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Abstract 
 
This thesis investigates how different Linux-distributions installation interface relate to the 
ISO 9241 standard, parts 12 and 13, and how they relate to the installation interface of 
Windows XP, with the hypothesis: 
 

“There is a Linux-distribution whose installation interface according to applicable HCI-
recommendations is equivalent to that of Windows XP.” 

 
With the checklists provided by ISO 9241 an empirical study has been made, and so 
comparable measurements of how well the Linux-distributions and Windows XP follows the 
recommendations of the standard was obtained. By comparing the results from the tests 
similarities and differences between the installation interfaces can be deducted.  
 
As the result and the conclusion shows there are Linux-distributions whose installation 
interface, according to the applicable HCI-recommendations, are equivalent to that of 
Windows XP. 
 
Keywords: ISO 9241, HCI, Linux, Windows XP, installation interface, operating system. 

 



Sammanfattning 
 
Denna uppsats består av en undersökning av hur olika Linux-distributioners 
installationsgränssnitt förhåller sig till standarden ISO 9241 del 12 och 13, och hur de 
förhåller sig till Windows XP:s installationsgränssnitt, med hypotesen: 
 

”Det finns en Linux-distribution vars installationsgränssnitt enligt tillämpbara HCI- 
rekommendationer är likvärdigt med Windows XP:s.” 

 
Med hjälp av de checklistor som ISO 9241 innehåller har en empirisk undersökning 
genomförts, och således har jämförbara mätvärden på hur väl Linux-distributionerna och 
Windows XP följer standarden erhållits. Vid jämförelse av resultaten från testerna kan 
likheter och skillnader härledas mellan de olika operativsystemens installationsgränssnitt. 
 
Som resultatet och slutsaten visar finns det Linux-distributioner vars installationsgränssnitt, 
enligt de tillämpbara HCI-rekommendationerna, är likvärdiga med Windows XP:s. 
 
Nyckelord: ISO 9241, HCI, Linux, Windows XP, installationsgränssnitt, operativsystem. 
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1 Inledning 
 
Det talas dagligen om Microsofts dominans inom mjukvaruindustrin. Tack vare deras 
framgång med operativsystemet Windows har de tillförskansat sig en nästan monopolliknande 
ställning, framförallt på hemdatormarknaden. En av anledningarna till att Microsoft Windows 
har blivit så populärt är att det är enkelt att använda för dagligt bruk. Användare som inte har 
något intresse av att lära sig hur tekniken i datorer eller operativsystem fungerar vill ha ett 
operativsystem som går att installera och använda även med begränsade förkunskaper. 
 
Under senare år har dock ett alternativ till Windows gjort sig påmind allt oftare i form av 
Linux. Tillskillnad från Windows började Linux som ett hobby projekt och inte som en 
kommersiell produkt, och har sedan det släpptes under det tidiga 90’talet fortsatt att utvecklas 
av såväl hobby entusiaster som kommersiella företag.   
 
Siffror från 2003 visar att Microsoft Windows då hade 93,8% av marknaden för ”desktop” 
datorer (Gross, 2003), det vill säga hemdator och kontorsdatormarknaden. Siffrorna 
reflekterar dock bara antal sålda licenser, och eftersom de flesta Linux-distributioner är gratis 
att använda och sprida fritt är det svårt att få exakta jämförelsetal, men att Microsoft har en 
ledande position råder det inget tvivel om.  
 
 

2 Problemområde 
 
Microsoft har lyckats skapa ett operativsystem som är så enkelt att installera och använda för 
dagligt bruk att kravet på användarens kunskap om datorer inte behöver vara särskilt stor. 
Linux dras däremot, av vad vi fått erfara, med ett rykte om att vara krångligt och svårt att 
installera. För att någon av Linux-distributionerna ska ha en chans att konkurrera med 
Microsoft Windows på hemdatormarknaden tror vi att samma enkelhet och låga krav på 
användarens förkunskaper måste uppnås. 
 
 

3 Hypotes och frågeställning 
 
Arbete började utifrån tre frågor, som senare skrevs om för att passa hypotesen: 
”Det finns en Linux-distribution vars installationsgränssnitt enligt tillämpbara HCI- 
rekommendationer är likvärdigt med Windows XP:s.” 
 
Efter lite diskussion sinsemellan ansåg vi dock att en hypotes kanske inte passade våran 
undersökning, men eftersom vi redan kommit en bra bit in i arbetet och skrivit om frågorna 
för att passa hypotesen beslöt vi oss för att behålla den. 
 
Frågorna som låg till grund för arbetet var: 
”Hur förhåller sig de olika Linux-distributionernas installationsgränssnitt till HCI-
rekommendationerna?” 
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”Hur förhåller sig de olika Linux-distributionernas installationsgränssnitt utefter HCI-
rekommendationerna till Windows XP:s?” 
 
”Är någon av distributionernas installationsgränssnitt enligt HCI-rekommendationerna att 
föredra framför Windows XP:s?” 
 
 

4 Mål 
 
Målet är att genom en empirisk undersökning, med tester av installationsgränssnitten och 
utvalda HCI-rekommendationer från ISO 9241-12 och ISO 9241-13, jämföra 
installationsgränssnitten för Linux-distributioner med Microsoft Windows XP. På så vis vill 
vi visa vilka eventuella likheter och skillnader som finns.  
 
 

5 Målgrupp 
 
Uppsatsen är framförallt riktad till personer som är intresserade av att testa ett alternativ till 
Microsoft Windows som operativsystem, men även personer med ett intresse inom HCI. 
 
 

6 Avgränsning 
 
Avgränsningen består i att enbart frågor gällande design, struktur och innehåll av gränssnittet 
för en grundläggande installation av operativsystemen kommer att tas upp. Det innebär att 
uppsatsen bara tar upp de steg och processer som leder från en tom hårddisk utan 
operativsystem tills dess man har ett installerat och fungerande grafiskt operativsystem. 
 
Vi vill understryka att detta inte är ett test av själva operativsystemen, utan bara 
installationsgränssnitten. Frågor gällande stabilitet, säkerhet och liknande driftsrelaterade 
aspekter kommer inte att behandlas.  
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7 Ordlista 
 
Användare 
 Den/de personer som använder systemet. 
 
Applicerbara punkter 
 De punkter i ISO 9241-12 och 13 som kan testas (antingen bryts eller uppfylls). 
 
CFDISK 
 Menybaserat partioneringsprogram. 
 
Distribution 
 Olika varianter av Linux operativsystem brukar kallas för distributioner. Red Hat är en 
 distribution, Slackware är en annan. 
 
HCI 
 Human-Computer Interaction, se 9.1 HCI (sid. 6). 
 
Installationsgränssnitt 

Det gränssnitt som användaren kommer i kontakt med vid installation av, i vårt fall, 
operativsystem. 

 
Installationsmedia 
 Det media (t.ex. CD-ROM) som innehåller alla filer som krävs vid installation. 
 
Installationsprocess 

De aktiviteter som leder från en tom hårddisk till ett installerat operativsystem, med 
fungerande grafiskt användargränssnitt. 

 
Kodteknik 

Teknik för representation av information i form av alfanumeriska tecken, grafiska 
symboler eller visuella tekniker (t.ex. teckensnitt, färg eller markering). (SIS [1], 
1999) 

 
On-line help, hjälpavsnitt 

Tillgänglig vägledning och hjälp för användaren utöver feedback, status och 
felmeddelanden, som kan nås antingen genom användarens initiativ, eller systemets 
initiativ. (SIS [2], 1999) 

 
Prompt 
 Systeminitierad förfrågan om input från användaren.  
 
Root 
 Den användare som har fulla rättigheter på hela systemet. Även kallad ”Super User”. 
 
X 
 Ett grafiskt fönsterhanteringssystem som ofta används i Unix-miljöer. 
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8 Metodbeskrivning 
 

 
I detta avsnitt behandlas val av metod och Linux-distributioner för testenar. En mer utförlig 
presentation av metoden finns även under Teoribakgrund och Genomförande. 
 
 

8.1 Val av metod 
 
Vi valde en kvantitativ metod på grund av dess enkelhet att mäta. HCI är annars ett väldigt 
dynamiskt ämne, där mycket utgår ifrån vad den enskilde användaren förväntar sig och 
föredrar. Det kan alltså vara svårt att säga vad som är rätt och fel eftersom alla användare är 
olika, har olika referensramar och behov. 
 
Det har dock gjorts många undersökningar och studier i vad som är ett ”bra interface”, och 
man kan ur dessa härleda vissa punkter som är gemensamma för de flesta användare. 
Generellt sett är det dock fortfarande väldigt svårt att göra konkreta mätningar på hur bra ett 
interface är. Det finns ingen ”one-fits-all”-lösning, det vill säga att man får anpassa testet efter 
den eller de individer och den miljö som interfacet kommer att användas i. Oavsett hur testet 
genomförs finns fortfarande problemet med mätbarheten. Det är svårt att översätta 
testresultatet till mätbara siffror. 
 
