten som en word dokument på USB enheten 

(finns tillgänglig). 

8. Starta en musikspelare och spela upp en låt som finns i din hemkatalog/mapp. 

9. Skapa en genväg på ditt skrivbord till den musikspelare du använde nyss. 

10. Sök efter filen test.doc och flytta den till din hemma katalog/mapp. 

11. Radera/Flytta filen test.doc till papperskorgen. Återställ sedan filen. 

12. Starta bildredigerings program och ändra storleken på bilden test.jpg från 750x250 till 325x125. 

13. Starta en videospelare och spela upp videoklipp som finns i din hemma katalog/mapp. 

14. Starta CD brännings program och bränn en musik CD med filer från musik/cd1 mappen. 

15. Du har ett möte om exakt en vecka. Lägg in detta i din adressbok. 

 

 

Pilottestens enkätfrågor 

 

 

Inledande 

 

 

1. Din ålder? 

 

2. Ditt yrke? 

 

 

 

3. Hur datorkunnig anser du dig själv vara? (1. Inte kunnig alls - 6. Expert) 

  1 2 3 4 5 6   

 

4. Vilket operativsystem använder du nu? 

 Windows 

 Mac 

 Annat 

 

5. Hur mycket använder du din dator per dag? Skriv antal timmar. 

____________________________________________________________________________________________ 

6. Vad använder du din dator till? 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Vilka program och funktioner använder du mest? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Effektivitet 

 

1. Hur bra var Mandriva Linux med stödja dig genom uppgifterna? (1. Inte alls bra  - 6. Utmärkt) 

 Uppgift 1 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 2 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 3 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 4 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 5 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 6 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 7 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 8 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 9 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 10 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 11 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 12 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 13 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 14 1 2 3 4 5 6 

 Uppgift 15 1 2 3 4 5 6 

 

 

Lärbarhet 

 

1. Hur lång tid tror du att du skulle behöva för att kunna använda detta system lika bra som du använder ditt 

nuvarande? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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2. Hur lätt var det att navigera i Mandriva Linuxmiljön? (1 . Inte lätt alls - 6. mycket lätt) 

 Ändra systeminställningar   1 2 3 4 5 6 

 Använda olika program  1 2 3 4 5 6 

 (övergripande gradering) 

 Använda K-menyn   1 2 3 4 5 6 

 Hantera filer    1 2 3 4 5 6 

 

3. Vilken uppgift tyckte du var svårast och varför? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Lätt att minas 

 

1. Om du skulle upprepa denna undersökning efter en viss tid (allt från några dagar till en månad) tror du att du 

skulle göra det med: 

Mindre antal fel 

Inga fel 

2. Till vilken utsträckning tycker du att gränssnittets utseende underlättar för dig att minnas systemet 

funktioner? (1. Underlättar inte alls - 6. Underlättar mycket) 

  1 2 3 4 5 6 

3. Tycker du att du snabbt skulle kunna vänja dig till detta system? 

 Om ja- varför? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 Om nej - Varför? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Hjälp och felhantering 

 

1. Anser du att systemet var tydligt med information vid utförandet av en felaktig handling. 1. Fick ingen hjälp 

alls - 6. Fick god hjälp. 

 1 2 3 4 5 6 
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2. Vad tyckte du om ”hjälp menyn” i Mandriva Linux? 1. Inte alls - 6. Mycket 

  1 2 3 4 5 6 

 

3. Hur klara och tydliga var felmeddelande enligt dig? 1.Inte tydliga alls - 6. Mycket tydliga 

  1 2 3 4 5 6 

 

Relevans 

 

1. Om du skulle jämföra Mandriva Linux med det operativsystem du brukar använda, tycker du att Mandriva 

Linux uppfyller dina krav på ett lika bra sätt. (1. Uppfyller inte alls - 6. Uppfyller väl) 

  1 2 3 4 5 6 

 

2. Finns det någon funktion du saknar i Mandriva Linux som du har i ditt nuvarande operativ system? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Attityd 

 

1. Vad gillade du mest när du använde Mandriva Linux? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

2. Vad ogillade du som mest? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

3. Tyckte du att det var roligt att använda detta system? Motivera ditt svar. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________ 

4. Efter det genomförda testet på Mandriva Linux, har din åsikt ändrats, d.v.s. är den mer positiv eller negativ? 

Motivera ditt svar. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

5. Varför har du aldrig testat Mandriva Linux tidigare? (Ointresse, Trogen Windowsanvändare, Visste inte att 

Mandriva Linux var så utvecklat, Annat) Motivera ditt svar. 
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Kan du se Mandriva Linux som ett alternativ till ditt nuvarande operativsystem? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Informant X och Y 

 

 

Inledande 

 

Informant X Y 

Fråga 1 19 27 

Fråga 2 Studerande Lärare 

Fråga 3 6 4 

Fråga 4 Windows Vista Vista 

Fråga 5 4 - 5 timmar Ca. 2 timmar på jobbet och 1 timme hemma 

Fråga 6 För att surfa, spela spel, lyssna på musik,  titta 

på filmer, göra läxor osv.. 

