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Sammanfattning  
 
Syftet med denna rapport är att påvisa vilka förändringar som kan ske när man byter version 
av ett operativsystem. Vi vill visa vilka förbättringar samt vilka problem som förändringarna 
kan medföra i en ny version. För att en ny version av vilken produkt eller programvara som 
helst ska ges ut bör användbarheten ha förbättrats. I denna rapport har vi undersökt vilka 
förändringar som skett mellan Windows 2000 Professional och Windows XP Professional, 
som är Microsofts två senaste versioner av deras operativsystem. Vi har utfört denna 
undersökning från ett användbarhetsperspektiv, där vi fastställer om dessa förändringar har 
ökat eller minskat användbarheten. Den finns enligt teorin vissa mätbara faktorer för att 
utvärdera användbarheten hos ett system. Vi har intervjuat tre personer som har god 
erfarenhet av båda operativsystemen. Studien visar att den nya versionen innehåller ett antal 
förändringar vilka leder till förbättringar för användaren. Resultatet blir att ett versionsbyte 
leder till en ökad användbarhet. 
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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to highlight which changes that occurs when one changes version 
of an operating system. We want to illustrate which improvements and difficulties these 
changes might bring. With a new version release you should notice a significant improvement 
of the products usability. In this paper we have examined the changes between Windows 2000 
Professional and Windows XP Professional, which are the two latest operating system 
versions from Microsoft. We have done this research based on usability, where we determined 
if these changes have benefited the usability or not. According to the theory there are some 
measurable aspects to evaluate a system’s usability. We have conducted interviews with three 
users who have a great experience in both operating systems. The study shows that the new 
version contains a number of improvements which benefits the user. The result is that a 
version change leads to a higher level of usability.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
I dag släpper företag med jämna mellanrum nya versioner av sina operativsystem. För att 
validera en ny version bör rimligtvis användbarheten ha förbättrats från den tidigare 
versionen, men är det alltid på det viset? När man försöker sälja nya versioner till användarna, 
är det då just för att användbarheten förbättrats för användarna? Eller är det så att nya 
versioner till stor del består av nya onödiga och oönskade funktioner och förändringar i 
gränssnittet? Hur påverkar den nya versionen det sätt på vilket användaren arbetar? Måste 
användaren ”gå tillbaka” och lära sig nya sätt att utföra de uppgifter som denne gjort med den 
tidigare versionen? Frågan är alltså hur påverkas just användbarheten när man byter version 
av sitt operativsystem. Vi anser att en grundförutsättning för att ett operativsystem ska slå 
igenom och användas av ett stort antal personer är att det är till nytta för den som använder 
det och att det är så pass lätt att lära sig att det är värt besväret. Ett operativsystem bör helt 
enkelt vara användbart. Användbarhet är en viktig del hos interaktionen mellan människa och 
dator. 
 
Microsoft är idag det ledande företag som utvecklar operativsystem till persondatorer. Olika 
versioner av Microsofts operativsystem Windows sitter idag i 90 % av alla persondatorer1. 
När Microsoft släppte Windows 2000 var det en mycket stor förändring gentemot NT 4. 
Mycket hade gjorts om, förbättrats och omstruktureras. Det är nu ungefär tre år sedan 
Windows 2000 släpptes och många har idag börjat, eller helt, gått över till Windows 20002. 
Redan ett och ett halvt år efter Windows 2000 släpptes Windows XP. Många företag brukar 
vänta ett tag med att byta upp sig så att buggar kan åtgärdas, fel upptäckas osv. Nu har det gått 
ytterligare ett och ett halvt år sedan XP släpptes och borde därmed betraktas som stabilt av 
företag runt om i världen. En hel del företag håller på att byta, andra har precis börjat eller 
funderar fortfarande, till Windows XP. Till det yttre skiljer sig Windows XP mycket från sin 
föregångare, men hur är det på insidan? Denna rapport är till som en analys av vad som 
förändras i och med ett byte av operativsystemsversion och om det förändrats till det bättre 
eller till det sämre vilket på sikt kanske kan bidra till ett beslut om en uppgradering ska ske 
eller inte.  
 
1.2 Forskningsfråga 
 
Ur ett användbarhetsperspektiv, vilka förbättringar och försämringar medför en ny version av 
ett operativsystem för en användare? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att påvisa vilka förändringar som kan ske när man byter version 
av ett operativsystem, vi vill visa vilka förbättringar, försämringar samt vilka problem som 
förändringarna kan medföra i en ny version. 
 

                                                 
1 http://www.idg.se/ArticlePages/200211/01/20021101090421_CS/20021101090421_CS.dbp.asp 
2 http://www.onestat.com/html/aboutus_pressbox2.html 
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1.4 Avgränsningar 
 
Vi kommer att uteslutande hålla oss på en Människa-Dator Interaktion nivå. Vi kommer inte 
att gå in på rent tekniska lösningar, utan fokus ligger på användbarheten, det vill säga 
användargränssnitt och interaktionen mellan användare och operativsystem. Vi kommer att 
avgränsa oss till intervjuer med användare som har en god erfarenhet, det vill säga personer 
med lång erfarenhet med båda operativsystemen samt att de använder dessa frekvent.  
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2 Teori 
 
I detta kapitel redovisas den teori som ligger till grund för vårat arbete. Vi kommer att inleda 
med en övergripande beskrivning av ämnet HCI (Human-Computer Interaction) för att sedan 
gå in djupare på begreppet användbarhet och olika utvärderingsmetoder för densamma. Vi 
kommer avslutningsvis att ge en beskrivning av begreppet operativsystem.  
 
2.1 Målet med HCI 
 
Human-Computer Interaction (HCI) kan översättas till ”interaktionen mellan människa och 
dator” (det finns ett svenskt begrepp: MDI, som står för Människa-Dator Interaktion). 
 
Den grundläggande tanken med HCI är att ett datasystem bör utvecklas för att matcha 
användarnas behov. Målet med HCI blir då inte att bara utveckla ett funktionellt system, man 
bör även sträva efter att systemet ska vara användbart och säkert. Man kan sammanfatta detta 
till att man vill utveckla eller förbättra säkerheten, funktionaliteten, effektiviteten, och 
användbarheten hos system som inkluderar datorer3. HCI gäller inte bara för hårdvara och 
mjukvara, utan även hela miljön man jobbar i, till exempel på jobbet, i hemmet, i 
lektionssalen4. 
 
För att uppnå en god HCI krävs att designers besitter en god kunskap om både människan och 
tekniken, och hur dessa två relaterar till varandra5. 
 

 
Fig. 2:16  
                                                 
3 Preece Jenny, 1994, sid 14 
4 Preece Jenny, 1994, sid 14 
5 Preece Jenny, 1994, sid 15 
6 Preece Jenny, 1994, sid 16 
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All HCI rör sig inom sociala och organisationella sammanhang. Kunskap om mänskliga 
fysiska och psykiska förmågor och begränsningar är viktigt. Detta innefattar, som vi kan se på 
fig. 2.1, mänsklig informationshantering, språk, kommunikation, interaktion, ergonomi. På ett 
liknande sätt är det viktigt med kunskap om möjligheterna som erbjuds av datorns hårdvara 
och mjukvara, detta för att man ska kunna anpassa kunskapen om människan med teknologin 
på ett korrekt sätt7. 
 
2.2 Användbarhet 
 
Användbarhet är ett nyckelord inom HCI. Användbarhet betyder att man utvecklar ett system 
som är lätt att lära sig och lätt att använda8. Det är inom systemutveckling ett grundläggande 
mål att hela tiden sträva efter användbarhet. En övergripande definition av användbarhet är att 
ett system är användbart när det de facto används i praktiken9. Men denna definition ger inget 
uttömmande svar på vad användbarhet egentligen innebär, vi ska i detta kapitel redogöra för 
begreppet användbarhet och vad det innebär. 
 
Preece10 anser att för att utveckla ett system med god användbarhet så strävar HCI-specialister 
efter att förstå faktorerna (psykologiska, ergonomiska, organisationella och sociala faktorer) 
som bestämmer hur människor fungerar och använder datateknologin effektivt. Man 
översätter denna förståelse till verktyg och teknologi som hjälper designers försäkra att 
systemet passar till de aktiviteter som användarna kommer att använda den till. Detta för att 
uppnå effektiv och säker interaktion både för individuell HCI och för interaktion mellan 
grupper.  
 
Man bör använda sig utav ett användarcentrerat synsätt när man utvecklar ett system. Det är 
slutanvändarna som är experterna på sitt arbete, och därför dessa som är de mest lämpade för 
att testa och utvärdera de system som utvecklas för just dem11. 
 
Det är en bra idé att inkludera användbarhet i kravspecifikationen för datasystemet. Detta gör 
att man tar användbarhet på lika stort allvar som andra delar i kravspecifikationen. Problemet 
med detta är att man ofta utvecklar kravspecifikationen på ett tidigt stadium, där man inte 
hunnit analysera användarna och deras arbete. Detta kan göra det svårt att formulera 
användbarhetsmål12. 
 

                                                 
7 Preece Jenny, 1994, sid 16 
8 Preece Jenny, 1994,  sid 14 
9 Löwgren Jonas, 1993, sid 52 
10 Preece Jenny, 1994, sid 15 
11 Gulliksen Jan, http://www.hci.uu.se 
12 Löwgren Jonas, 1993, sid 51 
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Man kan beskriva användbarhet med följande bild13: 

 
Fig. 2:2 
 
Som vi ser på fig. 2:2 finner vi tre stycken komponenter: Användare, produkt och uppgift.  
Användaren är den individ som med hjälp av produkten ska utföra sina uppgifter. För att 
produkten ska vara användbar måste användaren dels kunna förstå uppgiften, och produkten 
skall kunna utföra uppgiften.  
 
2.2.1 Användbarhetskrav 
 
En kritik som ofta hörs är den att många strukturerade systemutvecklingsmetoder har för stor 
fokus på systemet och inte på användarna14. För att komma till rätta med detta problem bör 
man ha en kravspecifikation för användbarheten hos systemet. Följande komponenter har 
identifierats för att testa användbarheten hos ett system15: 
 

• Learnability: Tiden och ansträngningen som krävs för att nå en viss  kunskapsnivå. 
 
• Throughput: Arbetsuppgiften som utförs av vana användare, hur snabbt det går, hur 

stor felfrekvens.   
 

• Flexibility: Hur väl systemet kan anpassa sig till förändringar i uppgiften och miljön 
utöver de som först specificerats. 

 
• Attitude: Den positiva attityd som frambringas av användaren för systemet. 

 
För att fastställa användbarhetskraven bör man utföra tre stycken analyser16: 
 

• Task analysis: Här fastställs den karakteristiska som krävs av systemet av användaren. 
 
• User analysis: Här fastställs vilka användarna är som ska använda sig av systemet. 

 
                                                 
13 http://.www.eat.lth.se/Kurs/Material/MAM651/Utdelat%20material/designprocessen 
%20och%20systemets%20tjC3%A4nster.pdf 
14 Preece Jenny, 1994, sid 401 
15 Preece Jenny, 1994, sid 401 
16 Preece Jenny, 1994, sid 401 

Användaren ska 
förstå uppgiften 

Produkten ska 
stödja uppgiften

Uppgift 

Användare Produkt/system 
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• Environment analysis: Här fastställs inom vilken miljö som systemet kommer att 
användas. 

 
 
 
2.2.2 Användbarhet enligt ISO standard 
 
Den Internationella Standardiserings Organisationen, ISO 9241-11 definierar användbarhet 
som: ”Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett 
specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett 
givet sammanhang.” 
 
Vi kan i denna definition identifiera tre stycken nyckelord: ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse. Med ändamålsenlighet menas att användaren ska kunna utföra det de 
behöver med hjälp av systemet. Med effektivitet menas hur effektivt systemet utför 
uppgifterna. Det vill säga hur stor resurs som krävs för att utföra arbetet, till exempel hur lång 
tid en specifik uppgift tar. Det tredje nyckelordet är tillfredsställelse, med det menas hur 
användaren ser på systemet, i vilken grad användaren känner att denne uppnår målet på ett 
tillfredställande sätt17. 
 
2.3 Utvärdering av användbarhet 
 
Jonas Löwgren18 har definierat ett antal faktorer med vilka man kan mäta användbarheten 
under hela utvecklingsprocessen (till skillnad från den teori som säger att användbarhet kan 
mätas först när systemet är färdigutvecklat och i användning). Denna metod kallas för REAL-
modellen. 
 
2.3.1 REAL-modellen 
 
REAL-modellen består av följande faktorer19 
 

• Relevans: Huruvida systemet löser den uppgift den är avsedd för. Kan man använda 
systemet till det den är utvecklad för? Här ingår även alla de olika funktioner, tjänster 
och den information som systemet tillhandahåller. Är dessa relevanta för att lösa 
uppgiften? Eller innehåller systemet ett flertal irrelevanta funktioner, tjänster och 
information som till stor del förvirrar användaren? 

 
• Effektivitet: Hur effektivt man kan lösa uppgiften med systemet. Kan man kan göra 

detta på ett snabbt och smidigt sätt utan besvär? Vilken felfrekvens har systemet, gör 
användarna ofta fel? Kan man lösa dessa fel på ett snabbt och smidigt sätt? 

 
• Attityd: Hur positiv användaren ställer sig till systemet. Frambringar den en positiv 

attityd hos användaren? Eller skapar den frustration? 
 

                                                 
17 http://www.usabilitypartners.se 
18 Löwgren Jonas, 1993, sid 52 
19 Löwgren Jonas, 1993, sid 52 
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• Lärbarhet: Tiden och ansträngningen som krävs för att lära sig att använda systemet 
(och hur bra användaren kommer ihåg det han lärt sig över tiden). Är den lätt att lära 
sig eller behöver man använda handboken eller hjälpfunktionerna ofta?   

 
2.4 Metoder för utvärdering av användbarhet 
 
Processen när man studerar användbarheten hos ett system eller en prototyp kallas för 
användbarhetstest eller användbarhetsutvärdering. Vissa skiljer på den utvärdering man utför 
under utvecklingen och den man utför när systemet är färdigt. 
 
Det finns två syften med utvärdering under utvecklingen20: 

1. För att finna problemen med användbarheten och därefter få en idé för hur dessa ska 
kunna lösas i nästa iteration av utvecklingsprocessen. 

2. För att mäta om systemet möter användbarhetsmålet (om ett sådant mål finns). 
 
Empiriskt test 
Den mest självklara formen av användbarhetstest är den empiriska, där man testar systemets 
användbarhet på användarna. Det mest giltiga resultatet får man när man utför testet med 
användare på deras arbetsplats. Har man gjort en bra användaranalys kan man lyckas med att 
sätta samman simulerade användare för ett empiriskt test. Men det kan annars vara svårt att nå 
användare på ett tidigt stadium. Viktigt är dock att utforma testet noggrant utifrån en grundlig 
analys av användarnas arbete. Denna analys kan ge den nödvändiga informationen som 
behövs för att utforma testet21. 
 
Field trial 
Ett empiriskt test med verkliga användare där man tar systemet som ska testas till 
arbetsplatsen22. 
 
Concept test studie 
Görs för att utvärdera resultatet av användare och deras uppgifter. Där man tar reda på om 
terminologin, uppgifterna samt objekten är lämpiga. Denna test görs oftast innan man 
påbörjar en detaljerad prototyping23.  
 
Heuristic evaluation 
En teknik där en liten grupp bestående av användbarhetsexperter utvärderar en design med 
hjälp av specifika riktlinjer för designen24.  Man undersöker gränssnittet utifrån en rad 
generella punkter vilka beskriver hur ett gränssnitt bör vara designat för att det ska vara 
användbart. Nielsen har identifierat 10 st punkter som används till detta test (Ten Usability 
Heuristics). Dessa punkter bedöms utifrån en skala från 0 - 4. Resultatet från detta test kan 
användas till en iterativ designprocess.  
 
Checklista 
En lång lista med aspekter att ta i beaktande avseende användargränssnittsdesign. De kan 
användas för att utvärdera en specifik design. Det finns generella checklistor i vissa böcker 

                                                 
20 Löwgren Jonas, 1993, sid 53 
21 Löwgren Jonas, 1993, sid 54 
22 Löwgren Jonas, 1993, sid54 
23 Löwgren Jonas, 1993, sid 53 
24 Nielsen Jakob, 1994 
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som handlar om användargränssnittsdesign. I vissa projekt konstruerar man en specifik 
checklista tidigt för att använda den senare i utvärderingsprocessen25. 
 
Structured walkthrough 
Det finns vissa strukturerade walkthroughmetoder vilka ska användas av utvärderingsteamet 
och/eller av användbarhetsexperter. Ett exempel är den kognitiva walkthrough som är baserad 
på en teori om mänskligt lärande och handling. Denna metod har visat sig vara ett bra 
komplement till empiriskt test. Men problemet med denna metod är att den är rätt så 
långrandig och kan ta lång tid därför att de går in på allra minsta detalj av användarens 
uppgifter26. Detta har gjort att man vidareutvecklat denna metod till ”structured jogthrough”. 
Där man maximerar den användbara informationen man får ut av structured walkthrough 
medan man minimerar procedurens överflödiga information. Med hjälp av videoutrustning 
och en informell, interaktiv utvärderingssession kan man få fram viktiga 
användargränssnittsproblem som sedan kan studeras med hjälp av andra metoder27.  
 
Uppföljningsstudie 
En utvärdering av ett system som är installerat och i drift28. 
 
Fältstudie 
En studie över användningen av ett system under en längre period29. 
 
Vilken metod som är lämpar sig bäst beror på ett antal faktorer30: 
 

• Vad är det för system som ska utvärderas? Ska man utvärdera ett designförslag? En 
detaljerad prototyp eller ett färdigt system? 

 
• Vilka resurser finns tillgängliga för projektet? Finns det väldefinierade användare, och 

är dessa tillgängliga? Hur mycket tid kan man lägga ner på användbarhetstest? 
 

                                                 
25 Löwgren Jonas, 1993, sid 53 
26 Löwgren Jonas, 1993, sid 53 
27 http://portal.acm.org/citation.cfm?id=142869&coll=portal&dl=ACM&CFID  
=9842838&CFTOKEN=33719238 
28 Löwgren Jonas, 1993, sid 54 
29 Löwgren Jonas, 1993, sid 54 
30 Löwgren Jonas, 1993, sid 54 
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Med hjälp av nedanstående figur (Fig. 2:3) illustreras hur väl de olika metoderna passar för ett 
projekts olika faser och vilken resurs som krävs. 
 