Vanligen brukar man använda en kvalitativ utvärderings metod för gränssnitt eftersom 
användaren står i fokus, och det är enklare att utvärdera den tilltänka målgruppens behov. En 
kvalitativ metod grundas på analys av en verbal undersökning, som till exempel 
användarintervjuer (Patel & Davidson, 1994). Vi valde en kvantitativ metod, det vill säga en 
metod som baseras på analys av statistisk data, dels för att det i vårt fall blir enklare att 
bearbeta och dessutom skulle det vara mycket tidskrävande att låta en användargrupp testa de 
olika installationsgränssnitten. Att få tillräckligt många personer att ställa upp, frivilligt och 
utan betalning, på minst 3-4 heldagars installation av operativsystem, med påföljande 
intervjuer ansåg vi som svårt att realisera.  
 
I valet av metod är även definitionen av användbarhet (usability) en väldigt stor del eftersom 
den sätter sin prägel på hela upplägget av användbarhetstester. Standarden ISO 9241 har en 
definition som gör en kvantitativ forskningsmetod möjlig, medan till exempel Nielsen har en 
definition som är mer avsedd för en kvalitativ metod. Mer om detta i avsnitt 9, Teoretisk 
bakgrund. 
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8.2 Val av Linux-distributioner 
 
Det finns över 250 officiella Linux-distributioner (Linux.org, 2004). Många av dessa är dock 
baserade på andra distributioner och innehåller bara mindre ändringar från distributionen de är 
baserade på. De sex vi valde att titta på är de distributioner som oftast nämns. Fem av dessa 
finns att ladda ner från Linux.se (Linux.se, 2004); Debian, RedHat, Slackware, S.u.S.E. och 
Mandrake. Den sjätte och sista distributionen är Gentoo. Gentoo föll dock bort under testerna, 
eftersom installationssättet inte passade vår testmiljö. Mer om detta senare.  
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9 Teoribakgrund 
 
 
I det här avsnittet ges en beskrivning av begreppet HCI och standarden ISO 9241 och de 
delar av standarden vi valt att använda för utvärdering i våra tester. 
 
 

9.1 HCI 
 
HCI (Human-Computer Interaction) är en ganska ung vetenskap. Inom datavetenskap pratar 
man ofta om generationsväxlingar när det gäller den underliggande hårdvaran. 
Användargränssnitt har likaså genomgått en serie generationer som är någorlunda parallell 
med hårdvarans utveckling (Nielsen, 1993). Efterhand som hårdvaran har blivit billigare, och 
därmed tillgänglig för fler användare har även kravet på användargränssnitten ökat. Man ska 
inte längre behöva vara en utbildad tekniker för att kunna utnyttja den nya tekniken. 
 
På grund av problemet med innebörden av begreppet ”användarvänlig” har man under årens 
gång använt många olika termer för att åskådliggöra det vetenskapliga områdets innehåll. 
Området i sig är känt som CHI (Computer-Human Interaction), HCI (Human-Computer 
Interaction, vilket vissa föredrar eftersom man vill sätta människan i första hand, även om det 
bara är symboliskt), UCD (User-Centered Design), MMI (Man-Machine Interface), HMI 
(Human-Machine Interface), UID (User Interface Design), HF (human factors), ergonomi, 
etc. (Nielsen, 1993).  
 
Man ska dock inte förutsätta att HCI helt och hållet ersätter de andra ovan nämnda 
benämningar. Till exempel har MMI sina rötter i ergonomi, som ger lösningar inom områden 
där människor interagerar med maskiner som kärnkraftverk istället för datorer (Maddix, 
1990). I grund och botten handlar dock allt om samma sak; hur man skapar ett 
användargränssnitt som gör det lätt för en människa att interagera med en maskin. 
 
 

9.2 Användbarhet 
 
Användbarhet (usability) är det mest centrala begreppet inom HCI, och är även det begrepp 
som det råder mest oenighet om. Det finns en uppsjö definitioner av begreppet användbarhet, 
vilka mer eller mindre påminner om varandra. Alla strävar i stort sett efter samma mål, men 
har olika uppfattningar om hur man når målet och hur målet ska definieras. Det råder också 
vissa meningsskillnader om vad som är viktigast att tänka på ur användbarhetssynpunkt. 
 
För att optimera användbarheten i ett system är det viktigt att de tänkta användarna är med i 
utvecklingen redan från början, och agerar som en avgörande faktor redan från start. Det 
väsentliga i designprocessen enligt Preece et al (2002) innehåller fyra grundläggande 
aktiviteter: 
 



 

 
     Installationsgränssnitt under Linux och Windows XP utifrån ISO 9241 

 

 - 7 - 

1. Identifiera behov och krav på systemet. 
2. Utveckla alternativa designer som möter dessa krav. 
3. Bygga en interaktiv version av designen så de kan testa och bedömas. 
4. Utvärdera det man gjort genom hela processen. 

 
I testerna av gränssnittet är det viktigt att ha klart för sig vad som anses vara väsentligt i 
gränssnittet karaktär. Om man inte vet vad som måste uppnås kan man heller inte mäta eller 
analysera hur väl man lyckats (Preece, 2002).  
 
Gränssnittets karaktär avgörs både av uppgiften som systemet ska utföra och den 
användargrupp som systemet riktas till. För att ta ett extremexempel på den tilltänka 
användargruppens inverkan på gränssnittets karaktär kan man nämna att ett gränssnitt riktat 
till dagisbarn ganska naturligt inte är lika tilltalande för en medelålders man. Shneiderman 
(1998) tar upp svårigheterna med att identifiera och definiera användaren, eftersom alla 
användare är individer med olika referensramar och kunskap. Problemet stannar dock inte där, 
utan användaren förändras hela tiden. Den som för ett år sedan var en novisanvändare av 
systemet är kanske idag är en expertanvändare, men gränssnittet för systemet är det samma 
och ska vara lika tilltalande för experten som för novisen.  
 
Jakob Nielsen (1993) som är något av en guru inom HCI-vetenskapen definierar användbarhet 
efter fem attribut: 
 

1. Lärbarhet (Learnability) 
2. Effektivitet (Efficiency) 
3. Ihågkomlighet (Memorability) 
4. Fel (Errors) 
5. Subjektiv Tillfredställelse (Subjective Satisfaction)  

 
Nielsen (1993) lägger stor vikt vid att gränssnittet ska vara lätt att lära och komma ihåg, vilket 
även är starkt knutet till effektiviteten. Desto snabbare en användare kan lära sig systemets 
gränssnitt, och komma ihåg upplägget, desto mindre tid behöver användaren lägga på att leta 
efter funktioner i menyer eller lära sig systemet på nytt efter ett uppehåll i användandet. Ett 
gränssnitt bör även förebygga fel, men om ett fel skulle uppstå ska användaren lätt kunna 
åtgärda det och få begriplig information om felets orsak. Det sista attributet är användarens 
subjektiva tillfredställelse, det vill säga den uppfattning användaren har av systemet.  
 
Preece (2002) trycker i mångt och mycket på samma punkter som Nielsen, även om upplägget 
skiljer sig något. Preece skiljer på mål för användbarhet och användarupplevelse på grund av 
att användarupplevelsen är högst subjektiv medan målen för användbarhet kan specificeras 
mer objektivt. Aspekter som hur kul eller givande en användare upplever en interaktion med 
systemet är knutna till användarupplevelsen vilket är svårt att specificera och bör därför 
separeras från användbarhetsmålen. 
 
Mångfalden inom HCI-vetenskapen kan ibland ses som något vilseledande, men Shneiderman 
(1998) framhåller vikten av många olika teorier. Han menar att de behövs för att beskriva de 
många aspekterna av interaktiv design. Vissa teorier är beskrivande, vilket är bra för 
observation av beteende, för att beskriva aktiviteter och jämföra designförslag. Andra teorier 
är förutseende, vilket ger designers en möjlighet att jämföra designförslag utefter 
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exekveringstid och antal förväntade fel. En del teorier fokuserar på uppfattningsförmåga och 
kognitiva delmoment.  
 
Shneiderman (1998) menar att även om en teori bara hjälper designers att förutse 
prestationsförmågan för en väldigt begränsad användargrupp, uppgift eller design är det en 
viktig del för det stora hela. 
 
I början av 90:talet började arbetet på en Europeisk standard med rekommendationer för hur 
en arbetsstation på kontor bör vara utformad. ISO (International Organisation for 
Standardisation) samlade ett stort antal experter inom ergonomi och HCI att jobba på vad som 
skulle bli ISO 9241.  
 