På jobbet: Rapportera betyg, Hämtar 

läromaterial, skriver mail och rapporter 

osv.. Hemma: Läser nyheter, betalar 

räkningar, handlar... 

Fråga 7 MSN, Media Player, Utorrent, Skype, Mozilla 

Firefox, CloneCD, Office, Photoshop 

Word, Outlook, Internet… 

 

 

 

Effektivitet 

 

Fråga 1 

 

Hur bra var Mandriva Linux med stödja dig genom uppgifterna? 

 

Informant X Y 

Uppgift 1 6 5 

Uppgift 2 6 6 

Uppgift 3 6 4 

Uppgift 4 6 6 

Uppgift 5 3 2 

Uppgift 6 3 3 

Uppgift 7 4 3 

Uppgift 8 6 6 

Uppgift 9 5 3 

Uppgift 

10 

4 3 

Uppgift 

11 

6 6 

Uppgift 

12 

4 4 

Uppgift 

13 

6 6 

Uppgift 

14 

4 3 
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Uppgift 

15 

3 3 

 

 

 

Lärbarhet 
 

Fråga 1 

 

Hur lång tid tror du att du skulle behöva för att kunna använda detta system lika bra som du använder ditt 

nuvarande? 

 

Informant Svar 

X Någon vecka. 

Y Jag tror att det skulle ta lång tid. 

 

Fråga 2 

 

Hur lätt var det att navigera i Mandriva Linuxmiljön? 

 

a) 

informant X Y 

Gradering 5 5 

 

b) 

informant X Y 

Gradering 6 5 

 

c) 

Informant X Y 

Gradering 5 4 

 

d) 

Informant X Y 

Gradering 5 4 

 

 

Fråga 3 

 

Vilken uppgift tyckte du var svårast och varför? 

 

Informant Svar 

X Uppgift 5. 

Y Uppgift 4. Kunde inte klara av uppgiften utan hjälp. 

 

 

 

Lätt att minnas 

 

Fråga 1 
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Om du skulle upprepa denna undersökning efter en viss tid (allt från några dagar till en månad) tror du att 

du skulle göra det med? 

 

Fråga 2 

 

Informant X Y 

Gradering 6 5 

 

 

Fråga 3 

 

Tycker du att du snabbt skulle kunna vänja dig till detta system? 

 

Informant Svar 

X Ja. 

Y Nej. 

 

 

 

 

Hjälp och felhantering 

 

Fråga 1 

 

Anser du att systemet var tydligt med information vid utförandet av en felaktig handling. 

 

Informant X Y 

Gradering 4 5 

 

 

Fråga 2 

 

Vad tyckte du om ”hjälp menyn” i Mandriva Linux? 

 

Informant X Y 

Gradering 1 1 

 

 

Fråga 3 

 

Hur klara och tydliga var felmeddelande enligt dig? 

 

Informant X Y 

Gradering 5 5 

 

 

Relevans 

 

Fråga 1 

 

Om du skulle jämföra Mandriva Linux med det operativsystem du brukar använda, tycker du att Mandriva 

Linux uppfyller dina krav på ett lika bra sätt. 
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informant X Y 

Gradering 4 2 

Fråga 2 

 

Finns det någon funktion du saknar i Mandriva Linux som du har i ditt nuvarande operativ system? 

 

 

Informant Svar 

X Spela spel. 

Y Kan inte använda Mandriva Linux på jobbet. 

 

 

 

Attityd 

 

Fråga 1 

 

Vad gillade du mest när du använde Mandriva Linux? 

 

Informant Svar 

X Grymma effekter och snabbheten. 

Y Att bränna en CD skiva. Har aldrig gjort det tidigare. 

 

 

Fråga 2 

 

Vad ogillade du som mest? 

 

Informant Svar 

X Att man inte kan spela Windows spel. 

Y Ordbehandlingsprogrammet. 

 

 

Fråga 3 

 

Tyckte du att det var roligt att använda detta system? 

 

Informant Svar 

X Ja. 

Y Ja. 

 

 

Fråga 4 

 

Efter det genomförda testet på Mandriva Linux, har din åsikt ändrats, d.v.s. är den mer positiv eller 

negativ? 

 

Informant Svar 

X Positiv. 

Y Mer positiv. 
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Fråga 5 

 

Varför har du aldrig testat Mandriva Linux tidigare? 

 

Informant Svar 

X Vet inte. 

Y Jag har Windows både hemma och på jobbet. 

 

 

Fråga 6 

 

Kan du se Mandriva Linux som ett alternativ till ditt nuvarande operativsystem? 

 

Informant Svar 

X Nej, inte för tillfället. Kanske om något år. 

Y Nej, se fråga 5. 
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