 
Fig. 2:331 
 
2.5 Användbarhetsmått 
 
Med hjälp av REAL-modellen och någon av metoderna beskrivna i kap 2.6 kan man således 
enligt Löwgren mäta användbarheten hos ett system. För metoder som inte kräver användare 
måste måtten uttryckas i termer av vad metoden är baserad på. Till exempel om man använder 
sig av en checklista för att mäta användbarheten måste checklistan formuleras i termer av de 
punkter som finns på checklistan. Om checklistans skala går från 1 till 10, kanske målet är att 
systemet ska ha ett genomsnitt på 6 och inte gå lägre än 332. 
 
Vid ett empiriskt test med användare, finns det ett flertal mått man kan använda sig utav. Man 
kan till exempel använda sig utav ett användartest när man mäter användbarheten av 
faktorerna effektivitet och lärbarhet33.  
 
Direkta tekniker där man vill ta reda på vad användarna anser är det mått som passar bäst för 
faktorerna relevans och attityd34. Det passar enligt Löwgren även bra för att utvärdera 
lärbarhet på en djupare nivå. Subjektiva uppskattningar över hur användarna föredrar olika 
aspekter av systemet är uppenbara mått för attityd enligt Löwgren. Vi har därför valt att 
använda REAL-modellen i vårat arbete. 
 
För att få dessa subjektiva uppskattningar av användarnas åsikter och attityder är de bäst 
passande teknikerna enligt Löwgren intervjuer och enkäter.  
 

                                                 
31 Löwgren Jonas, 1993, sid 55 
32 Löwgren Jonas, 1993, sid 65 
33 Löwgren Jonas, 1993, sid 56 
34 Löwgren Jonas, 1993, sid 56 
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2.6 Vad är ett operativsystem? 
 
Ett datasystem kan delas upp i fyra komponenter35: 

• Hårdvara 
• Operativsystemet 
• Applikationer 
• Användaren 

 
Ett operativsystem är en viktig del hos nästan alla datorsystem36. För en användare är det 
operativsystemet som man möts av när man startar sin dator. Operativsystemet fungerar som 
en länk mellan hårdvaran och användaren/andra program37. Med hjälp av operativsystemet 
kan användaren utnyttja datorsystemet till att utföra uppgifter som till exempel göra utskrifter 
på bildskärmen eller skrivare, hantera skivenheter och filsystem, ladda, exekvera och assistera 
andra program, fördela tid mellan olika program (och användare), ta emot, tolka och utföra 
användarkommandon38. 
Man kan se på operativsystemet som en kontroll. Kontrollen består i organiseringen i datorn, 
till exempel övervakning av applikationer och att ge service åt dessa applikationer, att hjälpa 
applikationer för in- och utmatning av data, eller att effektivisera användningen av datorns 
komponenter. Ett operativsystem effektiviserar användningen av datasystemet och underlättar 
användarens nyttjande39.  
 

 
Fig. 2:4 en abstrakt vy över komponenterna i ett datasystem40. 
                                                 
35 Silberschatz Abraham, Galvin Peter Baer & Gagne Greg, 2002, sid 3 
36 Silberschatz Abraham, Galvin Peter Baer & Gagne Greg, 2002, sid 3 
37 Eriksson Sven, Fahlgren Martin & Lingefjärd Thomas , 2000, sid 61 
38 Eriksson Sven, Fahlgren Martin & Lingefjärd Thomas , 2000, sid 61 
39 Lonnert Set, http://www.setlonnert.com/download/theory/os.pdf 
40 Silberschatz Abraham, Galvin Peter Baer & Gagne Greg, 2002, sid 4 
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Persondatorer kom fram under 70-talet41. Med persondatorerna behövde man som användare 
inte längre tvunget att veta hur datorn fungerade på insidan. 1975 hade man i Palo Alto i 
Silicon Valley på Xerox forskningslaboratorier PARC lyckats åstadkomma datorer med 
grafisk skärm som innehöll fönster, ikoner och menyer42. 
1979 gjorde man ett försök att släppa datorn Xerox Star. Denna dator blev aldrig populär 
bland annat saknades det användbara applikationer. Det blev istället Steve Wozniak och Steve 
Jobs, som inspirerats av Xerox Star, som bildade ett eget företag som de kallade Apple. 1981 
släppte Apple en dator med grafiskt gränssnitt: Apple Lisa. Fyra år senare släppte Microsoft 
sin första version av Windows: Windows 1.0. Microsofts Windows har sedan dess blivit det 
mest använda operativsystemet i persondatorer43. 
 
Vi ska som sagt jämföra Windows 2000 och Windows XP, de två nyaste operativsystemen av 
Windows. För mer information om de två operativsystemen hänvisar vi till bilaga 3. Denna 
bilaga kan ge en bättre förståelse av senare delar i rapporten, speciellt i analysdelen. 
 

                                                 
41 Silberschatz Abraham, Galvin Peter Baer & Gagne Greg, 2002, sid 11 
42 http://www.sweclockers.com/html/artikel/art_010628_kronikan3.php?page=1 
43 http://www.idg.se/ArticlePages/200211/01/20021101090421_CS/20021101090421_CS.dbp.asp 
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Enbart  
statistiska 
analyser 

Enbart  
verbala 
analyser 

Kvantitativ 
inriktad 
forskning 

Kvalitativ 
inriktad 
forskning 

3 Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de metoder vi valt för att utföra denna rapport.  
Vi kommer att redogöra på vilka premisser vi valt dessa metoder samt hur de kommer 
appliceras till arbetet. Valet av forskningsmetod har gjorts på basis av det problem som 
specificerats i kapitel 1. Vi kommer att beskriva vilken metod som valts och motivera valet.  
 
3.1 Deduktiv metod 
 
En deduktiv metod innebär att man först samlar in all information inom det ämnesområde 
som man skall täcka. Sedan strukturerar man upp informationen så att man enkelt kan 
överblicka och tolka materialet. Deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man utifrån 
allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser44. Ur den 
redan befintliga teorin härleds hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Man 
kan helt enkelt säga att man följer bevisandets väg. Vårt angreppssätt kommer att vara 
deduktivt, eftersom vår undersökning går ut på att jämföra teori om användbarhet gentemot de 
faktiska förhållandena. 
 
3.2 Kvantitativ och kvalitativ ansats 
 
En forskning som i huvudsak är kvantitativt inriktad har många gånger kvalitativa inslag 
likaväl som kvalitativ inriktad forskning använder sig av kvantitativ information45. Detta 
gäller även för oss. I grunden är arbetet kvalitativt men har vissa kvantitativa inslag, t ex. då 
vi sammanställer intervjuerna.  

Fig. 3:1 
 
Kvantitativ ansats innebär att man använder sig av statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder46. Den kvantitativa ansatsen ger ett objektivt mått på sannolikheten att de 
slutsatser man kommit fram till är korrekta. Man kan säga att man följer fyra steg; 
Kontrollera, mäta, förklara och förutsäga47. 
 
Kvalitativ ansats innebär att man använder sig av verbala analysmetoder48 och att man 
fokuserar på kvalité, inte på siffror. När man använder sig av en kvalitativ ansats så leder det 
ofta till nya aspekter på frågor och problem. Fokus ligger här på personens egna erfarenheter, 
det är dem som vi vill komma åt i intervjuerna. Man försöker förstå och ta del av andras 

                                                 
44 Patel & Davidson, 1994, sid 21 
45 Patel & Tebelius, 1987, sid 45 
46 Patel & Davidson, 1994, sid 12 
47 Gunnarson R, http://www.infovoice.se/fou/bok/10000002.htm  
48 Patel & Davidson, 1994, sid 12 
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tankar, och man har inte riktat in sig på vad allt kommer att leda till. Det är ett måste att vi 
inte har målat upp en bild av resultatet om vi vill att intervjupersonerna ska kunna uttrycka sig 
fritt och att vi sedan som insamlare och observatörer ska kunna bearbeta informationen. 
Därför är denna rapport är kvalitativt inriktad. 
 
3.3 Metoder för datainsamling 
 
Vi har i arbetet beaktat följande möjliga metoder för själva datainsamlingen49: 
 

• Intervjuer: utarbeta detaljerade frågor till ett antal personer, relevanta för 
undersökningen. 

 
• Enkäter: ett formulär som skickas ut till ett större antal personer.  

 
• Användarexperiment: upprätta ett test som ett antal utvalda användare genomför. 

 
• Litteraturstudie: inhämta kunskap från befintlig litteratur. 

 
• Fallstudie: en undersökning som utförs på en mindre avgränsad grupp, individ, 

organisation eller situation. 
 
Den metod som valts för genomförandet av detta arbete är en kombination av litteraturstudier 
och en fallstudie ¨bestående av intervjuer. Vi har valt bort enkäter pga. att detta ger ett mera 
kvantitativt resultat. Vi anser att för att nå det mest rättvisande resultatet är personliga 
intervjuer att föredra. Detta ger ett mer kvalitativt resultat. Fördelen med intervjuer är att 
frågor och svar kan utvecklas och anpassas efter situationen.  
 
Användarexperiment har valts bort på grund av ett flertal faktorer. Att sätta upp en 
experimentmiljö med flertalet datorer med båda operativsystemen på är genomförbart, men 
inte praktiskt för de personer vi avser att intervjua eller oss själva. De personer som är insatta 
i operativsystemen är väldigt upptagna, att lyckas hitta luckor till var och en för att göra ett 
användarexperiment skulle vara svårt. Det som vi vill ha reda på är deras svar på några frågor. 
Vi avser inte med uppsatsen att bevaka och kommentera dessa personers användningssätt, 
därmed är användarexperiment inte aktuellt. 
 
3.4 Fallstudie 
 
En fallstudie är en strategi som kan användas till en undersökning på en mindre avgränsad 
grupp. Ett fall kan vara antingen en individ, en grupp av individer, en organisation eller en 
situation50. 
 
Vi har gjort den bedömningen att en fallstudie lämpar sig i denna rapport eftersom denna 
metod är passande när man vill studera förändringar51. Man är inte låst till att följa endast ett 
fall utan det går utmärkt att jämföra till exempel två olika grupper av individer. Endast ett 
mindre antal personer kommer att delta i undersökningen. De frågor som kommer att ställas är 
av omfattande och detaljerad karaktär, det är viktigt att få så heltäckande frågor som möjligt. 

                                                 
49 Patel & Davidson, 1994, sid 60 
50 Yin, Robert K, 2002, sid 1 
51 Patel & Davidson, 1994, sid 44 



 14

En avgörande faktor för resultatet av detta arbete är att finna representativa personer att 
intervjua. Personer som verkligen har erfarenhet av det aktuella ämnet. För att få en så bra 
spridning som möjligt bland våra fall, så kommer vi så mycket som det bara går, att välja så 
olika personer med så olika kunskaper och arbetssätt som möjligt. Utifrån detta kan vi sedan 
bilda oss en generaliserad bild av hur personer i allmänhet tycker och tänker i frågan som vi 
undersöker. Fallstudien ska utföras som en kvalitativ undersökning. Detta för att vi inte vill få 
en fragmentiserad kunskap som det är lätt att man får med andra metoder som är mer 
kvantitativa52.  
 
För att få in så täckande information som möjligt så har vi använt av oss av två olika metoder; 
litteraturstudier och intervjuer. 
 
3.4.1 Litteraturstudie 
 
Vi börjar med att samla relevant litteratur. Vi kommer att göra detta genom att söka på:  
 

• Luleå tekniska universitets bibliotek  
 

• Universitetets sökdatabas, LUCIA 
 

• Sökverktyg på Internet (Evreka, Google, Alta Vista och Yahoo) 
  

• Microsofts hemsida (http://www.microsoft.com) 
 

Litteraturen vi letar är i ämnet Human Computer Interaction, och då främst området inom HCI 
som kallas usability (i denna rapport; användbarhet). Vi kommer att söka efter en definition 
för användbarhet hos ett datasystem; vad användbarhet innebär, vilka komponenter som ingår 
och ska beaktas. Vi kommer därefter att studera olika metoder som behandlar hur man 
utvärderar användbarhet i ett datasystem. Därefter samlar vi information över det specifika 
fallet. Detta görs främst på Microsofts hemsida. Vi kommer även att använda vissa artiklar 
och böcker i arbetet. 
 
Källorna att hämta kunskap ifrån är böcker, tidigare rapporter i ämnet samt Internet. Dessa 
källor analyseras och bearbetas under arbetets gång. Vi kan med denna litteraturstudie jämföra 
och bedöma gentemot den information vi får från fallstudien och intervjuerna. Vi använder 
oss av denna litteraturstudie för att anskaffa den kunskap nödvändig för att lösa det fastställda 
problemet, och för att bilda oss en korrekt bild inför formulering av frågor och själva 
bearbetningen som efterföljer intervjuerna. 
 
När vi väljer vår litteratur att studera kommer vi utgå ifrån några olika frågor: 
 

• Är titeln lovande? 
 

• När skrevs boken/artikel? 
 

• Är författaren välkänd? 
 

                                                 
52 Patel & Davidson, 1994, sid 99 
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Ordspråket säger att man inte ska döma en bok efter dess omslag, det är dock det vi kommer 
att göra här. Om inte titeln eller texten på baksidan av boken verkar lovande, så är boken 
antagligen helt ointressant för oss. Om en författare är välkänd innebär det en viss trygghet, 
eftersom denne är känd för tidigare verk samt att personen antagligen vill behålla sitt rykte. 
Det gäller ändå att komma ihåg att den kända författaren har ett rykte och vågar därmed 
kanske inte påstå en del saker, detta får man ta i beaktning. Man får dock inte stirra sig blind 
på namn, även om Jonas Löwgren har intressanta artiklar och böcker inom problemområdet, 
så har vi säkert inte nytta av alla hans böcker och publikationer. Det gäller att se upp med vad 
man väljer, och på vilka premisser man gör sitt val av litteratur.  
 
Vi kommer att använda oss av litteratur som behandlar metoder i hur man utvärderar 
användbarheten i ett datasystem. Detta för att kunna utforma frågorna som ska användas i 
intervjuerna. Vi kommer även att använda oss av litteratur som behandlar det aktuella fallet, 
detta för att anskaffa oss en bred kunskapsbas över de aktuella operativsystemen som vi 
kommer att behandla.  
 
3.4.2 Intervjuer 
 
Utöver litteraturstudier baseras denna rapport på intervjuer. Med intervjuer menar vi sådana 
som är personliga. Vi träffar intervjupersonen hos denne och genomför där intervjun. Det är 
en teknik för att samla information genom att ställa frågor till personer relevanta för det 
aktuella ämnet. Man kan välja att utföra intervjun på ett helt strukturerat sätt, där man ej 
lämnar utrymme för vidareutveckling av de svar man får på de på förhand fastställda frågorna. 
Vid intervjuer har man möjligheten att ställa följdfrågor på svaren man får. Vi har därför valt 
en mindre strukturerad metod, där de på förhand fastställda frågorna endast ligger som grund 
för det personliga samtalet. Vår avsikt med intervjuerna är att intervjupersonen ska ges 
möjlighet att i stor utsträckning utveckla sina tankar och dela med sig av sin kunskap i det 
aktuella ämnet.  
 
Intervjun utförs på ett sådant sätt att vi börjar med att förklara syftet med intervjun, samt att 
förklara varför den aktuella intervjupersonen är relevant för vår undersökning. Vi kommer att 
använda oss av en så kallas ”tratteknik”. Där vi börjar med övergripande, generella frågor i 
ämnet, för att sedan gå in på mera specifika frågor. Vi använder oss av denna teknik för att 
intervjupersonen inte ska känna sig styrd att ge de svar som denne tror att vi vill ha. Vi vill att 
intervjupersonen ska känna att denne verkligen får dela med sig av sina egen kunskap och 
åsikt i det aktuella ämnet. 
 
Viktigt att tänka på innan man utför intervjun är att man är väl förtrogen med frågorna och det 
aktuella ämnet53. Detta för att man ska kunna formulera frågorna så att intervjupersonen 
förstår och uppfattar frågorna på det sätt som vi tänkt oss.  
 
Frågornas ordning och formulering är avgörande för vilka svar man får54. Frågorna kommer 
att spänna över ett stort område vilket kan vara förvirrande och ogripbart för intervjupersonen. 
För att få det hela att se mindre ut så kommer vi att dela in frågorna i olika grupper där vi 
behandlar en kategori åt gången. På detta sätt kommer personen att uppleva frågorna som mer 
preciserade inom mindre områden, vilket förhoppningsvis kan öka dennes fokusering på 
frågorna.  

                                                 
53 Patel & Davidson, 1994, sid 68 
54 Patel & Davidson, 1994, sid 65 
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Innan man kan ställa frågorna till någon måste man vara säker på att man är redo. Har vi täckt 
upp alla områden samt problemet? Är frågorna lätta att förstå? Ger frågorna möjlighet att 
uttrycka sig fritt? En annan sak att komma ihåg är att se om alla frågor är nödvändiga. Vi 
kommer även att utföra en pilotstudie för att utvärdera våra frågor. Detta för att kunna 
utvärdera om frågorna lämpar sig och om dom ger dom svar inom det område vi avser 
undersöka. Vi kommer att vara oberoende av vem som ställer frågorna, eftersom vi kommer 
att spela in hela intervjun på band. Sedan kommer vi att sätta oss ned och analysera intervjun, 
detta är en stor fördel då anteckningar gör att man skriver sina egna tolkningar redan vid 
intervjun, som sedan kan leda till en felaktig bild av vad personen egentligen har sagt. 
 
Även om vi spelar in intervjuerna på band så finns alltid en osäkerhet vid insamlande av 
information. Problemet när en individ själv ska utvärdera eller mäta någonting är om denne 
använder rätt referenser och har rätt kunskaper. Genom att studera ämnet och bilda sig en god 
uppfattning om teorin, samt att ta fram frågorna utefter dessa referensramar och även utföra 
pilottest har man ökat sannolikheten markant att man gör en bra intervju och en bra tolkning 
av denna. En annan osäkerhet vid inspelning av intervju är om det är för högt bakgrundsljud 
som gör att man inte hörs vad som sägs. Kanske att personen pratar för lågt, eller att ett band 
går sönder eller batterierna tar slut. Allt detta måste tas i åtanke och förberedas så ingenting 
inträffar som förstör hela intervjun. Genom att sitta i en någorlunda bullerfri miljö samt ha 
med sig reservbatterier och band har man gett sig själv en god garanti att lyckas med 
insamlandet av information. För att minimera risken för missförstånd har även 
intervjupersonen möjlighet att titta på bilder av hur det ser ut på dataskärmen i den aktuella 
frågan. 
 