Nielsen (1993) anser att skillnaden mellan en standard och guidelines är att en standard 
specificerar hur ett interface bör presenteras för användaren, medan en uppsättning guidelines 
tillhandahåller råd för användbarhet. När Nielsen skrev boken Usability Engineering år 1993 
var ISO 9241 som standard ännu inte fastställd, men han hoppades på att en standard skulle ta 
fasta på traditionella guidelines för användbarhet. Eftersom ISO 9241 fått en så stor acceptans 
hos både experter och utvecklare kan man dra slutsatsen att hans förhoppningar realiserades.  
  
 

9.3 ISO 9241 
 
”ISO 9241 - Ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmar (VDT’s)” är en standard för 
just ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmar. Standarden består av 17 olika delar 
och behandlar allt från hur en arbetsstation bör vara utformad till hur kontorsapplikationerna 
som används bör vara strukturerade. Användandet av benämningen ”kontorsarbete” i titeln av 
standarden får det att låta som om den bara är relevant för kontorsarbete. I praktiken är dock 
många av delarna relevanta för olika typer av applikationer (Travis, 2004).  
 
Travis (2004) nämner dock några nackdelar med ISO 9241 som gör att den enligt honom 
oftare är citerad än läst. Standarden är dyr att köpa och svår att få tag på. Man kan inte köpa 
den i en bokhandel, utan bara via ett fåtal återförsäljare. Dessutom är standarden väldigt 
omfattande, vilket både är bra och dåligt. Den tar upp alla aspekter av användbarhet, vilket 
medför att om man skulle stapla alla 17 delarna på varandra skulle det bli mer att läsa än 
Nielsens Usability Engineering och Shneidermans Designing the User Interface tillsammans. 
 
Efter att ha studerat och diskuterat ett antal uppsättningar standarder, teorier och guidelines 
valde vi att gå efter ISO 9241. De flesta standarder och teorier vi tittade på var i mångt och 
mycket lika varandra. Det som talade till ISO 9241’s fördel var dess struktur, omfattning och 
dess vida acceptans i branschen, eller som David Travis uttrycker det i sin Bluffer’s Guide to 
ISO 9241 (2004, sid 2): ”Den är citerad av människor som man skulle behöva pressa hårt för 
att nämna någon annan standard, och delar av den är ansedd som lag i många Europeiska 
länder.” 
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ISO 9241’s definition av ”usability” (användbarhet) var också den som passade bäst in för 
vårt behov. ISO 9241 definierar usability efter tre punkter: 
 

• Effectiveness (Effektivitet) 
• Efficiency (Duglighet) 
• Satisfaction (Tillfredsställelse) 

 
Med effektivitet menas med vilken precision och fullständighet som användarna uppnår ett 
specifikt mål. Duglighet innebär hur stora resurser (i form av till exempel arbetskraft, 
finansiella kostnader etc.) i förhållande till effektivitet användaren måste lägga ner för att nå 
det specifika målet. Tillfredställelsen är ett mått på hur användaren upplever interfacet i form 
av behaglighet och acceptans (Folmer & Bosch, 2002). 
 
Precis som med många av de andra definitionerna av usability som vi stött på lämnas det 
ganska mycket öppet för egen tolkning. I grund och botten har alla definitioner samma 
mening, men har olika formuleringar, struktur och lägger tyngd på olika aspekter. Till 
exempel lägger Nielsen mycket tyngd på att systemet ska vara lätt att lära och komma ihåg 
(Nielsen, 1993). Förvisso är dessa bra saker att tänka på även vid installationsgränssnitt, men 
vi anser att gränssnitten för installation av operativsystem är så pass begränsade och används 
så sällan att dessa aspekter tappar sitt värde. Kortkommandon, menyplacering för 
programfunktioner och andra saker som gör användandet lättare när man väl lärt sig dess 
upplägg är inget som väger tungt i våran undersökning. Dessutom är, som tidigare nämnts, 
strukturen och upplägget i ISO 9241 gjort på ett sådant sätt att det blir lättare att mäta.  
 
ISO 9241 är per definition gjord med kontorsapplikationer och arbetsstationer i åtanke. Detta 
innebär att stora delar av standarden inte är applicerbara i vårat test, vi har därför valt att 
koncentrera testerna kring ISO 9241-12 och ISO 9241-13. 
 
Dessa två delar av standarden innefattar områdena organisation av information, grafiska 
objekt, kodtekniker, generella rekommendationer för vägledning, prompter, feedback, status 
information, felhantering och hjälpavsnitt. De två delarna tar upp vissa aspekter som 
definieras i andra delar av standarden, vilket både ger djup och bredd (SIS [1], 1999; SIS [2], 
1999). 
 

9.4 ISO 9241-12 
 
ISO 9241-12 innehåller rekommendationer för presentation av information på skärmar så 
användaren lätt kan uppfatta och urskilja vad som står. Rekommendationerna är baserade på 
sju ledande principer: tydlighet (information ska gå att uppfatta snabbt och korrekt), 
urskiljaktighet (information ska vara lätt att urskilja), koncis information (tillhandahåll endast 
information som är nödvändig för att slutföra uppgiften), konsekvens (presentera samma 
information på samma sätt överallt i applikationen), påvisande (leda användarens 
uppmärksamhet till nödvändig information), läslighet (information ska vara lätt att läsa) och 
förståelse (informationen ska vara lätt att förstå). 
 
Rekommendationerna är presenterade i tre huvudkategorier: 
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• Organisation av information 
• Grafiska objekt 
• Kodtekniker 

 
Standarden innehåller också en detaljerad 13-sidig checklista för test av huruvida en design 
följer standarden. Testet är uppbyggt så att man först bestämmer vilka punkter som är 
relevanta för testningen av en given design och därefter fastslår man om kraven uppfyllts. 
Anledningen till detta upplägg är att användare, uppgifter och tekniska lösningar varierar, 
vilket gör det omöjligt att skapa en rekommendation som täcker alla användningsområden. 
(Travis, 2004; SIS [1], 1999)   
 
 

9.5 ISO 9241-13 
 
ISO 9241-13 innehåller rekommendation för användarvägledning. Rekommendationerna 
täcker: 
  

• Vägledningsrekommendationer 
• Prompter 
• Feedback 
• Statusinformation 
• Felhantering 
• Hjälpavsnitt.  

 
Standarden tar inte upp dokumentation (vare sig datorbaserad eller i pappersform) eller 
handledningsmaterial (tutorials). Den innehåller även en sexsidig checklista, som är uppbyggd 
på samma sätt som checklistan för ISO 9241-12 (Travis, 2004; SIS [2], 1999). 
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10 Genomförande 
 
 
I det här avsnittet beskrivs testmiljön, samt hur testerna genomfördes. De oanvända delarna 
av ISO 9241-12 och 13 kommer även att presenteras och dess bortfall motiveras. Testerna 
för varje installationsgränssnitt presenteras under Analys. 
 
 

10.1 Testmiljö 
 
Testerna av installationsgränssnitten gjordes i två steg. I det första steget installerades 
operativsystemen på en tom hårddisk (med undantag för SuSE., som använder sig av 
installationsfiler som laddas från hårddisken, och inte från CD-ROM). Därefter gjordes 
installationen igen på exakt samma sätt i VMware Workstation 4.5 under Windows XP. 
Anledningen till detta var för att vi på ett enkelt sätt skulle kunna ta skärmdumpar för vidare 
analys. Det mesta analysarbetet gjordes i efterhand utefter de skärmdumpar vi tagit (mellan 
35-110 skärmdumpar per installationsgränssnitt beroende på hur många steg varje installation 
krävde). 
 
VMware Workstation är ett program som skapar en virtuell dator, vilket låter dig göra 
installationer av andra operativsystem samtidigt som ett annat operativsystem körs på datorn. 
Man kan alltså ha två operativsystem igång samtidigt på en och samma dator. För mer 
information om VMware se http://www.vmware.com.  
 
Datorn som testerna utfördes på var en Pentium 3 (x86), 800 MHz, 512 MB RAM på en 133 
MHz buss och en 40 gigabyte hårddisk (den emulerade hårddisken under VMware sattes till 4 
gigabyte). Under installationen tilläts ingen nätuppkoppling. Många Linux-distributioner 
tillhandahåller annars möjligheten att installera från till exempel en FTP, men eftersom denna 
funktion inte finns i Windows XP valde vi att inte utnyttja detta alternativ.  
 
 

10.2 Utvärdering 
 
Som utvärdering för installationsgränssnitten användes checklistorna från ISO 9241-12 och 
13 (Se Appendix A respektive B). Eftersom alla punkter i listorna inte var applicerbara i 
undersökningen valde vi att redan före testerna stryka vissa av dessa. Stora delar i 
checklistorna som ströks var ”Appropriateness of Windows”, ”Recommendations for 
Windows”, ”Browsable Help”, ”General recommendations for coding”, ”Alphanumeric 
coding”, ”Abbreviations for alphanumeric coding”  
 
Avsnitten som behandlar fönster (Windows) valde vi att inte ta upp i testerna eftersom det 
behandlar applikationer med multipla fönster, där vikten läggs vid identifiering av de olika 
fönstren, grundinställningar för fönster och konsekvens vid användning av fönster. 
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Browsable help behandlar hjälpavsnitt där användaren kan välja hjälp efter olika kategorier 
eller söka efter specifika hjälpavsnitt. Detta gäller mer standardhjälpfunktioner i 
applikationer, och vi anser att ett sådant hjälpavsnitt varken ska behövas eller kan krävas i ett 
installationsgränssnitt (SIS [1], 1999). 
 