De användare vi kommer att intervjua för denna rapport är personer som är väl insatta i de 
båda berörda versionerna av operativsystemen. Detta för att vi anser att en person som inte 
har en djupare kunskap om det aktuella ämnet inte lämpar sig för den undersökning vi utför. 
Vi tror att intervjuer med personer som har god erfarenhet i ämnet kommer att tillföra 
rapporten ett bättre kvalitativt material att arbeta med i analysen. 
 
3.5 Validitet och reliabilitet 
 
Problemet när man utför undersökningar om människor är att det handlar om abstrakta 
fenomen, man inte mäta resultatet på samma sätt som med t ex vikt och längd. Man bör 
följaktligen försäkra att man verkligen undersöker det man avser att undersöka, 
undersökningen måste ha en god validitet. Man måste även finna ett sätt för att försäkra att 
man utför undersökningen på ett tillförlitligt sätt, undersökningen måste ha en god 
reliabilitet55.  
 
Vi har i vårat arbete försökt att minimera riskerna för att detta problem ska uppstå. Vi har 
noggrant studerat det aktuella ämnet innan vi utformat intervjufrågorna. Detta för att 
eliminera vissa förutfattade åsikter som vi eventuellt kan ha haft när vi påbörjade 
undersökningen. Vi har utformat intervjuerna så att frågorna inte ska vara av ledande karaktär. 
När vi ställt frågorna har vi gjort så utan att på något sätt visa vad vi själva anser om ämnet. 
För att försäkra oss om intervjuernas reliabilitet har vi vid intervjutillfällena alltid varit två. 
Detta gör att vi minimerar risken på ett felaktigt sätt bedöma svaren på frågorna. Vi har med 

                                                 
55 Patel & Davidson, sid 85 
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rapporten inkluderat den kompletta transkriberingen av samtliga intervjuer, detta för att 
försäkra läsare av vår rapport om dess tillförlitlighet.  
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4 Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva genomförandet av undersökningen samt den 
efterföljande bearbetningen. 
 
4.1 Intervjupersonerna 
 
Fallstudien är beroende av att intervjupersonerna är kompetenta inom det område vi avser 
undersöka, skulle detta inte vara fallet så faller allting i bitar. För att få en så bred bild som 
möjligt och samtidigt behålla kvaliteten så har vi avsett att intervjua personer inom olika 
områden.  
 
När vi letat efter lämpliga personer att intervjua har vi utgått från visa kriterier. De ska ha god 
erfarenhet av både Windows 2000 och Windows XP samt att de fortfarande ska använda 
operativsystemen frekvent så att de har sina erfarenheter färskt i minnet. Då vi sedan skulle 
välja ut personerna ville vi sprida ut oss så mycket som möjligt. Därför har alla utvalda 
personer olika bakgrund och arbetar på helt olika sätt.  
 
Den första intervjupersonen som blev klar var Ralf Lindahl. Ralf är egenföretagare och ägare 
till Lindata, ett mindre företag i Bergsviken utanför Piteå, där Ralf säljer och har support på 
både hårdvara och mjukvara. De flesta kunderna är företag även om en del privatpersoner 
också vänder sig dit, bland annat har han support på både Windows 2000 och Windows XP. 
Detta är ypperligt för denna rapport då Ralf själv har mycket kunskap samtidigt som han 
oftast arbetar med mindre företag/organisationer. Ralf har använt båda operativsystemen sen 
den dag dom släpptes, Windows 2000 i februari 2000 och Windows XP i oktober 2001. 
 
Den andra intervjun som blev klar var med Lars-Göran Söderberg (L-G Söderberg), L-G är 
forskningsingenjör på avdelningen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap på Luleå 
Tekniska Universitet. L-G är även han i hög grad insatt i båda operativsystemen dock jobbar 
han med betydligt större nätverk jämfört med Ralf Lindahl. Detta gör att L-G troligtvis har en 
annan syn på operativsystemen och hur dessa används, vilket borde ge en mycket bredare bild 
och en kompletterande syn på användbarheten. Även L-G har använt båda operativsystemen 
så länge dom funnits ute på marknaden. 
 
Den tredje personen, Andreas Öberg som kompletterar bilden än mer pga. att han använder 
applikationer dagligen i sitt jobb och privat. Han är dataansvarig på Bottenvikens Stuveri i 
Piteå. Han har arbetat på denna post sedan december 2002. Där har han ansvaret för ca 50 
datorer. Dessa finns lokaliserade på fyra olika orter; Kalix, Luleå, Piteå samt Skellefteå.  
Andreas har ingen egentlig utbildning i yrket, han är helt självlärd. Detta anser vi kan 
resultera i en lite annorlunda bild gentemot den vi får av de två övriga personerna. Andreas 
har använt Windows 2000 sedan början på 2001 och Windows XP sedan början på 2002. 
 
Alla tre har god erfarenhet av båda operativsystemen, Windows 2000 och Windows XP.  
Ralf Lindahl och L-G Söderberg använder båda operativsystemen dagligen i sina respektive 
arbeten. Andreas Öberg använder även han båda operativsystemen, dock använder han 
Windows 2000 på arbetet och Windows XP i hemmet.  
 
Från början hade vi tänkt oss att göra fyra intervjuer, för att sedan besluta om fler intervjuer 
skulle vara nödvändigt. Tyvärr blev det så att kontakten med en person som vi ville börja 
intervjua, mest som ett test, gick trögt och först efter en vecka stod det klart att ingen intervju 
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skulle ske. Till följd av detta så fanns det inte tid att hitta en ny person utan vi fick nöja oss 
med de tre kvarvarande. Vi har haft kontakt med flertalet företag och organisationer, bland 
annat Strömbackaskolan samt Piteå Kommun. Det visade sig dock att hitta en person med god 
erfarenhet av båda operativsystemen och som dessutom har tid var mycket svårt. 
 
Vi kan i efterhand konstatera att generellt sett har vi lyckats bra med valet av 
intervjupersoner. Två av våra valda personer gav utmärkta svar på våra frågor och ville gärna 
uttrycka sina åsikter och funderingar. Dessa två personer var också de som hade den största 
erfarenheten med att arbeta med datorer och dessa operativsystem. De hade inga problem med 
att tolka frågorna, och utvecklade mer än gärna resonemanget. Vi kunde efteråt, när vi 
transkriberat intervjuerna, konstatera att vi fått mycket användbart material. Den tredje 
personen var visserligen tillmötesgående mot oss, men vi märkte att den något mindre 
erfarenheten yttrade sig i att han inte kunde uttrycka sig på det sätt som vi och han hade 
önskat. Han frågade upprepade gånger under intervjun om de svar han gav var bra, vilket 
tyder på en osäkerhet hos honom. Det var även denna intervju som gav oss minst användbar 
information att arbeta vidare med. 
 
4.2 Intervjufrågor 
 
När vi tagit fram frågorna har vi delat upp dessa i olika kategorier där vi grupperat våra 
frågor. Detta för att intervjupersonen ska kunna fokusera på ett mindre område istället för hela 
spektrumet. De kategorier som vi använt oss av är mestadels tagna från REAL-modellens 
olika faktorer, som beskrivs i kapitel 2. 
 

• Inledande frågor 
• Attityd 
• Relevans 
• Gränssnitt 
• Effektivitet 
• Lärbarhet 

 
Vi har även två ytterligare uppdelningar förutom de fyra faktorer vi finner i REAL-modellen 
(relevans, attityd, effektivitet & lärbarhet), det är inledande frågor och gränssnitt. Vi kommer i 
de efterföljande kapitlen att diskutera intervjuerna utifrån dessa kategorier. 
 
4.2.1 Inledande frågor 
 
Frågorna i denna kategori är till för generella frågor, till exempel som ålder, erfarenhet med 
operativsystemen etc. Detta för att ge en bild av deras bakgrund och kunskaper. Dessa data 
har vi redovisat i kapitel 4.2 (intervjupersonerna). 
 
4.2.2 Attityd 
 
Frågorna här behandlar intervjupersonernas subjektiva inställning till produkterna. Här finner 
vi de generella, övergripande frågorna som vi valt att inleda intervjun med, för att sedan gå in 
på de mer detaljerade frågorna i efterföljande kategorier. 
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4.2.3 Relevans 
 
Frågorna i denna kategori handlar om operativsystemens relevans. D.v.s. hur väl dessa 
operativsystem kan användas till just de uppgifter som det är meningen att man skall använda 
de till. 
 
4.2.4 Gränssnitt 
 
Den största märkbara, ytliga skillnaden mellan Windows 2000 och Windows XP är utseendet. 
Vi ställde här frågor som behandlade bland annat huruvida det nya gränssnittet gett 
operativsystemet en ökad användbarhet. Alla frågorna i denna kategori kan hänvisas till 
REAL-modellens olika faktorer. Vi har valt att lägga frågorna som rör gränssnittet i en egen 
kategori för att på så sätt underlätta vid frågeställningen.  
 
4.2.5 Effektivitet 
 
Frågorna här behandlar effektivitet som handlar om hur effektivt användaren kan utföra sina 
arbetsuppgifter och vilken felfrekvens som användaren upplever att operativsystemet har. 
 
4.2.6 Lärbarhet 
 
Den sista kategorin i våra intervjuer behandlade lärbarhet. Lärbarhet innebär hur lätt 
användaren lär sig att använda operativsystemet, samt hur bra man kommer ihåg det man lär 
sig över tiden.  
 
4.3 Sammanställning av intervjuer 
 
När vi utförde intervjuerna använde vi oss av en bandspelare för att spela in dessa. Vi tog 
sedan dessa inspelningar och skrev ut dem ordagrant56. Dessa utskrifter gick vi därefter 
igenom noggrant samtidigt som vi noterade sådant som vi fann användbart.  
 
Själva intervjuerna utfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplatser. Vi hade när vi 
bokade tid för intervjuerna förklarat syftet med dessa samt varför vi ansåg att just de kunde 
vara en tillgång för arbetet. Vi hade innan intervjuerna förberett ett antal frågor inom de olika 
kategorier som vi valt att undersöka. Vår förhoppning hade varit att dessa frågor skulle 
fungera som en ”språngbräda” till vidareutvecklingar av frågorna. Det fungerade mycket bra, 
intervjupersonerna var pratsamma och mycket villiga att diskutera detta ämne med oss. 
Mycket av det vi senare fann användbart kom fram just genom diskussioner som uppstod efter 
att den ”riktiga” frågan var besvarad. 
 
När vi transkriberat intervjuerna gick vi igenom dessa samtidigt som vi jämförde med den 
tidigare litteraturstudien och vår teori gjorde hela tiden anteckningar över vad vi ansåg vara 
användbart. Därefter gick vi åter igen igenom det nu sorterade materialet och ordnade detta 
under de olika kategorierna.  
 

                                                 
56 För den fulla utskriften av intervjuerna se bilaga 1 
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4.3.1 Sammanställningstabell 
 
Här nedanför har vi gjort en tabell sammanställning av svaren vi fått från intervjupersonerna. 
Frågorna har i tabellen omformulerats en del för att ta mindre plats, samma sak har gjorts med 
svaren. Den ger dock en bra bild av vilka svar vi har fått: 
 
Fråga Person 1 (Ralf) Person 2 (L-G) Person 3 (Andreas) 
Hur länge har du 
använt Windows 
2000? 

Sedan februari 2000 Sedan februari 2000 Sedan januari 2001 

Hur länge har du 
använt Windows XP? 

Sedan oktober 2001 Sedan oktober 2001 Sedan januari 2002 

Använder du båda 
operativsystemen 
(OS) frekvent? 

Ja 
Måste känna till båda 
i yrket 

Ja Ja 

Vilket OS använder 
du privat? 

XP XP XP 

Finns det någon 
funktion i Windows 
2000 som gör ditt 
arbete lättare än i 
tidigare versioner? 

Nej Nej Nej 

Finns det någon 
funktion i Windows 
XP som gör ditt 
arbete lättare än i 
tidigare versioner? 

Ja 
Gruppering i 
aktivitetsfältet 

Ja  
Fjärrstyrning 

Ja 
Snabbare uppstart 

Har du använt 
funktionen 
fjärrstyrning i 
Windows XP? 

Nej Ja 
Finner den väldigt bra
Använder den 
dagligen 

Nej 
Använder en 
tredjeparts produkt för 
detta 

Markering av objekt i 
Windows XP ger en 
dynamisk meny med 
information och 
valmöjligheter för en 
fil, finner du denna 
funktion användbar? 

Nej 
Ger minskad 
skrivbordsyta 

Ja 
Användbar 
Kan ta onödig 
kapacitet om datorn är 
någorlunda gammal 

Nej 
Gör att allting går 
saktare 
Onödig funktion 

Windows XP Pro 
innehåller ett inbyggt 
cd-brännar  program, 
finner du denna 
användbar? 

Nej 
Ej stabil 
Använder tredjeparts 
program 

Ja 
Fullt användbar 
Använder den 

Nej 
Använder tredjeparts 
program 

Guiden Konfigurera 
Nätverk är ett 
hjälpmedel för att 
skapa mindre nätverk. 
Har du använt denna 
funktion och i så fall 
funnit den användbar?

Ja 
Ej särskilt användbar 
För lite möjligheter 

Ja 
Ej särskilt användbar 

Ja 
Finner den användbar 
och enkel 
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Windows XP har en 
inbyggd brandvägg, 
använder du dig av 
denna? 

Ja 
Fungerar okej 
Saknar funktioner 
Använder tredjepart 

Ja 
Fungerar okej 
Saknar funktioner 
Använder tredjepart 

Nej 
Använder hårdvaru 
brandvägg 

Windows XP 
grupperar dina 
dokument på 
aktivitetsfältet, är det 
en fördel gentemot 
Windows 2000 som 
lägger dokumenten 
efter varandra? 

Ja 
Bra funktion 

Ja 
Bra funktion 

Vet ej 
Ibland förvirrande 

Windows XP gömmer 
objekt som sällan 
används i statusraden. 
Vill man se dem 
måste man själv ta 
fram dem. Finner du 
att detta är en lämplig 
lösning? 

Ja Ja Har ej noterat 
funktionen 

Man kan även själv 
ställa in vilka objekt 
som ska vara synliga 
och osynliga i 
statusraden, har du 
ställt in detta? 

Ja Ja Har ej noterat 
funktionen 

Använder du dig av 
det nya gränssnittet 
för startmenyn och 
aktivitetsfältet? 

Nej Ja Nej 

Har du provat att 
använda det någon 
gång? 

Ja Ja Ja 

Vad anser du är bättre 
med det nya 
gränssnittet? 

Vackert för ögat Bättre fröjd för ögat Bättre fröjd för ögat 

Vad fick dig att gå 
tillbaka till det gamla 
gränssnittet? 

Minskad 
skrivbordsyta 
Sämre kontrast än i 
den klassiska vyn 

Har ej gått tillbaka 
Saknar dock bättre 
inställninsmöjligheter 

Gick tillbaka till det 
man känner igen. 

Man kan i Windows 
XP lägga in egna 
systemåterställnings-
punkter, är detta en 
funktion som du 
saknar i Windows 
2000? 

Ja 
Önskar att kunderna 
kunde använda den 
oftare 

Ja Aldrig använt 

Anser du att du 
behöver starta om din 
dator mer sällan med 

Nej Upplever Windows 
XP som lite stabilare 
Marginell skillnad 

Nej 
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Windows XP? 
Har du några 
kompabilitetsproblem 
med äldre 
programvaror i 
Windows 
2000/Windows XP? 

Ja Ja Nej 
 

Mellan vilka 
programvaror och 
operativsystem? 

Mellan Easy CD 
Creator och Windows 
XP 
Problemet kunde 
lösas 

Inga specifika 
angivna 
Det som inte fungerar 
i det ena fungerar ej i 
det andra heller 

 

Använder du 
hjälpfunktioner oftare 
i något av de båda 
operativsystemen? 

Nej Ja 
I Windows 2000 när 
det var nytt.  

Nej 
 

Har du behövt support 
för Windows 
2000/XP? 

Nej Nej Nej 
Inte officiell support 
Har frågat bekanta 

Tyckte du att det nya 
gränssnittet tog längre 
tid att vänja sig med 
denna nya version, 
jämfört med tidigare 
byten av versioner av 
Windows? 

Ja 
Tog längre tid att hitta 
funktionerna 

Ja 
Men marginell 
skillnad 

Nej 

Var du tvungen att 
lära dig nya sätt att 
göra samma saker? 

Ja 
Tvungen att hitta dom 
nya sätten att göra 
samma saker på 

Ja 
Tvungen att hitta dom 
nya sätten att göra 
samma saker på 

Ja 

Windows XP har 
delat upp kontroll-
panelen i en ny 
kategorivy, anser du 
att denna uppdelning 
gör det lättare att 
finna vad du letar 
efter? 

Nej 
Använder den ej 

Nej 
Använder den ej 
Tar för lång tid att 
lära sig indelningen 

Nej 
Använder den ej 
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5 Analys 
 
I detta kapitel jämförs resultatet av den empiriska studien med litteraturstudien. Resultatet av 
analysen kommer att redovisas efter den frågeställning och teori som vi arbetat efter. 
Frågeställningen löd: ”Ur ett användbarhetsperspektiv, vilka förbättringar och försämringar 
medför en ny version av ett operativsystem för en användare?” För att besvara denna fråga 
utgick vi från REAL-modellen.  
 
5.1 Analysprocedur 
 
När vi gör vår analys av de utförda intervjuerna kommer vi att följa dessa punkter: 
 

• Gå igenom texten i litteraturen och anteckna viktiga nyckelord. 
 
• Sortera nyckelord och citat utifrån de olika kategorierna. 

 
• Konstruera en tabell där vi lägger in svaren från respektive fråga, för att på så sätt få 

en översiktsbild där vi enkelt kan jämföra svaren. 
 

• Gå igenom all text i varje kategori.  
 
• Redovisa vad vi kommit fram till i varje kategori. Ge exempel på citat. 