Delarna som behandlar språkliga kodningstekniker behandlar till exempel hur förkortningar 
av fackspråk inom företag ska skrivas. Det enda vi valde att ha kvar från detta avsnitt var 
punkten som behandlande användandet av vedertagna förkortningar (”Use of standard or 
conventional meaning”) (SIS [1], 1999). 
 
Även under testernas gång blev vi tvungna att stryka punkter på grund av att vissa 
installationsgränssnitt inte utnyttjade vad punkterna föreskrev, eller för att situationer där 
punkterna kunde testas aldrig uppstod. Standarden är uppbyggd så att vissa punkter ska följas, 
medan andra är formulerade så att om de används ska det vara utformat på ett visst sätt. 
Punkterna som ströks under detta moment blev dock endast strukna för det 
installationsgränssnitt som testades just då. Var punkterna applicerbara på ett annat gränssnitt 
togs det med i resultatet.  
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11 Analys 
 
 
I detta avsnitt presenteras och analyseras testerna av varje installationsgränssnitt i detalj. 
Varje analys är uppdelad efter huvudkategorierna i ISO 9241-12 och 13. En 
sammanställning av testernas resultat finns under Resultat. 
 
 

11.1 Debian 
 

11.1.1 Kort om Debian 
 
Debian projektet startades officiellt den 16 augusti 1993 av Ian Murdock. Murdock ville att 
Debian skulle vara en distribution som utvecklas öppet av välorganiserad sammansättning 
programmerare och användare. Det vill säga att alla som vill ska kunna bidra i 
utvecklingsarbetet. (Debian Documentation Team, 2003) 
 
Debian anses av många vara den säkraste distributionen av Linux på marknaden, och 
eventuella säkerhetshål täpps snabbt igen av utvecklarna. Debian stödjer en rad plattformar, 
såsom x86 (Intel och AMD) och PowerPC (Linux.se, 2004). 
 
För mer information om Debian, se http://www.debian.org/ 
 
Versionen av Debian som vi utförde våra tester på var 3.0r1. 
 
 

11.1.2 Organisation av information 
 
Debian följer standarden för organisation av information bra trots att gränssnittet är ganska 
minimalistiskt uppbyggt. Det finns vissa regler som inte används alls, men samtidigt bryter 
man inte heller mot speciellt många av standardens punkter.  
 
En av punkterna man bryter mot som är värd att nämna är till exempel punkt 5.8.1, list 
organization in tables. Rekommendationen säger att man i en lista med mer än en kolumn ska 
visa den mest relevanta informationen till vänster i listan (SIS [1], 1999). När man ska välja 
vilken tangentbordslayout man vill använda på systemet har Debian valt att lägga 
tangentbords typen (qwerty/se-latin1) till vänster, istället för språket typen representerar 
(Swedish) vilket man placerat till höger. Vi anser att som användare är språket för 
tangentbordet viktigare än det tekniska namnet för typen. 
 
En annan punkt som Debian bryter mot är 5.10.1, distinction of different field types. Denna 
punkt föreskriver att systemgenererad data ska vara urskiljbar från data som användaren matat 
in (SIS [1], 1999). Som exempel kan nämnas att när man ska skriva in sitt användarnamn 
föreslår systemet ”Debian User”, vilket skrivs ut automatiskt i fältet där inmatningen sker. 
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Texten ser ut exakt som den text användaren matar in. Många system väljer att lösa detta 
genom att ha systemgenererad data markerad (highlighted), vilket Debian inte gör. 
Funktionen för att markera text saknas helt i Debians installationsgränssnitt, vilket i praktiken 
gör en sådan lösning på problemet omöjlig. (Se Appendix C: Bild 1 och 2.) 
 
 

11.1.3 Grafiska objekt 
 
Debians installationsgränssnitt bjuder inte på speciellt mycket grafiska objekt. Som nämnts 
tidigare är gränssnittet minimalistiskt, men det finns vissa punkter som ändå är applicerbara. 
Till exempel har man löst punkt 6.2.5, initial position for entry fields, genom att bara ha ett 
inmatningsfält per vy. Punkten säger att textmarkören ska, när inmatningsfält visas, vara 
placerad i det mest relevanta fältet (SIS [1], 1999). 
 
Man bryter dock mot punkt 6.2.4, curser "home" position, det vill säga att markörens 
hemposition inte är konsekvent genom hela gränssnittet (SIS [1], 1999). Man har valt att 
använda CFDISK som partitioneringsprogram, och vävt in detta program i 
installationsprocessen, med följden att de båda gränssnittens hemposition för markören skiljer 
sig.  
 
 

11.1.4 Kodtekniker 
 
Det finns inga punkter för grafiskkodning (avsnitt 7.4) och övriga kodningstekniker (avsnitt 
7.7) som går att applicera på Debians installationsgränssnitt. 
 
Debian bryter däremot, något tveksamt, mot punkt 7.5.4, colour-coding conventions. Punkten 
säger att man ska följa färgkonventioner, så som att röd är varning, grön är ok etc. (SIS [1], 
1999). Debian blandar färger och innebörd av dessa friskt. Överskriften på alla dialogrutor är 
till exempel röd, vilket då skulle innebära varning. Vi valde att underkänna Debian på denna 
punkt, trots att vi egentligen insåg att alla dialogrutor inte var varningar. 
 
Förövrigt finns inga direkt nämnvärda punkter.  
 
 

11.1.5 Vanliga vägledningsrekommendationer  
 
Debians installationsgränssnitt kan emellanåt bli väldigt rörigt, vilket får till följd att punkter 
som 5.2.1, readily distinguishable from other displayed information, bryts (Se Appendix C: 
Bild 3). En annan viktig punkt som Debian bryter mot på vissa ställen är 5.2.4, provide 
specific task-relevant information (SIS [2], 1999). Vid de flesta stegen i installationsprocessen 
finns det bra information till användaren om vad som krävs, och vad som ska göras, men på 
en hel del ställen finns det väldigt lite hjälp.  
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En punkt i standarden som är väldigt lätt att följa, men som Debian underkänns på, är 5.3.1, 
the result stated before describing how to execute the action, alltså att resultatet av ett 
kommando (till exempel kortkommandon) ska beskrivas före metoden för exekvering (SIS 
[2], 1999).  
 
 

11.1.6 Prompter 
 
Debian följer rekommendationerna för prompter väldigt bra, och missar bara på en punkt, 
6.2.4, on-line help provided related to prompts. Punkten föreskriver att det ska finnas extra 
hjälp tillgänglig vid prompter där användaren ska mata in data själv (SIS [2], 1999), vilket 
finns på ett par ställen i installationsgränssnittet men långt ifrån alla.  
 
 

11.1.7 Feedback 
 
Den enda punkten som Debian bryter mot är 7.2.3. Rekommendationen säger att den feedback 
som ges ska vara anpassad efter användarens behov (SIS [2], 1999). Debian bryter mot detta 
eftersom den endast ger en form av feedback, som inte kan anpassas efter användarens behov. 
Det vill säga att en expert får samma feedback som en novis användare.  
 
 

11.1.8 Status 
 
Under själva överföringen av filer från installationsmediet till datorn redovisar Debian inte 
hur långt in i den totala överföringsprocessen man är, vilket bryter mot punkt 8.2.3, 
information presented on request when appropriate. Som användare ska man alltså kunna få 
fram informationen om man vill (SIS [2], 1999).  
 
 

11.1.9 Felhantering 
 
Felhanteringen i vårt test av Debian kan närmast beskrivas som katastrofal. Av de 16 punkter 
som testades uppfylldes bara fyra. 
 
Vid val av tangentbordslayout för X ska användaren ange vilken layout man avser använda. 
Systemet ger exempel som fr för Frankrike, de för Tyskland och us för USA. Under testet 
fyllde vi i se för Sverige, vilket visade sig vara fel (i efterhand har vi fått veta att vi 
förmodligen skulle ha angett sv istället). Felet resulterade i att X inte kunde starta. Detta 
bryter bland annat mot punkt 9.5.8, error messages presented quickly after input entered. 
Systemet skulle alltså enligt standarden ha testat användarens angivna tangentbordslayout 
redan när angivelsen gjordes, och inte långt senare. Det bryter även mot punkt 9.2.3, user's 
provided information on potential system failures, vilket föreskriver att användaren ska varnas 
om en felaktig inmatning kan resultera i allvarliga fel (SIS [2], 1999).  
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Ett annat skräckexempel är felmeddelandet som dök upp vid angivelse av root-lösenord. (Se 
Appendix C: Bild 4.) Felmeddelandet skrevs ut ovanpå den prompt där lösenordet skulle 
anges, vilket bland annat bryter mot punkten 9.5.7, movement of error messages that obscure 
task information allowed. Samma felmeddelande dök även upp senare under installationen, 
men på olika ställen på skärmen varje gång, vilket bryter mot 9.5.6, error messages presented 
in consistent location (SIS [2], 1999). 
 