 
5.2 Analys av intervjuerna 
 
5.2.1 Relevans 
 
Windows XP har förändrat vissa funktioner i jämförelse med Windows 2000. Vi frågade om 
huruvida dessa förändringar lett till att man kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt, 
eller om det har inneburit en försämring för användaren.  
 
Samtliga intervjupersoner ansåg att Windows XP hade något högre funktionalitet än Windows 
2000. Intervjupersonerna framförde olika åsikter om vad de ansåg bidrog till denna ökade 
funktionalitet. Två av de intervjuade personerna anser att Windows XP innehåller bättre stöd 
för externa enheter, man behöver ej installera separata drivrutiner eftersom Windows XP 
automatiskt känner igen de flesta hårdvaror och installerar passande drivrutiner. Även 
Microsoft påpekar detta som en förbättring i Windows XP. 
 
Microsoft anger funktionen fjärrstyrning som en betydande förbättring gentemot Windows 
2000. Det är bara en av de intervjuade som använder denna funktion, han säger: 
 
”Ja, jag har använt den för att arbeta hemifrån på min dator. Den är mycket användbar, 
mycket få problem med den. Jag använder den i stort sett varje dag”. 
 
En av de andra intervjupersonerna använder fjärrstyrning dagligen, men har valt ett 
tredjepartsprogram. Den tredje har ingen användning av fjärrstyrning och har således inte 
brukat denna funktion. 
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I Windows XP är en standardinställning att om man markerar till exempel ett dokument så 
visas en dynamisk meny med olika valmöjligheter (till exempel byt namn, publicera den här 
filen på webben). För att få dessa valmöjligheter i Windows 2000 måste man högerklicka på 
dokumenten. Vi frågade intervjupersonerna om de ansåg att detta är en funktion som ökar 
användbarheten, eller om den använder onödig kapacitet hos datorn. Om denna funktion 
rådde det delade meningar. En person tyckte att: 
 
”Det är det första jag gör när jag installerar en dator är att plocka bort allt 'lull lull'. … det 
ska vara så lite extragrejer som bara tar kraft. XP och 2000 är ju så, du ska ha en hyfsad 
dator för att det ska flyta på bra tycker jag.” 
 
Medan en annan person ansåg: 
 
”Vi använder den, jag tycker att den är användbar. Jag upplever inte att den använder 
onödig kapacitet, men vi har bestämt en minsta nivå på datorn som man bör ha för att vi ska 
installera XP.” 
 
En annan fråga berörde Windows XP’s inbyggda program för cd-bränning, och om personen 
tyckte att den var bra eller om dom använde ett tredjepartsprogram. Även här fick vi väldigt 
olika svar. En person fann den bra, en annan föredrog ett tredjepartsprogram medan den tredje 
tyckte att den var instabil och otillräcklig. 
 
Guiden Konfigurera Nätverk ska enligt Microsofts hemsida göra det enkelt för småföretagare 
att konfigurera och hantera ett nätverk. När vi ställde en fråga om vad dom tyckte om denna 
funktion var det en person som fann den användbar. De två andra finner den ej särskilt 
användbar, en ganska stark kontrast mellan tillverkare och användare. De tyckte att man inte 
har den kontroll som man som användare bör ha när man ställer in ett nätverk. Det fanns även 
åsikter om att man bör ha en viss kunskap om nätverk innan man installerar ett sådant. Därför 
ger inte denna guide någon förbättring; d.v.s. har man denna kunskap är denna funktion 
onödig. 
 
”… du måste ändå ha en liten teknisk bakgrund för att förstå vad det handlar om, för att 
klara av att göra dom där grejerna.” 
 
”… den är ganska rudimentär, jag är inte förtjust i den.” 
 
Windows XP levereras med en integrerad brandvägg. Vi har frågat intervjupersonerna om de 
använder denna funktion och i så fall vad de anser om dess funktionalitet. Ingen av de 
tillfrågade personerna använder den inbyggda brandväggen. En av de intervjuade sade så här: 
 
”… den är ganska hyfsad. Den är nämligen bättre än ingenting. Men det saknas funktioner 
som loggning av händelser och sådant”. 
 
Det finns bland annat en skillnad i funktionen systemåterställning mellan de båda 
operativsystemen. I och med Windows XP kan man numera som användare lägga in egna 
systemåterställningspunkter. Detta tyckte samtliga intervjupersoner var en användbar 
förändring.  
 
”Jo, detta är en bra funktion ... Jag önskar att folk använde den oftare.” 
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”Där har man ju tidigare haft problem om det har hänt något, om man har haft problem att 
backa tillbaka. Så man kan säga att det är ett steg i rätt riktning.” 
 
Vi kan konstatera att dessa funktioner är, som en av de intervjuade uttryckte det, ”bättre än 
ingenting”. Men det var en allmän uppfattning att man hellre använder sig av en 
tredjepartsprogramvara. 
 
Relevans handlar i teorin om hur väl operativsystemet kan användas till att utföra de uppgifter 
som den är avsedd för. Vi kan efter dessa intervjuer dra slutsatsen att i denna kategori har det 
skett förändringar både till det bättre och till det sämre. Överlag kan man dock säga att de 
förändringar som användarna inte anser tillför någon ökad användbarhet kan man lätt bortse 
ifrån, vilket betyder att man som användare inte är tvingad att använda sig av dessa 
funktioner. Däremot kan vi se att användarna anser att det tillkommit vissa funktioner som 
tillför en ökad relevans hos operativsystemet.  Vår analys är därför den att operativsystemets 
relevans har ökat i och med denna nya version.  
 
5.2.2 Effektivitet 
 
Vi frågade om man ansåg att man behövde starta om datorn mindre med något av de båda 
operativsystemen. Det tyckte man inte. Man ansåg att Windows XP var något stabilare, men 
kunde dock inte peka på att detta berodde på färre omstarter av systemet. Till exempel sade en 
av personerna så här om omstarter: 
 
”Marginellt, mycket marginellt. Windows XP är lite stabilare men det är marginellt.” 
 
Microsoft själva säger följande, som vi nämner i kapitel 2.9: 
 
”Med Windows XP kommer en helt ny nivå av stabilitet…” 
 
Här kom även en annan sak upp, som vi inte riktigt hade räknat med. Två av de som vi 
intervjuat påpekade att det oftast inte är operativsystemet utan någon applikation som gör att 
man måste logga ut eller starta om datorn: 
 
”…datorn hänger sig. Själva programmet hänger sig.” 
 
"…det är mest tillämpningarna som spårar ut. Det är alltså egentligen inte operativsystemet." 
 
Det var även ovanligt med kompabilitetsproblem med programvara som fungerat i Windows 
2000. Endast en av intervjupersonerna kunde dra sig till minnes att han haft problem med 
detta: 
 
”Det är vissa programvaror som går ner lite mer på djupet. Det är till exempel 
brännarprogram. En klassiker är Easy CD Creator. Lyckas du installera den, trots att XP 
säger att den inte vill ha den versionen, så startar inte XP sen. Då är det bara att installera 
om.” 
 
Dock upplevde en peson att Windows XP kunde varna när man ville installera viss 
programvara: 
 
”Jag har inte varit med om att en mjukvara inte fungerat i XP som fungerat i 2000. I och för 



 27

sig kan XP säga att en drivrutin inte är godkänd, men då kan man oftast köra in dom ändå om 
man vill. Det har ändå fungerat.” 
 
Ingen av de intervjuade ansåg sig ha behövt support för något av operativsystemen. Däremot 
sa en av de intervjuade att han brukar ta hjälp av bekanta och att han därför aldrig behövt 
kontakta supporten. Det var också en allmän uppfattning att övergången mellan Windows 
2000 till Windows XP var mindre besvärlig än vid tidigare versionsbyten, då främst från 
Windows NT4 till Windows 2000. 
 
”… om man jämför med föregående version till Windows 2000, NT4, så var det avsevärda 
skillnader.”  
 
Teorin säger om effektivitet att den mäter hur effektiv och smidigt man kan lösa sin 
arbetsuppgift, samt vilken felfrekvens som operativsystemet har och hur lätt man kan åtgärda 
dessa problem. Våra intervjupersoner var alla överens om att denna nya version var något 
effektivare både vad gäller hur man arbetar med den samt att felfrekvensen är något lägre än 
tidigare versioner. Användarna anser att den nya versionen är något stabilare. Vår analys blir 
således den att effektiviteten hos operativsystemet har ökat, men någon markant skillnad kan 
vi dock inte se. 
  
5.2.3 Attityd 
 
En av våra frågor var varför personen fortsatt med Windows 2000 eller bytt till Windows XP. 
Trots att alla använder Windows XP så fick vi något skiljaktiga svar på frågan: 
 
” Man kan säga att det som delvis fått mig att byta är den högre funktionaliteten plus att den 
bygger på Windows 2000 stabilitet. Det har tillkommit bättre stöd för olika programvaror och 
framför allt på hårdvarusidan.” 
 
”… jag skaffade XP för att följa med i utvecklingen” 
 
”Jag har både och, av den enkla anledning att jag måste känna till alla operativsystem (i mitt 
yrke)” 
 
Samtliga har övergått till att använda Windows XP privat. Alla anser att Windows XP 
erbjuder en något bättre funktionalitet. En av intervjupersonerna gav detta svar, som ganska 
väl representerade den allmänna uppfattningen hos intervjupersonerna: 
 
”Den har lite mera stöd för viss multimedia som inte egentligen 2000 har. Nog kan man 
installera, lägga till mycket i 2000, men det är ganska skönt att det finns i XP redan när man 
sätter in det.” 
 
Teorin säger att attityd handlar om användarnas subjektiva inställning till operativsystemet.   
Samtliga tillfrågade anser att det skett en förändring till det bättre i och med denna nya 
version. Man anser att det nya operativsystemet är stabilare än det föregående och att det 
innehåller förbättrat stöd för hårdvara. Man slipper ofta installera speciella drivrutiner till 
befintlig hårdvara, eller hårdvara som man installerar i efterhand. Dessa drivrutiner finns 
istället ofta inbyggda i Windows XP.  Vår analys blir därför att användarnas inställning till 
operativsystemet har förändrats till det bättre.  
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5.2.4 Lärbarhet 
 
I denna kategori har vi ställt frågor om hur lätt/svårt det var att lära sig använda Windows XP 
och då mer specifikt det nya gränssnittet, nya vägar till olika saker etc.  
 
Vi frågade bland annat om hur lång tid det tog att lära sig använda Windows XP om man 
jämför med tidigare versionsbyten. Vi fick varierande svar på denna fråga. En av 
intervjupersonerna tyckte så här: 
 
”Ja det tog mer tid att hitta funktionerna. Det är ju så att du har samma funktioner, du gör 
samma sak om du ska göra inställningar eller sådant, så är det samma du gör. Men man har 
flyttat lite på dom och grupperat dom lite olika.” 
 
Men så här tyckte en annan: 
 
”Nej, jag tycker nog att det är mindre steg nu. Jag tycker inte att det är ett stort steg alls, jag 
tycker dom är ganska lika. 2000 känns lite bekvämare, men det är nog för att jag jobbat så 
mycket med det.” 
 
Man har även ändrat utseendet på ikonerna i kontrollpanelen. Vi undrade vad man tyckte om 
detta, vi fick även här lite olika svar: 
 
”Jag har fortfarande efter något år inte har lärt mig ikonerna. Det verkar som om ikoner 
svetsas fast på näthinnan. Till exempel ikonen för att lägga till och ta bort program den har 
man bytt utseende på, och då har jag svårt att hitta den. Vilket innebär att jag kommer på mig 
själv att kasta ett getöga på ikonerna, jag hittar den inte, så jag börjar läsa. Jag förstår inte 
varför dom har bytt ikon.” 
 
En annan hade inga som helst problem med de nya ikonerna, detta på grund av att han 
navigerar via texten och inte via ikonen. 
 
”Nej, det tycker jag inte. Det är egentligen inte någonting jag tänkt på. Jag har inte tänkt på 
det, men jag tror att jag läser texten (till ikonerna) för att navigera.” 
 
Sedan frågade vi om de hade blivit tvungna att lära sig nya sätt att göra samma saker på. 
 
”... det är mer var man hittar det, inte hur. Man har till exempel flyttat enhetshanteraren lite 
grann mot var den låg under Windows 2000.  Det är bara att hitta den, inte att utföra.” 
 
Det är nu enklare att hitta vanliga inställningar och åtgärder och den integrerar Hjälp och 
supportcenter med Kontrollpanelens gränssnitt57, säger Microsoft. Kommentaren gäller den 
nya kategorivyn som har införts i Kontrollpanelen. Man kan enkelt gå tillbaka med ett enda 
klick. Detta blev den mest kontrasterande frågan av alla när det gäller åsikterna mellan 
tillverkare och användare. Ingen av de tillfrågade intervjupersonerna gillade det nya 
utseendet: 
 
”Jag tycker inte att det är en bra uppdelning. Jag har växlat tillbaka till klassiskt läge … till 
exempel en sån enkel sak som att gå in och ändra från DHCP till fast IP, då hittar jag inte. 

                                                 
57 http://www.microsoft.com/sverige/products/windows/xp/professional/story/simple_article3.asp 
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Det tar för lång tid, jag hinner gå fel eller något sådant.” 
 
”…när man lagt in denna gruppering så ser man inte sambandet i grupperingarna logiskt 
sett. Man kan ta till exempel inställningarna för e-postikonen. I den där grupperingen så 
hittar man aldrig den.” 
 
”Den tycker jag inte om, jag har gått tillbaka till den klassiska för att man har nämligen inte 
allt under den. Till exempel var kommer man till systemet här? Den finns inte! Detta är 
egentligen bara en förkortad version. Och det är också en sån där grej ”var är den?” …  när 
du installerat XP, då är den i kategoriläge. Man kan leta sig knäpp om man ska hitta 
systemet. Om du har installerat XP och vill kolla om alla drivrutiner har hittats, så måste du 
kolla det i systemhanteraren. Du hittar inte det förrän du växlar till klassiskt läge. Det är en 
liten svaghet tycker jag.” 
 
Gällande lärbarhet säger teorin att den mäter hur mycket tid och ansträngning som krävs för 
att lära sig använda det nya operativsystemet, samt hur bra man kommer ihåg det man lärt sig 
över tiden.  Vi kan konstatera att det inte varit några större problem med att lära sig att 
använda den nya versionen av operativsystemet. De intervjuade ansåg alla att steget mellan 
Windows 2000 och Windows XP varit mindre än till exempel det mellan Windows NT 4.0 
och Windows 2000. Det finns dock vissa förändringar i den nya versionen som användarna 
har haft problem med att lära sig. Men precis som i fallet med operativsystemets relevans kan 
man här i hög utsträckning välja att konfigurera operativsystemet så att det fungerar i stort 
som i tidigare versioner. Vår analys blir därför den att om man är van vid den tidigare 
versionen Windows 2000, vilket är vår utgångspunkt, så är lärbarheten hög i denna version 
 
5.2.5 Gränssnitt 
 
När man öppnar filer i Windows XP grupperas de baserat på programtyp. Vi frågade om den 
nya grupperingen i aktivitetsfältet som sker när man öppnar flertalet fönster samtidigt. Alla 
intervjupersonerna tyckte att detta var en bra lösning.  
 
”… där har du en finess som lagts till; om man öppnar flera fönster då får jag en gruppering. 
Den tycker jag är elegant!” 
 
Dock ansåg en av intervjupersonerna att det kunde vara något besvärligt att vänja sig vid 
denna funktion: 
 
”Ibland fungerar det bra, men ibland … då klickar man fel och håller på.  
Ibland känns det lite konstigt.” 
 
Windows XP gömmer objekt som sällan används i statusraden. Vill man se dem måste man 
själv ta fram dem. Finner du att detta är en lämplig lösning? På denna fråga ansåg två av de 
intervjuade att det var en riktigt bra lösning, den tredje hade ej noterat funktionen. 
Intervjupersonerna som noterat funktionen hade båda ställt in själv vilka ikoner som ska visas 
och vilka som ska döljas.  
 
Vi frågade även om vad personerna tyckte om det nya gränssnitt som man möts av när man 
installerat Windows XP, och om de själva använde detta gränssnitt eller om de gått tillbaka 
till det klassiska utseendet. Samtliga intervjupersoner ansåg att Windows XP’s nya gränssnitt 
till utseendet var trevligare än det klassiska.  
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”Jag tycker att det nya gränssnittet ger en bättre fröjd för ögat.” 
 
Dock hade två av intervjupersonerna valt att inte använda sig av det nya gränssnittet av olika 
skäl. 
 
”… och det är en nackdel med det nya gränssnittet, man får mycket större ikoner, en större 
övre blåkant, vilket innebär att du tar yta från min tillämpning. Det är en nackdel, ytan är 
helig!” 
 
”Jag har växlat tillbaka till det klassiska. Jag tror att det är en ”latgrej”… Jag har ju jobbat 
så mycket med 2000 … Utseendet i XP är mycket, mycket snyggare, mycket trevligare. Det är 
ju en anledning till varför man borde köra i det läget, men…” 
 
Vi kan konstatera att gällande det nya gränssnittet råder det delade uppfattningar. Även om 
samtliga intervjuade ansåg att det var ett estetiskt bra utformat gränssnitt, så fanns det vissa 
reservationer. Det som tydligast framkom som en nackdel var att det nya gränssnittet upptog 
större utrymme från skrivbordsytan. Två av de intervjuade hade också valt att gå tillbaka till 
det ”klassiska” gränssnittet. Vad samtliga intervjuade var rörande överens om var dock att den 
nya kontrollpanelen inte håller måttet. Här har samtliga valt att gå tillbaka till den klassiska 
versionen. Vår analys av det nya gränssnittet blir den att användbarheten sammantaget inte 
har ökat, utan tvärtom på flera områden har det förändrat användbarheten till det sämre. 
 
 
. 
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6 Diskussion 
 
Vår ambition med detta arbete har varit att undersöka vilka förändringar som sker när man 
byter version av operativsystem, och vad dessa innebär för användbarheten. Vi har i vår 
fallstudie undersökt ett byte mellan operativsystemen Windows 2000 Professional och 
Windows XP Professional.   
 
Vi utgick från premissen att när ett företag, i detta fall Microsoft, släpper nya versioner av 
sina program så bör det rimligtvis ha skett en märkbar förbättring. Tidsperioden mellan dessa 
operativsystem är relativt kort, 18 månader, och även om Windows XP är baserat på 
Windows 2000 så har mycket ändrats. Det vi ville få fram med detta arbete är just vilka 
förändringar som skett, om de är till det bättre eller till det sämre och om operativsystemet 
generellt sett har genomgått en förbättring eller försämring. 
 
Vår slutsats av denna undersökning är att Windows XP innehåller ett antal förändringar till 
det bättre. Det är främst stabiliteten hos operativsystemet och det bättre stöd för hårdvara som 
utmärker sig som de främsta fördelarna. Vi anser att det nya gränssnittet, om än estetiskt 
tilltalade, inte tillför någon förbättring för användbarheten. Vi kan istället konstatera att 
merparten av de intervjuade väljer att byta tillbaka till det klassiska gränssnittet, som funnits i 
de äldre versionerna i många år. 
 
Till de förändringar som skett till det sämre i den nya versionen, Windows XP, hör den nya 
kategorivyn i kontrollpanelen. Vissa fundamentala inställningsmöjligheter saknas i denna nya 
vy, varför man gjort detta alternativ är obegripligt. Det finns till exempel en guide i Windows 
XP som tillverkaren anser nyttig för småföretagare. De som använder guiden anser att den är 
för klen och har för få inställningsmöjligheter. 
 
Man har i Windows XP även inkluderat en brandvägg och mjukvara för cd-bränning. De 
tillfrågade finner dem användbara men inte tillfredsställande. Den slutsats vi kan dra av detta 
är att användaren oftast får en bättre upplevelse då denna använder sig av en tredjeparts 
programvara, som är komplett och dessutom oftast följer med diverse hårdvaror utan extra 
kostnad. Dock vill vi påpeka att operativsystemet inte på något sätt kräver att man använder 
dessa, man kan utan problem använda sig av en tredjepartsprogramvara.  
 
Vår slutsats blir den att Windows XP har en något högre användbarhet än sin föregångare. 
Förbättringarna visar sig främst i den ökade stabiliteten och kompabiliteten med både extern 
och intern hårdvara, såsom drivrutiner och hårdvarustöd. Användaren får även god hjälp, i 
form av nya och förbättrade guider samt hjälpfunktioner. Vi anser att de förbättringar som 
tillkommit är ansenligare än de nackdelar som det nya operativsystemet har medfört. Vi anser 
vidare att den omställning som kan uppstå för en användare när man byter från Windows 
2000 till Windows XP är acceptabel och påverkar inte arbetet i alltför hög grad. 
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7 Reflektioner 
 
När vi nu avslutat arbetet har vi försökt att tänka över det vi utfört. Detta arbete började med 
att vi funderat över detta med att diverse programvaror ständigt kommer ut i en aldrig sinande 
ström av nya versioner. Vi har själva upplevt att när man bytt version av en viss programvara 
så kan det vara väldigt svårt att finna några större skillnader mellan den senaste och den 
tidigare versionen. Det kan även vara tvärtom ibland, den nya versionen är så olik sin 
föregångare att det ställer till med problem att både hitta och förstå. Våra funderingar kom 
även att innefatta operativsystem, när dessa släpps till allmänheten så låter det alltid i det 
marknadsförande företaget som att denna nya version, det är något som man inte klarar sig 
utan! ”Hur har man kunnat arbeta med den förra versionen?” 
 
Men vilka förändringar kan man finna mellan två efterföljande versioner av ett 
operativsystem? Bidrar dessa förändringar till att öka användbarheten?  Detta är vad vi försökt 
utforska och redogöra för i vår rapport. 
 
Vi har arbetat efter en metod med vilken man kan mäta användbarhet. Vi har börjat med att 
ställa de två senaste versionerna av Windows mot varandra för att utröna vilka förändringar 
som skett i och med versionsbytet, och sedan med hjälp av denna metod undersöka om dessa 
förändringar ökat användbarheten, eller om de tvärtom försämrat den. 
 
Att fastställa förändringarna mellan operativsystemen hade vi inte några större problem med. 
Microsoft har detta väl dokumenterat på sin hemsida. Det största problemet där har varit att 
sålla bort sådant som vi funnit irrelevant utifrån ett användbarhetsperspektiv. Vi kunde efter 
våra intervjuer konstatera att det finns vissa aspekter som vi kunde ha utelämnat, men vi har 
dock inte sett att vi missat någon viktig punkt. 
 
Vi anser att vi fått fram ett bra material av intervjuerna och att vi i två fall av våra tre valda 
intervjupersoner gjort ett bra val. Dessa två har inte bara själva en stor personlig erfarenhet av 
operativsystemen utan har även en mycket god erfarenhet av vad andra användare har för 
problem och åsikter av systemen. Det ingår i deras arbete att hjälpa andra användare av dessa 
operativsystem. Så här i efterhand har vi dock kunnat konstatera att om vi haft längre tid på 
oss med arbetet så hade vi nog försökt att finna en fjärde person att intervjua för att 
kompensera den av våra valda personer som inte gav lika mycket användbart material som de 
två övriga. Tyvärr föll nästan en vecka bort i diskussion med en annan person som sedan inte 
såg sig lämplig för denna intervju, denna tid hade kunnat läggas på att hitta denna fjärde 
person istället. Vi anser dock att vi fått ärliga och öppna svar av våra intervjupersoner. Ingen 
av dessa personer tror vi har haft någon anledning att framhålla ett operativsystem framför det 
andra. 
 
När vi sedan har analyserat vårt insamlade material utifrån metoden vi valt att arbeta efter så 
har vi stött på vissa problem. Det största problemet har varit att fånga in våra intervjufrågor i 
rätt tillhörande kategori enligt den modell vi arbetat efter; REAL-modellen. Vi har hela tiden i 
stora drag, efter att ha utfört intervjuerna, haft ganska klart för oss hur resultatet kommer att 
utfalla. Det svåra har varit att relatera tillbaka detta material till vår metod. Vi tror att det stora 
problemet är att REAL-modellen egentligen är utformad för att mäta användbarheten hos en 
produkt, medan vi har försökt att applicera denna som en jämförelse av en mätning av två 
produkter. Detta har vållat vissa bekymmer i arbetet. Men vi anser trots detta att vi till den 
största delen lyckats använda oss av metoden på ett tillfredsställande sätt, och att vi fått fram 
ett bra och giltigt resultat. 
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Vi hade förväntat oss att förändringarna mellan de olika versionerna skulle vara större. När 
man ser Windows XP för första gången verkar det som om det mesta har ändrats, men efter 
att ha tittat djupare under skalet så kan vi konstatera att skillnaderna inte är allt för 
omfattande. En hel del har ändrats och förbättrats, men faktum är att den nya versionen känns 
som en ansiktslyft version med några nya funktioner.  
 
Vi anser att vi, i detta fall med Windows 2000 och Windows XP, fått det resultatet att man i 
och med en ny version av ett operativsystem får ett system som är mer användbart. Det finns 
vissa förändringar som för en användare kan innebära både förbättringar och försämringar, 
men i det stora hela så innebär dessa förändringar en ökad användbarhet för de personer som 
arbetar med operativsystemet.   
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Bilaga 1 
 
Intervjuer 
 
Intervju med Ralf Lindahl, Tisdagen den 16 april 2003. 
 
1. Har du erfarenhet av både Windows 2000 samt Windows XP? I så fall, hur länge har 
du använt dessa båda operativsystem? 
 
Oh ja, jag har använt Windows 2000 sen det kom och Windows XP sen det kom. Men jag 
kommer inte ihåg datum. 
 
2. Vad fick dig att byta till Windows XP? / Varför fortsätter du med Windows 2000? 
 
Jag har både och, av den enkla anledning att jag måste känna till alla operativsystem. Här inne 
har vi 2000 på den och XP på den (pekar på två datorer). 
 
3. Vilket operativsystem använder du privat?  
  
Jaa, själv tror jag att jag använder.. XP kanske. Jag tror nämligen att den har, eller jag vet att 
den har lite bättre funktionalitet, alltså rent i systemet. Den har lite mera stöd för viss 
multimedia som inte egentligen 2000 har. Nog kan man installera, lägga till mycket i 2000, 
men det är ganska skönt att det finns i XP redan när man sätter in det. 
 
4. Finns det någon/några funktioner i 2000 som gör ditt arbete lättare? Vilka? 
 
Nej, inte som användare. För jag ser ingen större skillnad egentligen annat än ”kosmetika”. 
 
5. Finns det någon/några funktioner i XP som gör ditt arbete lättare? Vilka? 
 
Nej, inte sådär rätt av. Vad dom har det är egentligen att utseendet, gränssnittet är ändrat. 
Ändrar man till Windows Classic, har du svårt att märka skillnad mellan Windows 2000 och 
XP som användare. Däremot som systemadministratör så ser du skillnad. Men 
användargränssnittet tycker jag, där finns det inga speciella funktioner. Det enda jag kommer 
på är aktivitetsfältet, där har du en finess som lagts till, där om man öppnar flera fönster då får 
jag en gruppering. Den tycker jag är elegant! 
 
6. Fjärrstyrning är en funktion som Microsoft anger som ett betydande skäl till varför 
man ska använda sig av Windows XP. Har du använt denna funktion för att kunna 
arbeta till exempel hemifrån med din dator på jobbet? 

- Om så är fallet, vad tycker du om denna funktion? Är det en viktig nyhet i ditt 
operativsystem? 

 
Nej, jag har inte använt denna funktion på XP. Finessen med den är egentligen att någon ska 
kunna ge support. Det är egentligen enda finessen med den. Det vill säga om nån har ett 
problem så ska till exempel en supporttekniker kunna gå in och fjärrstyra skrivbordet. 
Jag har aldrig sett någon använda den till att arbeta hemifrån på datorn man har på jobbet, 
eller tvärtom. Där känns det inte som någon viktig funktion. Det jag har sett av dom som har 
gjort det är att man har använt sig av en annan applikation.  
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7. Om man markerar till exempel ett dokument i Windows XP så förhandsvisas 
dokumentet i en dynamisk meny med olika valmöjligheter, finner du denna funktion 
användbar eller använder den onödig kapacitet? 
 
Det använder man oftast inte av den enkla anledningen att alla dom där finesserna… jag som 
har hållit på länge med datorer jag är rädd om min skrivbordsyta. Skrivbordsytan försvinner. 
Jag tycker inte det är… men det är ju som jag är van att använda Windows. Ett problem är ju 
att man är van sen tidigare. Jag har ju hållit på så länge, jag har lärt mig ovanor. Det är svårt 
att lära en gammal hund sitta, så att mycket av finesserna går ens näsa förbi. 
 
8. Windows XP Proffesional innehåller integrerat stöd för CD-bränning på CD-R- och 
CD-RW-enheter, är detta en funktion du finner användbar eller använder du hellre 
tredjepartsprogram? 

- Om så är fallet, hur ofta använder du denna och till vad använder du den? 
 
Jag använder programvara från en tredjepart, för den i XP är inte stabil. Jag har inte testat så 
mycket, en del som har testat den har sett att den är ostabil. Sen kan du inte köra en CD-RW 
skiva, vad jag vet. Jag har då inte sett att den klarar det på de brännare jag har. Men jag vet 
inte riktigt hur stödet är där. Men man använder ofta brännarprogram som följer med 
brännaren man har. 
 
9. Guiden Konfigurera Nätverk är ett hjälpmedel för att enkelt skapa ett mindre 
nätverk. Har du använt denna funktion? 
- Om så är fallet, fann du funktionen användbar. 
 
Nja, jo jag tror jag har provat nån gång. Men den är ganska rudimentär. Jag är inte förtjust i 
den. 
 
10. Windows XP har en inbyggd brandvägg, använder du dig av denna? Eller föredrar 
du en brandvägg från en tredjepart? 
 
Jag använder den inte personligen, jag har andra brandväggar. Men den är ganska hyfsad. Den 
är nämligen bättre än ingenting. Men det saknas funktioner som loggning av händerser och 
sådant. ”vad är det som händer? Är det nån som försöker nått?” Men det har jag lärt mig beror 
på att Microsoft köper in det mesta av sina funktioner. Likadant med brännarprogrammet och 
backupprogrammet, det är en miniversion. Man köper in en miniversion, tar bort finesserna 
när man skickar med det med operativsystemet. Har du en brandvägg vill du gärna se om det 
är någon som försökt, är jag utsatt för konstanta försök? Dessa funktioner har tagits bort. 
Däremot fungerar den ganska bra. 
 
11. Windows XP grupperar dina dokument på aktivitetsfältet, till exempel så läggs 
öppna fönster i Internet Explorer i en och samma grupp. Är detta en fördel gentemot 
Windows 2000 som lägger dokumenten efter varandra? 
 
Ja det är en fördel ( se tidigare) 
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12. Windows XP gömmer objekt som sällan används i statusraden. Vill man se dem 
måste man själv ta fram dem. Finner du att detta är en lämplig lösning? 

- Man kan även ställa in vilka objekt som ska vara osynliga i statusraden. 
Vill man se dem måste man själv ta fram dem. Finner du att detta är en 
lämplig lösning? 

- Man kan även ställa in vilka objekt som ska vara synliga i statusraden, 
använder du dig av denna funktion? 

 
Vissa vill man se, till exempel jag vill alltid se antivirus, för att se om det är funktionellt. Så 
jag använder funktionen att själv välja vilka objekt som ska vara synliga. Har jag lite ikoner, 
då kan jag visa allihop. Men är det många då vill jag dölja vissa annars får jag så litet 
akitvitetsfält. Så det är en bra funktion. 
 
13. Använder du dig av det nya gränssnittet för startmenyn och aktivitetsfältet? 

- Om ja, vad anser du är bättre med det nya gränssnittet? 
- Om inte, har du provat att använda det någon gång? 

- Om ja, vad fick dig att gå tillbaka till det gamla gränssnittet?  
 
Det har jag lärt mig att original är faktiskt väldigt bra. Det är ganska välforskat vilka 
färgkombinationer som går bra ihop. Det finns ju andra scheman, men dom är ganska väl 
utprovade. Det vet jag, och det stämmer. Jag har sett att en del byter, det kan man. Men håller 
man sig till standardscheman så brukar det vara bra. Gör man egna kombinationer, då brukar 
det inte gå bra. Man brukar få lite dålig kontrast. Är man ung och vacker då är det inte säkert 
att det gör så mycket, man har skarpa ögon. Men blir du lite äldre då blir det svårt. 
Jag har valt att gå tillbaka till det klassiska, och det beror på två orsaker. Den ena är, och det 
är en nackdel med det nya gränssnittet, man får mycket större ikoner, en större övre blåkant, 
vilket innebär att du tar yta från min tillämpning. Det är en nackdel. Ytan är helig. Det andra 
är att, varför jag alltid kör det klassiska det beror på en bugg i det nya gränssnittet. Det finns 
vissa program som är utvecklade med visual basic 3.0. Det är ganska mycket program som är 
utvecklade med den. Om du har ett databasfält med tre databasfält, FTP är ett typexempel; 
namn, adress, telefonnummer. Ändrar du till Windows XP så försvinner ett fält. Ändrar du 
tillbaka till classic så kommer det tillbaka. Så det finns en bugg där, jag vet inte riktigt vad det 
är, och det är med äldre som är utvecklade i Windows 3.0. Jag har inte sett om man har 
åtgärdat det med något servicepack. Nyare program ser man det inte på. Eller de som är 
utvecklade i C++, tror jag.  
 
14. Man kan i Windows XP lägga in egna systemåterställningspunkter, är detta en 
funktion som du saknar i Windows 2000? 
 
Jo, detta är en bra funktion. Jag använder den inte så mycket, men det är en bra funktion. Jag 
önskar att folk använde den oftare. Då man kommer dit och det inte fungerar. 
 
15. Anser du att du behöver starta om din dator mer sällan med Windows XP? 
 
Nej, det är mest tillämpningarna som spårar ut. Det är alltså egentligen inte operativsystemet. 
Det brukar räcka med att logga ut och logga in. Då rensar man sessionen så att säga, den 
minnesarean, så kan man börja om. Typexpempel är denna programvaran som är till för att 
synca min Palm. Den hakar upp sig ibland, då räcker det med att logga ut och logga in, dvs 
döda processen och starta igen. Och det är likadant på Windows 2000. det är ofta inte 
systemets fel, det är tillämpningen.  



 4

16. Har du några kompabilitetsproblem med äldre programvaror i Windows 
2000/Windows XP? 

- Om ja, mellan vilka programvaror och operativsystem? 
- Har detta medfört att du har införskaffat annan mjukvara? 

 
Jo, en del, men det är egentligen samma i Windows 2000 och XP. De yppar sig likadant, men 
man måste åtgärda dom på lite olika sätt. Men jag har inte sett så mycket 
kompabilitetsproblem egentligen. Det är vissa programvaror som går ner lite mer på djupet. 
Det är till exempel brännarprogram. En klassiker är CD Creator. Lyckas du installera den, 
trots att XP säger att den inte vill ha den versionen, så startar inte XP sen. Då är det bara att 
installera om. Men det är program som går på djupet.  
 
17. Använder du hjälpfunktioner oftare i något av de båda operativsystemen? 
 
Nej. 
 
18. Har du behövt support för Windows 2000/XP? 
 
Nej. 
 
19. Om du använt dig av hjälp- och supporttjänsterna, finner du någon skillnad i dessa 
mellan operativsystemen? 
 
(ej frågat) 
 
20. Generellt sett, tyckte du att det nya gränssnittet gjorde att det tog längre tid att 
vänja sig med denna nya version, om man jämför med tidigare byten av versioner av 
Windows? 
 