Dessutom om man som användare inser att man gjort en felaktig inmatning finns det ingen 
möjlighet att ändra detta utan att börja om hela installationen. Inte ens om man kommer på sitt 
misstag redan i nästa steg av installationsprocessen, som till exempel 9.2.5, most recent 
operation reversible or confirmation messages, föreskriver (SIS [2], 1999).  
 
 

11.1.10 Hjälpavsnitt 
 
Debian har ett hjälpavsnitt, men man kan inte komma åt det mer än på vissa ställen. Det vill 
säga det följer inte standarden (bland annat 10.5.3, appropriate user control of on-line help 
provided) för hur hjälpavsnitt ska vara tillgängliga (SIS [2], 1999). Man kan alltså inte få 
hjälp när man behöver det/vill ha det. 
 
 
 

11.2 Gentoo 
 

11.2.1 Kort om Gentoo 
 
Gentoo startades av Daniel Robbins eftersom han inte kunde hitta en Linux-distribution som 
han gillade. Han tyckte att de hjälpverktyg som följde med de flesta distributioner inte gjorde 
det han ville, utan mest var i vägen. Gentoo är uppbyggt så att användaren själv ska kunna 
forma operativsystemet som man vill med så lite hinder som möjligt (Robbins, 2003).  
 
För mer information om Gentoo, se http://www.gentoo.org 
 
Versionen av Gentoo som vi utförde våra test på var 2004.0. 
 
 

11.2.2 Test av Gentoo 
 
Målet med Gentoo var att skapa en så flexibel Linux-distribution som möjligt istället för att 
inrikta sig på användarhjälp, vilket vi bittert fått erfara. Vi beslöt oss under testets gång att 
stryka denna distribution ur testet eftersom inget egentligt installationsgränssnitt 
tillhandahölls. Dessutom fick vi inte installationen att fungera utan nätverksstöd, vilket var ett 
av kriterierna i testet.  
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11.3 Mandrake 
 

11.3.1 Kort om Mandrake 
 
Den första versionen av Mandrake Linux släpptes av Gael Duval i juli 1998. Mandrake Linux 
utvecklas av MandrakeSoft, och anser att styrkan i deras distribution är fokuseringen på 
funktionalitet och lättanvändlighet. MandrakeSofts strategi bygger på att marknadsföra Linux 
till både nybörjare och expertanvändare, från enskilda individer till företag 
(Mandrakesoft.com, 2004). 
 
För mer information om Mandrake, se http://www.mandrakesoft.com/ 
 
Versionen av Mandrake som vi utförde våra test på var 9.2. 
 
 

11.3.2 Organisation av information 
 
Mandrake underkändes inte på någon av de punkter som rörde organisation av information. 
Den hade dock ett par punkter som inte var applicerbara, som till exempel 5.7.5, fixed fonts 
(behandlar teckensnittsstorlek för numeriska listor), och 5.8.1, list organization in tables (SIS 
[1], 1999). 
 
Mandrake har ett rent och lättöverskådligt installationsgränssnitt, och det märks, både med 
tanke på testresultatet och personliga intryck, att man lagt stor vikt på utvecklandet av det.  
 
 

11.3.3 Grafiska objekt  
 
Under grafiska objekt underkändes Mandrake inte på någon av de punkter som testades. Man 
har utnyttjat alla de tekniker från standarden som vi valt att testa.  
 
 

11.3.4 Kodtekniker 
 
Mandrake blev godkänd på alla punkter som var applicerbara på gränssnittet. Punkter som 
man inte utnyttjat är till exempel 7.5.1, colour as auxilliary coding, 7.6.1, special symbols for 
markers, och 7.7.6, underlining (SIS [1], 1999). 
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11.3.5 Vanliga vägledningsrekommendationer  
 
Mandrake bryter bara mot en punkt för vägledningsrekommendationer, punkt 5.2.7, if 
interaction varies with user expertise…, vilken föreskriver att användaren ska kunna ställa in 
vilken vägledning man vill ha beroende på kunskap och erfarenhet (SIS [2], 1999). 
 
En annan sak man kan kommentera på är huruvida man ska underkänna punkten 5.3.8, user 
guidance messages should be worded emotional neutral, där standarden säger att man inte ska 
göra nedlåtande eller opassande humoristiska kommentarer (SIS [2], 1999). När man väljer 
säkerhets nivå för systemet kan man välja mellan ”Standard”, ”Hög”, ”Högre” och 
”Paranoid”. Vi tyckte att det sista alternativet var ganska lustigt, men det är likaså en bra 
beskrivning av alternativets effekter på säkerheten. (Se Appendix C: Bild 5.) 
 
 

11.3.6 Prompter 
 
Mandrake använder inte speciellt många prompter. Installationsgränssnittet är uppbyggt mer 
eller mindre uteslutande av menyval. Det finns tre ställen där användaren själv ska mata in 
data till systemet, vid val av rootlösenord, vid skapande av användarkonto och angivelse av e-
postadress till systemets säkerhetsadministratör. Det sistnämnda är dock frivilligt att fylla i. 
 
Vid de ställen där prompter används följs de rekommendationer som standarden ger.  
 
 

11.3.7 Feedback 
 
Även feedback avsnittet av checklistan klarade Mandrake väldigt bra, men fick underkänt på 
punkten 7.2.3, feedback takes into account…, eftersom den feedback systemet ger är samma 
för alla användare (SIS [2], 1999). 
 
 

11.3.8 Status 
 
Genom hela installationsprocessen visas indikation på var man befinner sig. Vid överföring av 
filer från installationsmediet till hårddisken visas indikation på vad som överförs, hur långt 
som är kvar på den aktuella filen, samt den totala överföringen.  
 
 

11.3.9 Felhantering 
 
Den enda delen under testet där Mandrake stötte på problem var felhantering. Av de sju 
punkter som testades godkändes bara två. 
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Den största missen var vid inställning av skärmupplösning och grafikkortsstöd för X. När vi 
hade valt skärmupplösning och valde att testa om det fungerade visades en testbild med en 
ruta som frågade om texten i rutan gick att läsa. Där kunde man svara ”Ja” eller ”Nej”. 
Eftersom vi kunde läsa texten svarade vi Ja. Systemet sparade våra inställningar, men när vi 
återgick till installationsgränssnittet var texten på skärmen allt annat än läslig. (Se Appendix 
C: Bild 6.) Faktum är att det var nästan omöjligt att urskilja någonting alls på skärmen. Vi 
insåg att något var fel, men eftersom vi inte kunde urskilja vad som stod på skärmen kunde vi 
inte åtgärda felet. Tack vare denna fadäs fick vi göra om installationen på nytt. 
 
På grund av detta underkänns Mandrake på punkterna 9.2.1, error prevention provided when 
appropriate, 9.2.3, user's provided information on potential system failures och 9.3.1, system 
error correction provided when appropriate (SIS [2], 1999). 
 
Vi anser att användaren till exempel borde informeras om vad som kan hända om man valt ett 
felaktigt alternativ för skärmupplösning. Vi anser också att systemet borde ha en 
tidsinställning när väl skiftet till den nya upplösningen sker. Har användaren inte godkänt den 
nya upplösningen bör systemet återgå till den föregående upplösningen. Om dessa åtgärder 
hade gjorts hade standarden följts. 
 
Mandrake underkänns även på punkterna 9.2.5, most recent operation reversible or 
confirmation messages, och 9.4.2, error correction tools provided (SIS [2], 1999). Som 
tidigare nämnts kunde man inte åtgärda problemet med skärmupplösningen, men det finns 
även andra ställen i installationsgränssnittet där framförallt punkt 9.2.5 hade varit bra att ha. 
Väljer man till exempel fel språk redan på första vyn, man kanske råkar välja Suomi som 
språk vilket står just ovanför Svenska, så kan man starta om datorn direkt och börja om 
installationsprocessen. Har man väl gått vidare från denna vy kan man alltså inte gå tillbaka 
och byta. (Se Appendix C: Bild 7.) 
 
Tilläggas bör att vi inte stötte på några övriga fel, vilket får till följd att Mandrakes 
felmeddelanden inte kunde testas. De problem vi stötte på var fel som Mandrake-systemet 
inte upptäckte själv, och kunde därmed inte heller visa några felmeddelanden.  
 