Ja det tog mer tid att hitta funktionerna. Det är ju så att du har samma funktioner, du gör 
samma sak om du ska göra inställningar eller sådant, så är det samma du gör. Men man har 
flyttat lite på dom och grupperat dom lite olika. Ett exempel är utforskaren, ända fram till 
Windows 2000 har den funnits under program, nu finns den under program  tillbehör. Man 
har alltså flyttat på den. Det gör att det tar en stund att hitta. Det är likadant i kontrollpanelen, 
man har alltså grupperat om en del. Sen är det svårt att säga vad som är mera logiskt. Det kan 
ju ha varit fel i den förra versionen, att det inte var logiskt. NT 4 var till exempel inte logisk 
alltid, med var prylarna fanns. I Windows 2000 blev det mera logiskt. Nu har man stuvat om 
lite grann i XP, men där har jag svårt att säga vad som är mer logiskt. Så det tar en liten stund 
varje gång man stuvat om. Det jag däremot fortfarande inte har lärt mig efter något år, det är 
ikonerna. Det verkar som om ikoner svetsas fast på näthinnan. Till exempel ikonen för att 
lägga till och ta bort program den har man bytt utseende på, och då har jag svårt att hitta den. 
Vilket innebär att jag kommer på mig själv att kasta ett getöga på ikonerna, jag hittar den inte, 
så jag börjar läsa. Jag förstår inte varför dom har bytt ikon, jag tror det är lite grann att det ska 
vara flashigt. Att man ska se att det är något nytt.  
 
21. I Windows XP har man ändrat ikonerna i kontrollpanelen, tycker du att detta är en 
för- eller nackdel? Motivera. Var det svårt att lära sig vad de nya ikonerna betyder? 
 
Se ovan. 
 



 5

22. Var du tvungen att lära dig nya sätt att göra samma saker? 
Om ja, i så fall vilka? 
 
Nej, inte vad jag kan.. det är mer var man hittar det, inte hur. Man har till exempel flyttat 
enehtshanteraren lite grann mot var den låg under Windows 2000. det är bara att hitta den, 
inte att utföra. Sen har man lagt till lite mer guider i Windows XP. Det enda jag har emot 
guider, de funkar ganska bra, är att ibland vill man inte köra guiderna och man kan inte alltid 
säga ”stopp och belägg, jag vill inte köra en guide, jag vill köra manuellt”. Du måste köra 
guiden, och sen får man gå in och peta manuellt.  
 
23. Windows XP har delat upp kontrollpanelen i en ny kategorivy, anser du att denna 
uppdelning gör det lättare att finna vad du letar efter? Tyckte du att det tog lång tid att 
lära sig använda den nya kategorivyn i kontrollpanelen? 

- Om ja, vad anser du är bättre med den nya kategorivyn? 
 
Den tycker jag inte om, jag har gått tillbaka till den klassiska för att man har nämligen inte allt 
under den. Till exempel var kommer man till systemet här? Den finns inte! Detta är egentligen 
bara en förkortad version. Och det är också en sån där grej ”var är den?”. när du startar XP, 
när du installerat XP alltså, då är den i kategoriläge. Man kan leta sig knäpp om man ska hitta 
systemet. Om du har installerat XP och vill kolla om alla drivrutiner har hittats, så måste du 
kolla det i systemhanteraren. Du hittar inte det förrän du växlar till klassiskt läge. Det är en 
liten svaghet tycker jag.  
 
24. Några andra saker du tänker på när det gäller användbarheten i Windows 2000 och 
Windows XP? 
 
Vad jag tycket i alla nya versioner är just detta att det blir allt mindre och mindre yta som man 
jobbar på. Alla dessa ramar och allting, ser man på XP så ser du att man har tjockare 
kantlinjer, det är tjockare överallt, svulstigare. Detta tar plats. De funktioner jag genast slår 
bort, och jag vet inte hur många som använder det, är att använda effekt för menyerna. 
Däremot kan man säga att det lär bli bättre och bättre funktioner ju längre tiden går.  
 
Komplettering av intervju den 23 maj 2003-05-26 
 
K1. Din ålder?  
  
Född 1957. 
 
K2. Din utbildning?  
 
Fyraårigt tekniskt gymnasium + 1 År styr och reglerteknik i Älvsbyn. 
   
K3. Hur länge har du jobbat på den nuvarande arbetsplatsen? 
 
14 År med egen Firma 
  
K4. Hur länge har du arbetat med datorer i yrket? 
 
ca 20 År 
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Intervju med Lars-Göran Söderberg, Torsdagen den 17 april 2003. 
 
1. Har du erfarenhet av både Windows 2000 samt Windows XP? I så fall, hur länge har 
du använt dessa båda operativsystem? 
 
Ja, Windows 2000 i tre år och Windows XP i ett och ett halvt år kanske. 
Vi använder mycket produkterna före, i betastadiet också. Så vi har ganska bra koll på dom 
innan dom släpps ut så att säga. 
 
2. Vad fick dig att byta till Windows XP? / Varför fortsätter du med Windows 2000? 
 
Man kan säga att det som delvis fått mig att byta är den högre funktionaliteten plus att den 
bygger på Windows 2000 stabilitet. Det har tillkommit bättre stöd för olika programvaror och 
framför allt på hårdvarusidan.  
 
3. Vilket operativsystem använder du privat? 
 
Windows XP. 
På arbetet både Windows XP samt 2000. En kombination, Windows XP på arbetsstationerna, 
vi använder 2000 på servrarna.  
 
4. Finns det någon/några funktioner i 2000 som gör ditt arbete lättare? Vilka? 
 
Det är svårt att säga, om man jämför med föregående version till Windows 2000, NT, så var 
det avsevärda skillnader därför att man fick ju stöd för hårdvara, plug-and-play 
funktionaliteten. Det plus en ökad stabilitet i systemet, en avsevärd ökad stabilitet. Även ökad 
funktionalitet 
 
5. Finns det någon/några funktioner i XP som gör ditt arbete lättare? Vilka? 
 
Det kan man säga. Det är ett antal verktyg som tillkommit som underlättar, bla kan man ju 
nämna ett som vi använder mycket; det man kallar remote desktop funktionaliteten. Dels i 
rollen som administratör, men det kommer ju tillgodo för användarna också. Pga av att man 
kan komma åt sin dator på ett annat ställe än där man sitter själv, fysiskt. Så man kan säga att 
den versionen har underlättat distansarbete för anställda.  
 
6. Fjärrstyrning är en funktion som Microsoft anger som ett betydande skäl till varför 
man ska använda sig av Windows XP. Har du använt denna funktion för att kunna 
arbeta till exempel hemifrån med din dator på jobbet? 

- Om så är fallet, vad tycker du om denna funktion? Är det en viktig nyhet i ditt 
operativsystem? 

 
Ja, jag har använt den för att arbeta hemifrån på min dator. Den är mycket användbar. Mycket 
få problem med den. Jag använder den i stort sett varje dag. 
 
7. Om man markerar till exempel ett dokument i Windows XP så förhandsvisas 
dokumentet i en dynamisk meny med olika valmöjligheter, finner du denna funktion 
användbar eller använder den onödig kapacitet? 
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Jag upplever inte att den använder onödig kapacitet. Jag tycket att den är användbar. Det är ju 
mycket beroende på kapaciteten på datorn, på en äldre dator kan det ju upplevas som lite 
tyngre. Men vi har som bestämt en minsta nivå på datorn som man bör ha för att vi ska 
installera XP. Vi använder den, vi har inte kopplat bort den i grundinställningarna för 
användarna, den ingår så att säga. Vi förbestämmer hur datorn ska bete sig för användarna. Vi 
gör en massa grundinställningar redan i installationen. Så oavsett vem som loggar in på datorn 
så får alla samma grundinställningar.  
 
8. Windows XP Proffesional innehåller integrerat stöd för CD-bränning på CD-R- och 
CD-RW-enheter, är detta en funktion du finner användbar eller använder du hellre 
tredjepartsprogram? 

- Om så är fallet, hur ofta använder du denna och till vad använder du den? 
 
Jag tycker den är fullt användbar. För våran del har det räckt, man kan säga att vi har gjort en 
komplettering med en gratis tredjepartsprogramvara som möjliggör bränning av ISO-filer. Det 
är enda tillägget, jag klarar mig hur bra som helst i mitt dagliga jobb så att säga.  
Man kan också säga att den där funktionen har inte marknadsförts så mycket för.. man får 
mycket förfrågningar från folk som frågar vad dom ska använda för program för bränning. 
Oftast när man talar om att du behöver inget program, du kan bara markera, kopiera och 
skicka till brännaren så tror dom inte att det är sant. För oftast, behovet av 
tredjepartsprogramvara är ju när du ska göra några speciella grejer i inställningar och sådant. 
T.o.m. om du ska kopiera över musik så fixar Windows XP det. 
 
9. Guiden Konfigurera Nätverk är ett hjälpmedel för att enkelt skapa ett mindre 
nätverk. Har du använt denna funktion? 

- Om så är fallet, fann du funktionen användbar. 
 
Jag har använt den lite, eftersom vi anses vara professionella användare. Jag har tittat på 
funktionerna och tja, jag vet inte om det hjälper användarna så mycket. 
Problematiken att man använder benämningar och beskrivningar som… du måste ändå ha en 
liten teknisk bakgrund för att förstå vad det handlar om, för att klara av att göra dom där 
grejerna. Utan i så fall ska man ju göra en helt färdig, klicka. Där en valig användare kan 
ingenting, vet ingenting, ”ställ in det så att jag känner mig säker, så att det fungerar.” 
 
10. Windows XP har en inbyggd brandvägg, använder du dig av denna? Eller föredrar 
du en brandvägg från en tredjepart? 
 
Man kan väl säga delvis, men inte fullt ut. Vi föredrar en brandvägg från en tredjepart. Den är 
bra men inte tillräcklig. Det är ju ganska vanligt det där sättet att man tillför funktionalitet i 
operativsystemet. Man kan säga att man har 75% av funktionaliteten, men man skulle behöva 
dom där sista 25… 
Det är bättre inställningsmöjligheter både på inkommande och utgående trafik (hos 
tredjeparts). Den är ju begränsad. 
 
11. Windows XP grupperar dina dokument på aktivitetsfältet, till exempel så läggs 
öppna fönster i Internet Explorer i en och samma grupp. Är detta en fördel gentemot 
Windows 2000 som lägger dokumenten efter varandra? 
  
Ja, det är bra med gruppering. Jag har då upplevt det så.  
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12. Använder du dig av det nya gränssnittet för startmenyn och aktivitetsfältet? 

- Om ja, vad anser du är bättre med det nya gränssnittet? 
- Om inte, har du provat att använda det någon gång? 

- Om ja, vad fick dig att gå tillbaka till det gamla gränssnittet? 
 

Man kan säga i stort sett ja, dock icke i kontrollpanelen. Den ger ju lite bättre orienteringar, 
centraliserade grejer, så att det inte är så utspritt. Däremot, då man har jobbat i det gamla så 
får man leta ett bra tag innan man hittar igen funktionerna. Därför är oftast det snabbaste sättet 
är att gå över till det man kallar för classic view. Så där har vi både för- och nackdelar. 
Jag tycker att det nya gränssnittet ger ett bättre fröjd för ögat. Jag föredrar den nya designen 
framför den gamla. Men det man skulle vilja ha är mera utökade inställningsmöjligheter. Det 
finns ju tredjepartsprogram. 
 
13. Windows XP gömmer objekt som sällan används i statusraden. Vill man se dem 
måste man själv ta fram dem. Finner du att detta är en lämplig lösning? 

-  Man kan även ställa in vilka objekt som ska vara osynliga i statusraden. 
Vill man se dem måste man själv ta fram dem. Finner du att detta är en 
lämplig lösning? 

-   Man kan även ställa in vilka objekt som ska vara synliga i statusraden, 
använder du dig av denna funktion? 

 
Det är en bra lösning för den normale användaren. För våran del så är det… vi måste alltid slå 
på den för att ha full kontroll på grejerna. Vi är inne och ändrar för att få det som vi själv vill 
vara synligt.  
 
 
14. Man kan i Windows XP lägga in egna systemåterställningspunkter, är detta en 
funktion som du saknar i Windows 2000? 

 
Ja det kan man säga. Där har man ju haft problem om det har hänt något, om man har haft 
problem att backa tillbaka förut. Så man kan säga att det är ett steg i rätt riktning. Man kan 
dock inte säga att vi gör egna återställningspunkter. 
 
Anser du att du behöver starta om din dator mer sällan med Windows XP? 
 
Marginellt, mycket marginellt. Windows XP är lite stabilare men det är marginellt. 
 
15. Har du några kompabilitetsproblem med äldre programvaror i Windows 
2000/Windows XP? 

- Om ja, mellan vilka programvaror och operativsystem? 
- Har detta medfört att du har införskaffat annan mjukvara? 
 

I Windows 2000 hade vi en del program, men det var program som var så pass gamla, 4 – 5 år 
gamla. Programleverantören hade kommit med nya versioner. Så det var bara när man 
använde mycket äldre versioner. Annars har det varit ingenting i stort sett. 
Funkar det inte i 2000 så funkar det oftast inte i XP heller. Det har krävt uppdatering utav 
programvara i så fall.  
 
16. Använder du hjälpfunktioner oftare i något av de båda operativsystemen? 
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Delvis kan man säga. Lite blandat. I 2000 var det mer från början eftersom det var ett helt nytt 
koncept. I XP har det blivit mindre eftersom det bygger ju på 2000. man har inte lagt in lika 
stora förändringar så att säga, förutom det grafiska utseendet. 
 
17. Har du behövt support för Windows 2000/XP? 
 
Aldrig. 
 
18. Om du använt dig av hjälp- och supporttjänsterna, finner du någon skillnad i dessa 
mellan operativsystemen? 
 
Endast till servrarna, men inte till Microsofts produkter, utan mer för tredjepartsprodukter i 
kombination med hårdvaran. 
 
19. Generellt sett, tyckte du att det nya gränssnittet gjorde att det tog längre tid att 
vänja sig med denna nya version, om man jämför med tidigare byten av versioner av 
Windows? 
 
Det kan man säga. Det har ju en viss betydelse. Användare upplever ju just om det ändras, då 
har dom svårare. Vi har ju rullat ut en hel del XP redan idag. Så vi håller på att uppgradera på 
personalens datorer. Men vi har inte hört nå mycket att man tycker det är jobbigt utan det är 
ganska marginellt.  
 
21. I Windows XP har man ändrat ikonerna i kontrollpanelen, tycker du att detta är en 
för- eller nackdel? Motivera. Var det svårt att lära sig vad de nya ikonerna betyder? 
 
På ikonerna är ingen större skillnad egentligen, man har gjort dom lite snyggare.  
Man kan säga att det tillkommit en del andra beroende på en ökad funktionalitet i XP vad det 
gäller hårdvara. Som jag sa tidigare, det praktiska problemet har varit när man visat dom i 
grupperingen jämfört med enskilda. I grupperingen är det svårt att orientera sig. 
 
22. Har användaren möjlighet att gå tillbaka till det klassiska utseendet? 
 
Ja det har man möjlighet att ändra. Men vi har inte sett att man ändrar detta. Det är oftast vi 
säger att man ska slå över till classic view i kontrollpanelen. 
 
23. Windows XP har delat upp kontrollpanelen i en ny kategorivy, anser du att denna 
uppdelning gör det lättare att finna vad du letar efter? Tyckte du att det tog lång tid att 
lära sig använda den nya kategorivyn i kontrollpanelen? 

- Om ja, vad anser du är bättre med den nya kategorivyn? 
 
Ja för våran del tycker vi att det har blivit svårare. Det är oftast att man har vanan (med det 
gamla), men sen när man lagt in denna gruppering så ser man inte sambandet i grupperingarna 
logiskt sett. Man kan ta till exempel inställningarna för e-postikonen. I den där grupperingen 
så hittar man aldrig den, fast den normalt borde finnas under användaren och ett tillägg (??) 
Jag kan se en fördel för en användare som är ny, en hemmaanvändare egentligen. Dom vinner 
ju på det, att det är grupperat på det där sättet. Det är inte så mycket att göra val på så att säga, 
men vi som har jobbat länge mera, då vill man ju gå direkt på kärnan än att hålla på att söka 
sig igenom funktionaliteten i systemet.  
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24. Några andra saker du tänker på när det gäller användbarheten i Windows 2000 och 
Windows XP? 
 
Nej, inte vad jag kan komma på. Ni har ställt dom flesta frågorna.  
Man kan väl säga orsak… vi började gå över till XP på bärbara efter att den släppts. Där såg 
vi en avsevärd skillnad jämfört med 2000, med ökad funktionalitet och användbarhet. Så vi 
hade som strategi att sedan XP släpptes i fjol så uppdaterade vi alla bärbara först, vi plockade 
in dom eftersom. Där kan man säga att, jämfört med den stationära, så har den största fördelen 
kommit på den bärbara. Tack vare bättre användning av plug-and-play grejer. Hantering av 
USB-teknologin slår ju 2000. Där kan man säga att man har det stora. Till exempel du kan 
koppla in kamera, alla typer av USB-utsustning. Det fungerar ju i 99% av gångerna.  
 
Man kan kommentera detta med byte av operativsystem för användaren. Man kan säga att det 
var ett stort steg när man gick från NT 4 till 2000, för då var det så mycket som skulle ändras. 
När man går över till XP så är det marginellt. Det är med användargränssnittet, men nu har 
man ju möjlighet att gå tillbaka.  
 
 
Intervju med Andreas Öberg, Onsdagen den 24 april 2003. 
 
1. Har du erfarenhet av både Windows 2000 samt Windows XP? I så fall, hur länge har 
du använt dessa båda operativsystem? 
 
Jo, det har jag. Windows 2000 har jag använt från 2001 och XP har jag kanske kört i ett år 
kanske.  
 
2. Vad fick dig att byta till Windows XP? / Varför fortsätter du med Windows 2000? 
 
Här ute har vi inte bytt till XP, utan vi kör 2000. Problemet vi har.. vi har ungefär 50 datorer. 
Det är ett stort problem med att byta system. Kompabiliteten mellan systemen och sådant, vi 
har kört NT4 här. Det är tjorv med en massa grejer, det kan vara skrivare, program och sådant. 
Jag har velat bli av med NT4, därför gick vi över på 2000. Sen efter några månader, ja då kom 
XP ut. Då börjar man känna ”jaha, ska man gå på det då också”. Men jag ville inte blanda in 
för mycket system, det är väl därför vi kör 2000. 2000 och XP är ju ganska lika.  
 
3. Vilket operativsystem använder du privat? 
 
Privat kör jag XP.  
 
4. Finns det någon/några funktioner i 2000 som gör ditt arbete lättare? Vilka? 
 
Nej, egentligen inte. Jag tycker nog egentligen att XP är bättre. Jag tycker att dom är ganska 
lika i det mesta, men till exempel bara uppstart det startar lite snabbare XP. Jag har inte suttit 
och klockat i och för sig, men det känns så. Det skiljer väl inte så mycket, men XP känns lite 
bättre i det mesta. Men problemet är... jag pratade med en lärare nu i helgen som var och 
hälsade på, på strömbacka till exempel har dom 2000 och 98 där, dom har, tror jag, kring 400 
datorer. Problemet är som sagt att byta system det gör man inte så snabbt. Så att den dagen vi 
valde 2000, då fanns det bara 2000, det var det senaste. Då är det som inte aktuellt att börja 
mixtra med för mycket system.  
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5. Finns det någon/några funktioner i XP som gör ditt arbete lättare? Vilka? 
 
Se ovan. 
 
6. Fjärrstyrning är en funktion som Microsoft anger som ett betydande skäl till varför 
man ska använda sig av Windows XP. Har du använt denna funktion för att kunna 
arbeta till exempel hemifrån med din dator på jobbet? 

- Om så är fallet, vad tycker du om denna funktion? Är det en viktig nyhet i ditt 
operativsystem? 

 
Nej, jag kör med en programvara från symatec: ”PC anywhere”. Det är väl enda anledningen 
till att jag aldrig kört något annat. Den har funkat bra den där, vi köpte den för en massa år 
sedan, det är en gammal version men den fungerar bra. Jag fjärrstyr mellan distrikten, vi finns 
ju från Kalix till Skellefteå. Egentligen hade det kanske varit kul att titta på men… 
För att ansluta hemifrån för att jobba eller så, då använder vi terminal service. Det är en 
Microsoft… kan jämföras med Citrix, fast det är en lite dyrare programvara. 
Jag har använt fjärrstyrning senast idag mot en kille i Skellefteå, jag har fjärrstyrning till 
verkstaden som är 500 meter bort, så om dom ringer slipper man ta sig dit. Ibland är det svårt 
att förklara per telefon den enklaste saken. Ungefär som ”klicka på startknappen”. Det finns ju 
folk som inte förstår vad man menar då, och då kan man fjärrstyra och visa så. Istället för att 
springa dit. Ibland kanske jag inte använder det på en hel vecka, ibland jätteofta. I snitt varje 
vecka kan jag tro.  
 
7. Om man markerar till exempel ett dokument i Windows XP så förhandsvisas 
dokumentet i en dynamisk meny med olika valmöjligheter, finner du denna funktion 
användbar eller använder den onödig kapacitet? 
 
Ja precis, alltså för egen del… det är säkert en bra funktion, men…För egen del, det är det 
första jag gör när jag installerar en dator, att plocka bort allt ”lull lull”. Jag kör med detaljerad 
lista. Mina egna inställningar, det ska vara så lite extragrejer som bara tar kraft. XP och 2000 
är ju så, du ska ha en hyfsad dator för att det ska flyta på bra tycker jag. Till exempel det är 
samma där om man ser på arbetsplatser, man behöver inte så mycket ”lull lull”. Sen är det 
dyrt att köpa eller leasa datorer. Då vill man att dom ska leva längre, det är sådana småsaker 
som gör att folk kan tycka att det är segt. Det är min egen uppfattning att det segare ner, så jag 
brukar ofta ta bort sådant. Men det är säkert bra för dom som vill använda det.  
För mig går det bort enbart för att jag tycker det är onödigt. Men om man tar sig tid för att 
börja använda det så är det säkert en… jag tycker det är bra att det finns den möjligheten.  
 
8. Windows XP Proffesional innehåller integrerat stöd för CD-bränning på CD-R- och 
CD-RW-enheter, är detta en funktion du finner användbar eller använder du hellre 
tredjepartsprogram? 

- Om så är fallet, hur ofta använder du denna och till vad använder du den? 
 
Jag använder hellre en tredjeparts. Jag har prövat den en gång. Det är ju en enklare funktion 
och så, det är inte svårt att göra. Men jag vet inte varför man… jag kör hellre Easy CD 
Creator eller Nero. Dom är ju som specialister på något sätt känns det. Jag tänker mycket så. 
Egentligen tycker jag det är helt onödigt att installera något annat, då man kan använda den.  
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9. Guiden Konfigurera Nätverk är ett hjälpmedel för att enkelt skapa ett mindre 
nätverk. Har du använt denna funktion? 

- Om så är fallet, fann du funktionen användbar? 
 
Ja, jag tycker den är bra. Den är ganska enkel att ta sig igenom. Jag kan tro att det är ganska 
enkelt för vem som helst. Jag har inte testat det i 2000 dock.  
 
10. Windows XP har en inbyggd brandvägg, använder du dig av denna? Eller föredrar 
du en brandvägg från en tredjepart? 
 
Jag har en hårdvarubrandvägg. Jag har aldrig använt XP’s. Jag köpte en router och brandvägg 
i ett i samband med att jag fick bredband, och då tyckta jag att det behövs inte annat.  
 
11. Windows XP grupperar dina dokument på aktivitetsfältet, till exempel så läggs 
öppna fönster i Internet Explorer i en och samma grupp. Är detta en fördel gentemot 
Windows 2000 som lägger dokumenten efter varandra? 
 
Jag tycker det är svårt det där. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är lite kluvet, för ibland 
lyckas jag… det blir för många fönster. Men det hade det ju blivit även åt andra hållet, så jag 
har inget emot funktionen. Ibland är det bara som att man… det kanske är för att man jobbar 
med olika system, både med XP och 2000. Men på nått sätt så sparar man ju plats så sparar 
man ju plats på det så det är ingen dum idé. Ibland fungerar det bra, men ibland är det som att 
om man lagt upp lite olika som är ganska nära varann, då klickar man fel och håller på.  
Ibland känns det lite konstigt. 
 
12. Använder du dig av det nya gränssnittet för startmenyn och aktivitetsfältet? 

- Om ja, vad anser du är bättre med det nya gränssnittet? 
- Om inte, har du provat att använda det någon gång? 

- Om ja, vad fick dig att gå tillbaka till det gamla gränssnittet? 
 
Jag har växlat tillbaka till det klassiska. Jag tror att det är en ”latgrej”. Varför jag skaffade XP 
var mer för att vara med i utvecklingen. Till en början var jag nog lite negativ, jag tycker det 
är lite jobbigt att navigera på det där sättet. Jag gillar det här enkla.  Till exempel 
startinställningar, kontrollpanelen. Jag har ju jobbat så mycket med 2000. Det är ungefär som 
övergången från NT4 till 2000, man blir lite… men det är inte något större som skiljer tycker 
jag. Men jag gillar inte riktigt navigeringen i XP. Utseendet i XP är mycket, mycket snyggare, 
mycket trevligare. Till en början tyckte jag att det såg ut som ett leksaksprogram. Fast jag 
tycker det är riktigt fräscht. Det är ju en anledning till varför man ska köra i det läget, men… 
 
13. Windows XP gömmer objekt som sällan används i statusraden. Vill man se dem 
måste man själv ta fram dem. Finner du att detta är en lämplig lösning? 

- Man kan även ställa in vilka objekt som ska vara osynliga i statusraden. Vill man 
se dem måste man själv ta fram dem. Finner du att detta är en lämplig lösning? 

- Man kan även ställa in vilka objekt som ska vara synliga i statusraden, använder 
du dig av denna funktion? 

 
Det gör mig ingenting i alla fall. Det enda jag kan tänka mig är att en ovan användare kanske 
börjar, innan dom förstår det, tro att det försvunnit saker. Jag har aldrig ställt in själv vilka 
som ska vara synliga. Jag bryr mig egentligen inte om sådant. Det gör inte mig något, jag 
klickar på ”pilen” så att det kommer fram om jag vill se något. Man kan tänka sig, nu vet jag 
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inte… jag kommer inte ihåg hur det är, men mitt virus-program till exempel om det döljs. Kan 
man då ställa in så att det syns hela tiden så är ju det bra. Eftersom där, om vi nu säger att det 
inte uppgraderas eller så, då är det ju bra om det syns. Det blir ett rött streck över ikonen, så 
skulle jag inte se ikonen så ser man ju inte det. 
 
14. Man kan i Windows XP lägga in egna systemåterställningspunkter, är detta en 
funktion som du saknar i Windows 2000? 
 
Ja tyvärr har jag inte testat den. Men det är en bra funktion. 
 
15. Anser du att du behöver starta om din dator mer sällan med Windows XP? 
 
Jämfört med 2000, hmm, det är svårt. Jag tycker att jag aldrig behöver starta om datorn 
nästan, med något av systemen. Men utan att ha något bevis för det så skulle jag tro att XP är 
något stabilare. Men jag kan som inte jämföra det för det är i princip aldrig jag startar om 
datorn. Det är ju otroligt bra just med att kunna byta nätverk eller nånting utan att behöva 
starta om. Det finns väl faktiskt vissa protokoll när man måste starta om, när man gör vissa 
saker i nätverket. Det kanske XP är ännu bättre på än vad 2000 är.  
 
16. Har du några kompabilitetsproblem med äldre programvaror i Windows 
2000/Windows XP? 

- Om ja, mellan vilka programvaror och operativsystem? 
- Har detta medfört att du har införskaffat annan mjukvara? 

 
Ja, det är mer i 2000. Dels använder vi ett virusprogram som heter f-secure, och f-secure i 
Windows 2000, förmodligen i XP också har problem med till exempel Access-databaser alltså 
mdb-filer. Det problemet förekommer till exempel inte i Windows 98 eller i Windows NT4. 
Det skapas time-out på något sätt. Så datorn hänger sig. Själva programmet hänger sig. 
Skrivarproblem har jag haft. Men sådant går att lösa, men det var helt klart ett problem ett tag 
den man började köra med 2000. Vissa ”egengjorda” program, har det kanske varit problem 
med i 2000, så att man fått programmera om eller så. Vi kör nått program, ett 
ekonomiprogram, i kompabilitetsläge. Man går in i Windows-registret och sätter in en sträng, 
som administratör. Fast vi har inte så jättemycket problem. Skrivarna upplevde jag som 
väldigt jobbiga innan jag kom på ett bra sätt att köra. Jag har inte varit med om att en 
mjukvara inte fungerat i XP som fungerat i 2000. I och för sig kan XP säga att en drivrutin 
inte är godkänd, men då kan man oftast köra in dom ändå om man vill. Det har ändå fungerat. 
 
17. Använder du hjälpfunktioner oftare i något av de båda operativsystemen? 
 
Nej, det gör jag nog inte.  
 
18. Har du behövt support för Windows 2000/XP? 
 
Nej, inte för själva systemet. Jag har tagit hjälp av folk och så… mera kontakter. Men inte 
support. Det är mera ett kontaktnät man har, om man har några frågor man inte löser. Kanske 
man lyfter på telefonen och hör med någon man vet är insatt på just det. XP och 2000 
påminner så mycket om varandra så att när jag började med 2000 var det som helt nytt på 
något sätt. Men jag tyckte ändå att man kunde lösa det mesta själv. Nu hör jag ju till exempel 
några funktioner som ni nämnt som jag aldrig har testat. Men jag var nog mer grön när jag 
började med 2000, så då behövde jag mera hjälp. 
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19. Om du använt dig av hjälp- och supporttjänsterna, finner du någon skillnad i dessa 
mellan operativsystemen? 
 
 -- 
 
20. Generellt sett, tyckte du att det nya gränssnittet gjorde att det tog längre tid att 
vänja sig med denna nya version, om man jämför med tidigare byten av versioner av 
Windows? 
 
Nej, jag tycker nog att det är mindre steg nu. Jag tycker inte att det är ett stort steg alls, jag 
tycker dom är ganska lika. 2000 känns lite bekvämare, men det är nog för att jag jobbat så 
mycket med det. 
 
21. I Windows XP har man ändrat ikonerna i kontrollpanelen, tycker du att detta är en 
för- eller nackdel? Motivera. Var det svårt att lära sig vad de nya ikonerna betyder? 
 
Nej, det tycker jag inte. Det är egentligen inte någonting jag tänkt på. Jag har inte tänkt på det, 
men jag tror att jag läser texten (till ikonerna) för att navigera. Om man tänker sig tillbaka på 
längre tillbaka i tiden kanske man tittade mer på bilderna, men jag vet inte. Jag tror nog att jag 
läser före jag klicka, så då kanske man inte märker förändringarna med ikonerna.  
 
22. Var du tvungen att lära dig nya sätt att göra samma saker? 

- Om ja, i så fall vilka? 
 
Det är nog mycket möjligt. Men jag kommer inte på några så här.  
Men det tror jag definitivt. 
 
23. Windows XP har delat upp kontrollpanelen i en ny kategorivy, anser du att denna 
uppdelning gör det lättare att finna vad du letar efter? Tyckte du att det tog lång tid att 
lära sig använda den nya kategorivyn i kontrollpanelen? 

- Om ja, vad anser du är bättre med den nya kategorivyn?  
 
Jag tycker inte att det är en bra uppdelning. Jag har växlat tillbaka till klassiskt läge. Det beror 
förmodligen på att jag använt det för lite. Men till exempel en sån enkel sak som att gå in och 
ändra från DHCP till fast IP. Då hittar jag inte. Det tar för lång tid, jag hinner gå fel eller 
något sådant.  Det är ju en vanesak kanske. Men jag gillar inte att man måste komma in 
nånstans och sedan kolla vilken kategori. Vad man än sysslar med. Jag tycker om dom korta 
vägarna. Till exempel att lägga ut genvägar på skrivbordet. Då känns det så överjobbat det 
här. Men det är ju helt efter person. Jag använder ofta egna genvägar på skrivbordet. Men det 
får ju inte bli för mycket, då får man ju samma problem på skrivbordet.  
 
24. Några andra saker du tänker på när det gäller användbarheten i Windows 2000 och 
Windows XP? 
 
Nej. 
 
Komplettering av intervju den 23 maj 2003-05-26 
 
K1. Din ålder?  
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30 
 
K2. Din utbildning?  
 
Treårig ekonomisk. 
   
K3. Hur länge har du jobbat på den nuvarande arbetsplatsen? 
 
10år, mest ekonomi. Sen 2001 dataansvarig  
 
K4. Hur länge har du arbetat med datorer i yrket? 
 
10år



 1

Bilaga 2 
 
Skärmdumpar 
 
Följande skärmdumpar visades för intervjupersonerna för att illustrera frågorna. 
 

 
Fig B1:1 (fråga 7, bilaga 1) 
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Fig B1:2 (fråga 9, bilaga 1) 
 

 
Fig B1:3 (fråga 11 & 12, bilaga 1) 
 

 
Fig B1:4 (fråga 13, bilaga 1) 
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Fig B1:5 (fråga 21, bilaga 1) 
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Fig B1:6 (fråga 23, bilaga 1) 
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Bilaga 3 Windows 
 
Observera att all information om dessa två operativsystem är tagna från källor som skriver om 
det operativsystem som var nytt vid den tidpunkten. Det vill säga att när källorna till 
informationen om Windows 2000 skrevs så fanns inte Windows XP.  
 
1 Windows 2000 
 
1.1 Översikt 
 
Över ett år försenat och med 35 miljoner rader programmeringskod så släpptes den 17 
februari år 2000 Windows 2000 till konsumenterna58. Windows 2000 är efterföljaren till 
Windows NT 4.0, och är därmed avsett först och främst till företag (efterföljaren till Windows 
98, för privatkonsumenterna, släpptes den 26 maj år 2000). På Microsofts hemsida för 
Windows 2000 möttes man av fyra punkter som skulle locka användare till att byta eller 
uppgradera sitt befintliga operativsystem59: 
 

• Den mest lättanvända versionen av Windows: Windows 2000 Professional är den 
mest lättanvända versionen av Windows för vanligt arbete på datorn, webbsurfning 
och för installation och konfigurering.  

• Det bästa från Windows 98: Tack vare det förbättrade maskinvarustödet från 
Windows 98 har Windows 2000 Professional stöd för mer maskinvara och fler 
flyttbara enheter. 

• Kraften hos Windows NT: De kraftfulla funktionerna hos Windows NT har 
vidareutvecklats med standardbaserade säkerhetsfunktioner, mycket stor tillförlitlighet 
och snabbare prestanda för företagsanvändare. 

• Ger lägst total ägandekostnad: Med Windows® 2000 Professional sparar företagen 
pengar eftersom operativsystemet är utformat för enklare distribution och hantering. 

 
På samma sida skriver Microsoft att Windows 2000 är det bästa operativsystemet för bärbara 
och stationära datorer, för både små och stora företag. Man förtydligar även budskapet från 
två av ovanstående punkter; att man har tagit det bästa från Windows NT och Windows 98 
och därmed fått fram det bästa operativsystemet hittills i Windows familjen, det bästa av två 
världar.  
 
1.2 Varför ska man byta till Windows 2000 enligt Microsoft60?   
 

• Värdet: Först och främst är det genomsnittsvärdet på produkten som har höjts, man 
kan minska driftkostnaderna samtidigt som man ökar produktiviteten. Studier har visat 
att man troligen kan minska kostnaderna med 15% samtidigt som man höjer 
produktiviteten med 41%.  

• Pålitligheten: Windows 2000 kommer med grundläggande förbättringar, förändringar 
har gjorts i operativsystemets kärna för att förhindra systemkrascher samt möjligheten 
för operativsystemet att reparera sig självt. Detta gör Windows 2000 till det stabilaste 
operativsystemet som Microsoft producerat, tester visar att Windows 2000 i snitt är 

                                                 
58 http://computersweden.idg.se/text/991027-CS12 
59 http://www.microsoft.com/catalog/display.asp?subid=46&site=657&x=22&y=5 
60 http://www.microsoft.com/windows2000/professional/evaluation/whyupgrade/default.asp  
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igång 50 gånger längre än Windows 98 och 17 gånger längre än Windows NT innan 
en omstart av systemet krävs. 

• Mobilitet: Med Windows 2000 är det enklare och effektivare att använda sin bärbara 
dator. Många nya funktioner har lagts till, bland annat kan användaren nu starta om 
systemet utan att starta om datorn samt att datorn kan försättas i viloläge. 

• Hanterlighet: Windows 2000 är enkelt att komma igång med, sköta och att 
underhålla. Nyttoprogram för centraliserad styrning, verktyg för att lösa problem samt 
stöd för problemlösande applikationer. Allt detta gör det enklare att hantera samt gör 
det billigare att underhålla operativsystemet. 

• Prestation: Förbättringarna som gjort i Windows 2000 har gjort att man med samma 
hårdvara som används till äldre Windows operativsystem nu kan prestera betydligt 
bättre. Windows 2000 presterar ungefär 30% bättre än Windows 98. 