 

11.3.10 Hjälpavsnitt 
 
Mandrake klarade alla punkter för hjälpavsnitt vi valt att testa. Användaren kan få extra hjälp 
genom hela installationsprocessen om så skulle krävas. Det finns alltså inget att anmärka på 
eller vidare kommentera.  
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11.4 Red Hat 
 

11.4.1 Kort om Red Hat 
 
Den första versionen av Red Hat släpptes i oktober 1994 av Marc Ewing, och fick 
smeknamnet ”The Halloween Release”. 1995 köps Ewings företag upp och blir tillsammans 
med ACC Corporation det nya företaget Red Hat Software. Samma år släpps Red Hat Linux 
2.0, där man introducerar ett nytt installationssystem i form av RPM, Red Hat Package 
Manager. (RedHat.com, 2004) 
 
Red Hat har sedan dess blivit en av de mest populära Linux-distributionerna. Red Hat är av 
många ansedd som ett bra val för Linux-nybörjare, även fast distributionen ofta får kritik för 
bristande säkerhet. (Linux.se, 2004) 
 
För mer information om Red Hat, se http://www.redhat.com/ 
 
Versionen av Red Hat som vi utförde våra test på var 9.0. 
 
 

11.4.2 Organisation av information 
 
Red Hat fick godkänt på alla punkter för organisation av information utom en. Punkten som 
blev underkänd var 5.8.4, facilitating visual scanning, vilken säger att långa listor ska delas 
upp i grupper om cirka fem rader per grupp. Mellan varje grupp bör det vara ett mellanrum, 
eller någon form av skiftning i färg, för att göra det lättare att få en snabb överblick av listans 
innehåll (SIS [1], 1999).  
 
 

11.4.3 Grafiska objekt 
 
Under grafiska objekt hade Red Hat inga problem att få godkänt på alla punkter vi valt att 
testa.  
 
 

11.4.4 Kodtekniker 
 
Red Hat klarade alla applicerbara rekommendationspunkter under kodtekniker. Man har valt 
att till exempel sätta röd färg på knappar som representerar ”Nej” och grönt på dem som 
representerar ”Ja”. (Se Appendix C: Bild 8.) 
 
Red Hat’s kodtekniker är klara i sin innebörd och design, vilket gör det lätt att få en snabb 
överblick av skärmen. 
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11.4.5 Vanliga vägledningsrekommendationer  
 
Red Hat bryter bara mot en punkt för vägledningsrekommendationer, punkt 5.2.7, if 
interaction varies with user expertise…, vilken föreskriver att användaren ska kunna ställa in 
vilken vägledning man vill ha beroende på kunskap och erfarenhet (SIS [2], 1999). 
 
 

11.4.6 Prompter 
 
Precis som Mandrake har Red Hat inte speciellt många prompter där användaren själv ska 
mata in data. Det mesta sköts med menyer eller listor där man till exempel får markera eller 
avmarkera det man vill installera respektive inte vill installera. De prompter som finns följer 
alla rekommendationer i standarden. 
 
 

11.4.7 Feedback 
 
Som nämnts tidigare har Red Hat väldigt utförlig information till användaren under 
installationsprocessen. Så är även fallet under feedback, och den enda punkten som inte 
uppfylls är 7.2.3, feedback takes into account; user characteristics, population variability, task 
requirements, system capabilities. Det vill säga att en expertanvändare inte kan stänga av den 
feedback som ges (SIS [2], 1999). 
 
 

11.4.8 Status 
 
Statusinformationen i Red Hat är i det närmaste klanderfri, förutom på en punkt där 
distributionen, något tveksamt, underkändes på 8.2.3, information presented on request when 
appropriate . Vid överföring av filer från installationsmediet till hårddisken visas bland annat 
information om vilken fil som just nu överförs, hur långt överföringen är kommen, och 
uppskattad tid för återstående överföring. Standarden säger att man som användare ska kunna 
specificera vilken information man vill ha om informationen inte är systemkritisk (SIS [2], 
1999). I det här skedet av installationen kan användaren dock inte göra något annat än vänta 
på att överföringen av filerna ska bli klar, och därmed känns informationen inte störande. Där 
i ligger våran tveksamhet i tolkning av standarden och där med också tveksamheten i att 
underkänna Red Hat på punkten.  
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11.4.9 Felhantering 
 
Under testet av Red Hat stötte vi inte på några allvarliga fel och därmed kunde bara ett fåtal 
punkter testas. De punkter som testades fick dock godkänt. 
 
Nämnvärt är att man under nästan hela installationsprocessen kan gå tillbaka (ej under och 
efter överföringen av filer) och ändra det man angivet. Ingen annan av de distributioner vi 
testade hade en lika omfattande möjlighet att gå tillbaka och ändra sina val som Red Hat. 
 
 

11.4.10 Hjälpavsnitt 
 
Gränsen för vad som är systeminitieradhjälp och vad som är vägledning för användaren är i 
vissa fall hårfin, vilket är fallet med Red Hat. Därför kan de punkter som Red Hat 
underkändes på i hjälpavsnittsdelen, 10.2.2, system-initiated on-line help not provided when it 
is not appropriate och 10.2.5, user able to turn system-initated help on and off (SIS [2], 1999), 
ses som något av följdfel. Precis som med användarvägledningen kan man inte stänga av eller 
specificera vilken hjälp man vill ha. 
 
Förövrigt har Red Hat ett väldigt omfattande hjälpavsnitt där man som användare kan be om 
mer hjälp om så skulle krävas. 
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11.5 Slackware 
 

11.5.1 Kort om Slackware 
 
Den första officiella versionen av Slackware släpptes av Patrick Volkerding i april 1993, med 
målet att producera den mest Unix-lika Linux-distributionen på marknaden. Två andra viktiga 
mål för Slackware var att skapa ett enkelt och stabilt operativsystem. (Slackware.com, 2004) 
 
För mer information om Slackware, se http://www.slackware.com/ 
 
Versionen av Slackware som vi utförde våra test på var 9.1. 
 
 

11.5.2 Organisation av information 
 
Slackware underkändes på två punkter under organisation av information. Dessa var 5.5.3, 
indication of relative position of displayed information, och 5.10.4, entry field length. 
 
Rekommendation 5.5.3 säger att om informationen överskrider det tillgängliga input/output 
området ska den relativa positionen, var man befinner sig, i listan i förhållande till den totala 
längden av informationen visas. Till exempel med sidan X av Y (SIS [1], 1999). Detta har 
Slackware inte tagit fasta på . (Se Appendix C: Bild 9.) 
 
Punkt 5.10.4 föreskriver att om längden på ett datainmatningsfält är begränsat ska längden på 
fältet på något sätt redovisas (SIS [1], 1999), vilket Slackware inte gör. 
 
Värt att nämna för övrigt är att vi inte gjorde någon bedömning av Slackwares användning av 
”labels”, eftersom man inte använder en konventionell teknik för labeling som kan bedömas 
utefter standarden.  
 
 

11.5.3 Grafiska objekt 
 
Slackware klarade alla punkter utom en av de vi valt att testa för grafiska objekt. Punkten som 
underkändes var 6.1.1, distinctive states of graphical objects, där rekommendationen säger att 
tillståndet för grafiska representationer klart ska framgå (SIS [1], 1999). Slackware följer 
denna rekommendation för till exempel check-boxar, men följer den inte på andra ställen som 
till exempel knappar.  
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11.5.4 Kodtekniker 
 
Av de rekommendationspunkter som var applicerbara på Slackwares installationsgränssnitt 
underkändes två, båda med anknytning till färgval. 
 
Punkt 7.5.2, indication of meaning, säger att godtyckligt användande av färger bör undvikas 
eftersom det dels får skärmen att se rörig ut och kan försämra effekten av färgkodning (SIS 
[1], 1999). Slackware använder färger lite hur som helst, tillsynes utan hänsyn till 
färgkonventioner, vilket resulterar i att även punkt 7.5.4, colour-coding conventions, 
underkänns.   
 
 

11.5.5 Vanliga vägledningsrekommendationer 
 
Slackware följer rekommendationerna för användarvägledning bra, men får underkänt på tre 
av 15 punkter. 
 
5.2.2, information no longer applicable removed from display, rekommenderar att information 
som inte längre är relevant ska tas bort från skärmen (SIS [2], 1999). Felet blir som mest 
påtagligt när CFDISK avslutats. Då ligger fortfarande bland annat varningstexter relaterat till 
CFDISK kvar på skärmen. (Se Appendix C: Bild 10.) 
 
En annan underkänd punkt är 5.2.7, if interaction varies with user expertise…, föreskriver att 
användaren ska kunna specificera den hjälp man vill ha (SIS [2], 1999). 
 
Precis som Debian missar Slackware på punkten 5.3.1, the result stated before describing how 
to execute the action.  
 