• Säkerhet: Med Windows 2000 medföljer omfattande säkerhets egenskaper för att 
skydda viktiga data oavsett om det gäller lokala eller globala lagringar och 
överföringar. Antalet säkerhetsåtgärder är så många och omfattande att banker 
använder Windows 2000.  

• Internet: Med det liknande Windows 98 gränssnittet och möjligheterna som Internet 
Explorer 5 ger så har möjligheten att nå hemsidor förenklats. Kombinerat med 
sökningsmöjligheter gör det enkelt att finna och använda information både lokalt och 
på Internet. 

• Användbarhet: Windows 2000 kombinerar kraften och säkerheten från Windows NT 
och det effektiva gränssnittet från Windows 98. Dessutom medföljer fler hjälpguider 
samt menyer som anpassar sig efter användaren. 

• Dataåtkomlighet: Windows 2000 förenat med Windows 2000 Server gör att man kan 
arbeta mot en centraliserad dator. Lagringen av data sker då inte på användarens dator 
utan på en central plats, där Windows 2000 Server är installerat.  

• Hårdvara: Med Windows 2000 kan man med lätthet använda sig av ny hårdvara som 
USB och Firewire, det är lättare för användaren att komma igång med produkter som 
stödjer dessa teknologier. 

 
1.3 Pålitligaste Windows versionen 
 
För att dom anställda ska få mer gjort på mindre tid behöver dom ett operativsystem som 
byggs, designas och testas för att möta även dom hårdaste affärskraven61. Windows 2000 
fungerar totalt sett bättre på alla områden, det vill säga dels själva operativsystemet, 
användarnas interaktion med operativsystemet samt mjuk- och hårdvaran som används med 
operativsystemet. Kort sagt är Windows 2000 den mest pålitliga versionen av Windows. 
 
Omfattande ändringar har gjorts i minneshanteringen i Windows 2000 för att minimera 
chansen att program kraschar på grund av konflikter mellan olika program. Man har även 
byggt in en komponent som ska se till att viktiga systemfiler inte tas bort när ett program 
avinstalleras eller om en användare av misstag försökt ta bort filen, komponenten heter 
Windows File Protection. Om en systemfil skulle tas bort kommer Windows 2000 känna av 
förändringen, hämta en korrekt version från en lagrad plats och återställa filen. Användaren 
kommer aldrig märka detta eftersom det sker i bakgrunden och utåt sett arbetar 
operativsystemet på som vanligt. 
 

                                                 
61 http://www.microsoft.com/windows2000/professional/evaluation/business/overview/reliable/ default.asp  
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Om en användare tog bort eller avinstallerade en programvara felaktigt kunde detta i tidigare 
Windows versioner orsaka ett systemfel. När användaren gör detta i Windows 2000 så kan 
programvaran reparera sig själv. Detta möjliggörs eftersom installationsprogramvaran känner 
av var alla systemfiler till programvaran hamnar, och skulle den ha systemfiler med samma 
namn på filer som redan finns så sparas dessa i olika mappar. När sedan en avinstallation sker 
så tas inte båda dessa filer bort utan bara den som hör till programvaran som ska avinstalleras. 
Microsoft har tagit detta ytterligare ett steg genom att införa certifikat. För att ett program ska 
få detta certifikat måste programvaran vara uppbyggd på ett visst, detta innebär egentligen en 
slags standardisering som minskar systemfel och andra mjukvarurelaterade problem.  
 
När man uppdaterar operativsystemet i Windows 2000 kräver det mindre omstarter av datorn 
än tidigare. Stödet för ”Plug and Play” gör att hårdvaruändringar automatiskt känns av och 
anpassas. Man kan enkelt ansluta en skanner, högtalare eller DVD-spelare med mindre risk 
för att fel uppstår och utan omstart av datorn. Microsoft har även tagit fram certifikat för 
hårdvaror. En hårdvara som ges detta certifikat är en slags garanti på att hårdvaran och dess 
drivrutiner fungerar i Windows 2000 och att ingen omstart av datorn krävs. När Microsoft har 
testat och hårdvaran har klarats testernas tilldelas den detta certifikat. Om en hårdvara 
installeras som inte är certifierad varnas användaren om detta innan en installation sker.  
 
1.4 Stabilaste Windows versionen 
 
Tester som har gjorts visar att Windows 2000 är det mest stabila operativsystemet som 
finns62. Tidsskillnaden på hur länge operativsystemet kan köras i snitt innan man måste starta 
om är stor mellan dom olika Windows versionerna, se diagram nedan. 
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Fig. B2.1 
 
Microsoft bad ZD Labs att testa Windows 2000 samt Windows NT 4.0 och Windows 98, 
diagrammet nedan visar resultatet av studien63. En arbetsdag räknas som åtta timmar. 
 

                                                 
62 http://www.microsoft.com/windows2000/professional/evaluation/business/overview/reliable/ default.asp 
63 http://www.microsoft.com/windows2000/professional/evaluation/news/zdwindows.asp 
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Fig. B2.2 
 
För att genomföra testet gjorde man ett program som med jämna mellanrum surfade på 
Internet, startade dokument, arbetade mot databaser etc. Under testet utsattes 
operativsystemen för mer arbete än en användare gör och under en betydligt längre tid. Sedan 
väntade man bara på att ett fel uppstod och man fick då avgöra om felet var stort nog för att 
kräva en omstart. Testet kördes under 30 dagar vilket motsvarar 90 dagar i arbetstid och i snitt 
klarade sig Windows 98 i 1,8 dagar, NT i 5,2 dagar och med Windows 2000 behövdes datorn 
aldrig startas om under tidsperioden64.  
 
1.5 Enkelt att använda och underhålla 
 
Det är många faktorer som avgör hur lätt det är att använda och underhålla ett operativsystem. 
Användarna vill ha ett enkelt och effektivt gränssnitt, och administratörerna vill att det ska 
vara lätt och gå snabbt att komma igång. Operativsystemet bör även med lätthet integrera med 
existerande program och programvaror65.  
 
I Windows 2000 har gränssnittet förfinats men liknar likväl det man bekantat sig med i 
Windows 95 och Windows 98. Den smarta startmenyn anpassar sig efter användaren. Dom 
program som används mest kommer att finnas där direkt som länkar för användaren. Detta 
underlättar för användaren som slipper navigera sig genom menyer varje gång denne ska 
starta ett program. 
 
En stor del av fokus ställs på säkerheten, användaren själv väljer vilken nivå av säkerhet som 
ska tillämpas. I Windows 2000 finns skydd för lokalt lagrad data genom kryptering, kallat 
Encrypting File System. För överföring av information både lokalt och globalt finns det också 
skydd. Möjligheterna att skydda data med multipla parametrar har ökats och gjorts enklare, 
till exempel att man måste ange både användarnamn och lösenord.   
 
Antalet hjälpguider har ökat markant i Windows 2000 jämfört med tidigare versioner. 
Guiderna hjälper användaren att göra inställningar, förklarar hur någonting ska göras samt 
hjälper användaren att hitta och lösa problem. Hårdvaruguiden gör att användaren enkelt kan 
ansluta, ta bort eller uppgradera yttre utrustning till datorn. Nätverksguiden gör att användaren 
klickar sig fram och blir ställd frågor som fylls i och sedan är det allting klart, istället för att 
användaren behöver klicka sig fram för att göra inställningarna manuellt. Alla dessa tre 

                                                 
64  http://www.microsoft.com/Windows2000/docs/win2000r.doc 
65 http://www.microsoft.com/windows2000/professional/evaluation/business/overview/manage/default.asp 
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automatiserade hjälpmedel gör att belastningen på supporten minskar betydligt samt att 
operativsystemet blir betydligt mer lättanvänt och funktionellt för användaren.  
 
2 Windows XP 
 
2.1 Översikt 
 
Den 25e oktober 2001 släpptes Windows XP, efterföljaren till Windows 2000. Till det yttre är 
Windows XP en mycket stor förändring, samt att det är det pålitligaste och kraftfullaste av 
alla Windows versioner hittills66. Operativsystemet är till för företag i alla storlekar, samt 
även användare som kräver den bästa upplevelsen. En stor förändring som skett är att 
Windows XP vänder sig till alla användare, istället för att som tidigare ha ett operativsystem 
för privatpersoner och ett annat för företagen67.  
 
2.2 Varför ska man byta till Windows XP enligt Microsoft68? 
 

• Pålitlighet: Med Windows XP kommer en helt ny nivå av stabilitet, så man behöver 
aldrig släppa fokus från sitt arbete. I dom flesta fall då ett program kraschar så 
kommer din dator att fortsätta fungera. 

• Avancerad prestanda: Windows XP använder systemresurserna effektivt, och möter 
de prestandagränser som Windows 2000 har satt upp, och överskrider Windows 98 
Second Edition.  

• Fjärrskrivbord: Med fjärrskrivbordet kan man skapa en virtuell inloggning, vilket 
gör att användaren får tillgång till skrivbordet på en annan dator med Windows 95 
eller senare. På detta sätt kan man nå program och filer på en dator på en helt annan 
plats än man själv är. 

• Användarbaserad design: Få tillgång till dom mest frekvent använda funktionerna 
snabbt. Detta möjliggörs genom en enklare och renare design. 

• Stöd för trådlösa 802.1x nätverk: Ger stöd för säker åtkomst samt prestanda 
förbättringar för trådlösa nätverk. 

• Windows Messenger: Gör det möjligt att på ett enkelt sätt samarbeta och 
kommunicera över Internet i realtid. Man ser vilka kontakter som är uppkopplade och 
kan konversera med dom på tre olika sätt. Antingen via text, via att prata med 
varandra, eller via video. Och detta snabbare och med bättre kvalitet än liknande 
tjänster. 

• Encrypting File System (EFS): EFS ger ett prima skydd, mot stölder och hackers, 
genom transparent kryptering av filer och slumpvist genererade nycklar. 

• Startar snabbt ifrån Standby eller sömnläge: Spara på batteriet när du arbetar 
mobilt. Med Windows XP på din bärbara dator kan du gå in i standby eller sömnläge 
snabbare, dessutom går datorn ur läget snabbare. 

• Hjälp och supportcenter med fjärrhjälp: Förutom en bra dokumentation ingår nu 
även fjärrhjälp. Med fjärrhjälp kan ett proffs eller en bekant som också använder 
Windows XP på en helt annan plats visa dig hur man gör en viss sak eller lösa ett 
problem. 

                                                 
66 http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/evaluation/overviews/default.asp 
67 http://www.zdnet.com/products/stories/reviews/0,4161,2807905,00.html 
68 http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/evaluation/whyupgrade/top10.asp 
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• Systemåterställning: Om någonting skulle gå fel så kan du återgå till en tidigare 
fungerade konfiguration.  

 
2.3 Fjärrskrivbord 
 

Idén med fjärrskrivbord är att man har tillgång till alla filer och program som finns på en dator 
som fysiskt befinner sig någon helt annanstans69. För att kunna fjärrstyra en dator via 
Windows måste denna ha Windows XP Professional installerat, däremot räcker det för den 
som ansluter att denna har Windows 95 eller senare. Fjärrskrivbord fungerar bra även på 
mindre snabba Internetanslutningar så som ett vanligt modem som ansluter via telefonnätet. 
Detta på grund av att bara indata från mus och tangentbord och utdata från datorns bildskärm 
överförs till klientdatorn. Säkerheten har bättrats betydligt, när någon ansluter för att fjärrstyra 
en dator möts denne nu enbart av inloggningsskärmen. För att kunna fjärrstyra en dator från 
vilken dator som helst utan att behöva installera klientprogramvaran använder man sig av 
webbanslutning till fjärrskrivbord. Starta bara Internet Explorer, ange adressen och logga in. 
Funktionen fjärrstyrningen grundar sig i grund och botten på Terminal Services, den teknik 
som används i Windows 2000 Server och Windows NT Server. Denna teknik finns nu 
tillgängligt även för slutanvändaren, och fjärrskrivbordet lämpar sig för flertalet vardagliga 
ärenden: 
 

• Omdirigering av system: Man når filer på fjärrdatorn som om dem fanns på nätverket. 
Man kan spara dokument på hemdatorn och sedan starta fjärrskrivbordet och använda 
program för att redigera samma dokument. 

• Omdirigering av skrivare: Man kan fjärrarbeta dokument mot fjärrdatorn och sedan 
skriva ut dom på skrivaren hemma. 

• Omdirigering av portar: Man kan använda programmen på fjärrdatorn och 
utrustningen på hemma datorn, som om allt vore en och samma dator. 

• Ljud: Program som spelar upp ljud vid olika tillfällen kommer spelas upp på 
klientdatorn. 

• Urklipp: Både klientdatorn och fjärrdatorn delar på samma Urklipp. Därmed kan man 
kopiera en sak på fjärrdatorn och klistra in det på klientdatorn. 

 
2.4 Den förändrade startmenyn 
 
Med Windows XP medföljer den nya aktivitetsanpassade grafiska designen som underlättar 
för användaren att navigera70.  Startmenyn har genomgått en hel del förändringar: 

• Grupperar de mest frekventa programmen så man når dom lättare. 
• Webbläsare och e-postprogram som man angett som standard finns direkt på menyn. 
• De fem mest använda programmen visas först. 
• Direkt på menyn når man skrivare, dokument, inställningar, support med mera. 
• Anpassa startmenyn som du vill, lägg enkelt till eller ta bort alternativ som man vill 

själv vill ha det. 
 
Även aktivitetsfältet har genomgått en transformering. Man råkar inte längre ut för små 
knappar som det inte går att avgöra vad det är för nått innan man klickat på dom. I Windows 
XP grupperas de öppna filerna efter programtyp. Öppnar man till exempel Internet Explorer 
många gånger kommer bara en knapp med texten ”Internet Explorer” att synas. Klickar man 
                                                 
69 http://www.microsoft.com/sverige/products/windows/xp/professional/story/efficient_article4.asp 
70 http://www.microsoft.com/sverige/products/windows/xp/professional/story/simple.asp 
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på knappen får man upp en liten meny med alla Internet Explorer som är igång. Man kan även 
högerklicka och välja att stänga en hel grupp, till exempel alla Internet Explorer rutor. 
Statusraden, området bredvid klockan på aktivitetsfältet, blir mindre tack vare den nya 
funktionen som rensar upp programmen i statusraden. Program som inte används kommer att 
bli dolda, men visas enkelt så fort man klickar på expansionsknappen i meddelandefältet. Man 
kan även anpassa själv vilka man vill ska synas jämnt, och vilka man vill ha dolda. 
 
2.5 Enklare och anpassningsbart 
 
I Windows XP är det lättare att hitta relevant information och man kan utföra åtgärder på ett 
sätt som passar en själv. Kontrollpanelen har gjorts om och blivit omstrukturerad vilket lett till 
den nya kategorivyn71. Genom att dela in olika inställningar och funktioner i olika kategorier 
så blir det lättare att navigera, man får även detaljerade instruktioner. Vill man gå tillbaka till 
den klassiska vyn i kontrollpanelen så gör man det med ett enda klick.  
 
Även mina dokument har genomgått en förändring. När man markerar en fil i Windows XP så 
kommer en lista att visas automatiskt. Denna lista består av olika åtgärder som man kan vilja 
använda sig av för filen. Om du markerar ett Word-dokument så visas alternativ som Kopiera, 
Klipp Ut, E-posta, Skriv ut med mera. Man behöver inte längre komma ihåg vilken meny eller 
tangentbordskombinationer som behövs för att utföra dessa åtgärder. 
  

2.6 Återställning 
 
Med Windows XP kan man nu förhindra problem som kan uppstå om inkompatibla program 
installeras eller om viktiga systemfiler förstörs eller ändras. Skulle ett sådant allvarligt 
problem uppstå så är det nu betydligt enklare att återställa datorn till den tidigare fungerande 
konfigurationen. Man kan återställa datorn till tidigare lägen på flera olika sätt72: 
 

• Återställning av drivrutin: Tillsammans med hårdvara levereras drivrutiner. 
Drivrutiner är en slags program som ser till att kommunikationen mellan system och 
hårdvaran fungerar. Om man uppgraderar en drivrutin och detta skulle skada systemet 
kan Windows XP i dom flesta fall återställa den tidigare versionen av drivrutinen. 

• Senast fungerande konfiguration: Om man byter program- eller maskinvara och sedan 
har problem med att starta datorn så kan detta alternativ vara till hjälp. Efter varje 
lyckad start sparar Windows XP konfigurationsinställningarna. Skulle sedan datorn 
vägra att starta ordentligt kan man återgå till den senast fungerande konfigurationen 
och sedan felsöka den nya program- eller maskinvaran. 

• Systemåterställning: Systemåterställning övervakar och registrerar automatiskt när 
viktiga systemförändringar görs. Skulle en sådan ändring reda till problem kan man 
med denna funktion enkelt ångra det man gjort, precis som funktionen ångra i en 
ordbehandlare. 

 
2.7 Uppdateringar 
 
Programmen i en dator förändras mycket snabbt, Hela tiden görs förbättringar av olika 
program, så även med Windows. Prestandan och pålitligheten kan förbättras avsevärt med 

                                                 
71 http://www.microsoft.com/sverige/products/windows/xp/professional/story/simple_article3.asp 
72 http://www.microsoft.com/sverige/products/windows/xp/professional/story/reliability_article2.asp 
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uppdateringar, detta görs mycket enkelt i Windows XP73. Windows Update till Windows XP 
tillhandahåller en webbplats för dessa uppdateringar. Här finns Service Packs, 
säkerhetsuppdateringar med mera. När en ny enhet installeras i datorn kommer XP 
automatiskt att söka efter en uppdaterad drivrutin, både på datorn och online hos Windows 
Update. Finns en uppdaterad drivrutin så kommer och man vill ha den att hämtas och 
installeras. Funktionen kan åsidosättas, för till exempel företag som inte vill att användarna 
själva gör dessa uppdateringar. Man kan använda sig av automatiska uppdateringar. När man 
är uppkopplad söker Windows Update efter uppdateringar, finns det så laddas den hem 
automatiskt, användaren blir sedan tillfrågad om man vill installera uppdateringen.  
 
 

                                                 
73 http://www.microsoft.com/sverige/products/windows/xp/professional/story/reliability_article5.asp 
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