 

11.5.6 Prompter 
 
Det enda som Slackware får underkänt på under promptrekommendationer är 6.2.4, on-line 
help provided related to prompts. Man tillhandahåller alltså ingen ytterligare användarhjälp i 
samband med prompter. 
 
 

11.5.7 Feedback 
 
Slackware följer rekommendationerna för feedback bra, och får bara underkänt på punkt 
7.2.3, feedback takes into account…, där standarden säger att feedback ska ta hänsyn till och 
kunna anpassas efter användarens erfarenhet (SIS [2], 1999).  
 
 
 



 

 
     Installationsgränssnitt under Linux och Windows XP utifrån ISO 9241 

 

 - 25 - 

11.5.8 Status 
 
Punkt 8.2.3, information presented on request when appropriate, följs inte av Slackware. Som 
användare får man nöja sig med den statusinformation som systemet tillhandahåller. Utöver 
det följer Slackware de punkter som är applicerbara. 
 
 

11.5.9 Felhantering 
 
Eftersom vi under testet av Slackware inte stötte på några allvarliga fel har vi inte kunnat 
analysera mer än tre punkter under felhanteringsavsnittet av standarden. Av de tre punkter 
som kunde testas fick Slackware dock bara godkänt på en.  
 
De punkter som fick underkänt var 9.2.5, most recent operation reversible or confirmation 
messages, och 9.5.1, additional help available for brief error messages. 
 
I Slackware är det dock, med tanke på underkännandet av 9.2.5, inte helt omöjligt att 
korrigera fel i efterhand. Installationen av Slackware är uppdelad i sju delar, som i sin tur 
innehåller ett eller flera steg. Dessa sju delar kan göras om, men det innebär att hela den 
aktuella delen måste göras från början igen, vilket enligt vår mening inte är förenligt med 
standardens rekommendation. 
 
 

11.5.10 Hjälpavsnitt 
 
Hjälpavsnittet i Slackware är omfattande, men är bara åtkomligt från huvudmenyn. Som 
tidigare nämnts är installationen indelad i sju delar och det är först när man lämnat någon av 
delarna som huvudmenyn visas. Detta innebär att hjälpavsnittet inte kan nås under den tid 
man utför en av delarna, vilket gör att Slackware underkänns på tre punkter: 10.3.1, simple 
consistent means of requesting help provided, 10.5.1, if help takes the user out of the task 
dialogue…, och 10.5.3, appropriate user control of on-line help provided. 
 
Slackware får även underkänt på punkt 10.2.5, user able to turn system-initated help on and 
off.  
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11.6 SuSE 
 

11.6.1 Kort om SuSE 
 
SuSE startades av en grupp tyska studenter 1992 och blev en del av Novell, Inc. i januari 
2004. (Suse.com, 2004) 
 
För mer information om SuSE, se http://www.suse.com/ 
 
Versionen av SuSE som vi utförde våra test på var 9.0. 
 
 

11.6.2 Organisation av information 
 
SuSE fick godkänt på alla de punkter i standarden som var applicerbara. En liten detalj som är 
både positiv och negativ är dock att när man väljer språk i början av installationen uppdateras 
språkvalet omedelbart. Det vill säga att språket byts från engelska till det språk som är 
markerat i listan innan man godkänt sitt val. Det är givetvis positivt eftersom man genast ser 
om man valt rätt språk, men om man väljer att bläddra genom alternativen med pil-
tangenterna uppdateras språket för varje steg man gör i listan. Detta blir lätt irriterande med 
tanke på att det är ganska många steg mellan engelska och som i vårt fall svenska. Det finns 
dock ingen punkt i standarden som tar upp irriterande språkväxlingar på detta sätt. 
 
 

11.6.3 Grafiska objekt 
 
Det finns inte så mycket att säga om de grafiska objekten i SuSE mer än att upplägget är 
snyggt, stilrent och standardenligt.  
 
 

11.6.4 Kodtekniker 
 
Kodteknikerna som används i SuSE installationsgränssnitt är bra, men man bryter mot punkt 
7.5.4, colour-coding conventions, genom att använda en grön varningsruta. (Se Appendix C: 
Bild 11.) Det står uttryckligen i standarden att grönt symboliserar OK, såvida det inte bryter 
mot kulturella konventioner (SIS [1], 1999). Till SuSE försvar så är en varningsruta till för att 
väcka uppmärksamhet, och den gröna färgen sticker definitivt ut från resten av gränssnittet. 
Det bryter dock mot standardens rekommendationer och måste därför underkännas. 
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11.6.5 Vanliga vägledningsrekommendationer  
 
SuSE följer alla utom två vägledningsrekommendationer som standarden föreskriver. 
 
Graden av vägledning kan inte specificeras vilket bryter mot punkt 5.2.7, if interaction varies 
with user expertise. Den andra punkten som man bryter mot är 5.3.1, the result stated before 
describing how to execute the action. 
 
Värt att nämna är att den gröna varningsrutan som underkändes i kodtekniker här ger godkänt 
på punkt 5.2.6, distinctive message or coding consistently used for attention, eftersom den 
utmärker sig från det övriga gränssnittet. 
 
 

11.6.6 Prompter 
 
SuSE bryter mot två av standardens punkter som behandlar prompter. Punkt 6.2.2, specific 
prompts displayed when appropriate, föreskriver bland annat att när det bara finns ett 
begränsat antal godtagbara inmatningar bör dessa beskrivas för användaren (SIS [2], 1999). I 
vårt fall handlade det om en prompt där namnet på en drivrutin skulle anges. Förvisso hade 
systemet redan angivit vilken drivrutin som den identifierat som godtagbar, men gav inga 
indikationer på hur man skulle skriva om man ville ändra den. Situationen förvärrades 
ytterligare då man inte kunde få någon extra hjälp, vilket bryter mot 6.2.4, on-line help 
provided related to prompts.  
 
 

11.6.7 Feedback 
 
SuSE fick godkänt på alla punkter utom en, vilket var punkt 7.2.3, feedback takes into 
account…, eftersom den feedback systemet ger är samma för alla användare. 
 
 

11.6.8 Status 
 
SuSE följer även under status alla de punkter som standarden föreskriver. Man ser under hela 
installationsprocessen var man befinner sig och vad man har kvar att utföra innan 
installationen är klar. 
 
 

11.6.9 Felhantering 
 
Tyvärr kunde vi bara testa SuSE på två av standardens punkter för felhantering, vilka båda 
blev godkända. Vi stötte helt enkelt inte på några fel under installationsprocessen. 
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11.6.10 Hjälpavsnitt 
 
Hjälpavsnittet i SuSE fick underkänt på tre punkter. 
 
Punkt 10.2.2, system-initiated on-line help not provided when it is not appropriate, fick 
underkänt eftersom hjälpen inte går att stänga av. SuSE har ett system för användarhjälp som 
liknar Red Hats, där användarhjälpen är placerad i en kolumn på den vänstra sidan av 
skärmen. Skillnaden ligger i att under Red Hat kan man gömma hjälpkolumnen om man inte 
vill ha den, vilket man inte kan under SuSE. Detta resulterar även i att punkterna 10.2.5, user 
able to turn system-initated help on and off, och 10.5.3, appropriate user control of on-line 
help provided, underkänns.  
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11.7 Windows XP 
 

11.7.1 Kort om Windows XP 
 
Windows XP släpptes i oktober 2001, med koden för Windows 2000 som bas. ”XP” i 
Windows XP står för ”experience”, vilket enligt Microsoft ska symbolisera den innovativa 
upplevelsen som Windows kan erbjuda persondator användare. (Microsoft.com, 2004) 
 
För mer information om Windows XP, se http://www.microsoft.com/ 
 
Versionen av Windows XP. som vi utförde våra test på var Windows XP Professional service 
pack 1. 
 
 

11.7.2 Organisation av information 
 
Under organisation av information fick XP underkänt på två punkter. Punkt 5.5.3, indication 
of relative position of displayed information, bröts i samband med licensavtalet i början av 
installationen, där ingen indikation på var i avtalet man befann sig. (Se Appendix C: Bild 12.) 
 
Punkt 5.10.4, entry field length, bröts vid inmatning av produktnyckeln. Varje ruta tillåter fem 
tecken vilket inte indikerades i fältet. Förvisso ”hoppar” markören automatiskt till nästa fält 
när fem tecken angivits, men detta tar inte standarden hänsyn till.  
 
 

11.7.3 Grafiska objekt 
 
XP klarade alla punkter vi valt att testa för grafiska objekt. För övrigt finns inget värt att 
kommentera eller anmärka på. 
 
 

11.7.4 Kodtekniker 
 
XP fick godkänt på alla applicerbara punkter för kodtekniker. Vi valde att godkänna punkten 
7.5.4, colour-coding conventions, trots att man i början av installationen använde sig av en gul 
”progressbar” vilket egentligen bryter mot standarden eftersom gult bör indikera varning. Vi 
ansåg dock att det var en så pass liten förseelse att ett underkännande av punkten hade varit att 
överdriva.  
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11.7.5 Vanliga vägledningsrekommendationer  
 
Under standardens vägledningsrekommendationer bryter XP mot tre punkter. 
 
Punkt 5.2.5, not disruptive of user's task, bryts när användaren ber om vägledning från 
”frågetecknet”, som agerar hjälpreda i installationens slutfas, och denna lägger sig framför de 
prompter där användaren ska ange användarnamn. (Se Appendix C: Bild 13.) Det kan 
diskuteras om frågetecknet snarare borde klassas som användarinitierad hjälp istället för 
vägledning. Eftersom standarden inte gör någon skillnad på användar- eller systeminitierad 
vägledning för denna punkt, blev vi tvungna att fatta ett eget beslut om klassificeringen. Vi 
tog beslutet att klassa frågetecknet som användarinitierad vägledning med motiveringen att 
den information som frågetecknet ger är mer lik vägledning än hjälp. Där vägledning 
specificerar vad man kan göra och hjälp specificerar hur man gör det. 
 
I XP:s installationsgränssnitt kan man inte specificera vilken vägledning man vill ha, vilket 
bryter mot punk 5.2.7, if interaction varies with user expertise. 
 
XP bryter även mot punkt 5.3.1, the result stated before describing how to execute the action. 
 
 

11.7.6 Prompter 
 
XP fick godkänt på alla utom en av standardens punkter för prompter, vilket var punkt 6.2.4, 
on-line help provided related to prompts. Användaren kan inte få extra hjälp vid de flesta 
prompter om så skulle krävas. 
 
 

11.7.7 Feedback 
 
XP fick godkänt på alla punkter utom en, vilket var punkt 7.2.3, feedback takes into 
account…, eftersom den feedback systemet ger är samma för alla användare. 
 
 

11.7.8 Status 
 
XP klarade även alla punkter för status. Man redovisar genom hela installationsprocessen var 
man befinner sig och vad man har kvar att utföra. Användaren får även en uppskattning av 
tiden installationen kommer att ta, även om den sällan är speciellt noggrann.  
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11.7.9 Felhantering 
 
Eftersom vi inte stötte på några fel under installationen av XP kunde bara fyra av standardens 
punkter testas, vilka alla blev godkända. 
 
Värt att nämna är att XP har löst konfigureringen av skärmupplösning på det sätt som vi ansåg 
att Mandrake borde ha gjort.   
 
 

11.7.10 Hjälpavsnitt 
 
XP:s hjälpavsnitt fick underkänt på två av de punkter vi valt att testa. Eftersom man inte kan 
specificera den hjälp man vill ha av systemet underkänns punkt 10.5.5, appropriate user 
control of on-line help provided. 
 
XP får även underkänt på punkten 10.7.4, help content provided for help on user interface 
objects. Punkten föreskriver att om till exempel en meny eller knapp inte är aktiv (det vill 
säga inte kan väljas eller användas) ska systemet redovisa varför dessa inte är aktiva (SIS [2], 
1999). 
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12 Resultat 
 
 
I det här avsnittet redovisas och sammanställs resultaten av testerna. För en mer detaljerad 
genomgång av testerna, se Analys. 
 
 

12.1 Inledning 
 
Standarden ger förslag på hur checklistan ska utvärderas, men poängterar också att det är 
viktigare att själv tänka efter hur ens eget test är uppbyggt och hur man vill värdera varje 
punkt. Detta på grund av att det givetvis är omöjligt att skapa ett standardtest som är 
applicerbart på alla tänkbara applikationer. 
 
I resultatberäkningen har vi valt att värdera alla punkter som lika viktiga, eftersom vi i förväg 
valt ut vilka punkter ur standardens checklista som vi ansåg vara relevanta och applicerbara.  
Bedömningen av resultatet grundas i första hand på hur många punkter varje operativsystem 
uppfyllde. Om några operativsystem fick samma antal uppfyllda punkter rangordnades dessa 
efter den procentuella skillnaden mellan antalet uppfyllda och det totala antalet applicerbara 
punkter.  
 
Våran utvärderingsmetod fungerade bra, förutom under avsnittet för felhantering. Vi trodde i 
planeringen av testerna att vi vid installationerna skulle påträffa fler fel än vi i slutändan 
gjorde. Eftersom det var stor skillnad i antalet applicerbara punkter kunde en rättvis 
jämförelse operativsystemen emellan inte göras. Detta är förvisso positivt för de 
operativsystem där få eller inga fel påträffades, men en negativ aspekt för vår utvärdering. 
 
 

12.2 Organisation av information 
 
Organisation av information är en väldigt stor del i standarden med många punkter. Slackware 
hamnar sist på listan. Värt att nämna om det är att Slackwares gränssnitt inte använder sig av 
konventionell användning av ”labels” som standardens föreskrifter.  
 

1. Red Hat 27 / 28 
2. XP 26 / 28 
3. SuSE  23 / 23 
4. Debian  22 / 26 
5. Mandrake  21 / 21 
6. Slackware  17 / 19 
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12.3 Grafiska objekt 
 
Slackware och Debian hamnar sist på listan på grund av att de har de minst grafiska 
gränssnitten. Förövrigt finns det inte så mycket att kommentera eftersom de övriga 
operativsystemen följer standarden mycket bra, utan att någon utmärker sig nämnvärt. 
 

1. Mandrake  8 / 8 
1. Red Hat  8 / 8 
1. XP  8 / 8 
4. SuSE  7 / 7 
5. Slackware  5 / 6 
6. Debian  4 / 5 

 
 

12.4 Kodtekniker 
 
Debian och Slackware hamnar här sist, och precis som under grafiska objekt beror detta på att 
dessa två distributioner använder ett väldigt minimalistiskt installationsgränssnitt. Red Hat 
och XP toppar listan eftersom de har de gränssnitt som använder sig av flest kodtekniker, och 
bryter inte mot några rekommendationer för hur de ska utformas.  
 

1. Red Hat  17 / 17 
2. XP  16 / 16 
3. Mandrake  12 / 12 
4. SuSE  12 / 13 
5. Debian  10 / 12 
6. Slackware  8 / 10 

 
 

12.5 Vanliga Vägledningsrekommendationer 
 
Här får alla underkänt på punkten 5.2.7, eftersom användaren inte kan specificera nivån av 
vägledning man vill ha. En expert får samma vägledningsinformation som en nybörjare. 
Det verkar som om alla utvecklarna försökt lägga sig på en nivå som ska passa alla. Om dem 
lyckats eller inte är inget vi kommenterar här, utan konstaterar bara att så verkar vara fallet 
och därmed följs inte standarden. 
 

1. Mandrake  14 / 15 
1. Red Hat  14 / 15 
3. SuSE  13 / 15 
4. Slackware  12 / 15 
4. XP  12 / 15 
6. Debian  11 / 15 
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12.6 Prompter 
 
Här toppar Red Hat listan. Red Hats prompter följer standarden, men det bör tilläggas att man 
inte har speciellt många prompter i jämförelse med Slackware, som kommer på en delad 
andra plats. Förövrigt finns det inget speciellt att tillägga.  
 

1. Red Hat  9 / 9 
2. Slackware  8 / 9 
2. XP  8 / 9 
4. Debian  7 / 8 
5. Mandrake  6 / 6 
6. SuSE  6 / 8 

 
 

12.7 Feedback 
 
Här fick alla underkänt på punkten 7.2.3, på grund av att den feedback som ges av systemet är 
den enda feedback man kan få. Det vill säga du kan som novis användare inte välja ett läge 
där du får mer feedback från systemet, eller som expert välja ett läge där du får mindre. Det 
verkar, precis som nämndes i resultatet för vägledningsrekommendationer, som om 
utvecklarna valt en nivå som man anser ska passa alla. 
 

1. Debian  6 / 7 
1. Mandrake  6 / 7 
1. Red Hat  6 / 7 
1. Slackware  6 / 7 
1. SuSE  6 / 7 
1. XP  6 / 7 

 

12.8 Status 
 
Väldigt jämt, och väldigt lite att kommentera. Det som är gemensamt för de tre 
bottenplaceringarna är att möjligheterna för specificering av statusinformation inte är möjlig 
vid överföring av filer från installationsmediet till hårddisken. I Debian och Slackwares fall 
handlar det om att vi anser att ytterligare information om status bör vara tillgänglig (till 
exempel återstående av filöverföring), medan i Red Hats fall får man väldigt mycket 
information utan möjlighet att välja bort någon information. 
 

1. Mandrake  6 / 6 
1. SuSE  6 / 6 
1. XP  6 / 6 
4. Debian  5 / 6 
4. Red Hat  5 / 6 
6. Slackware  4 / 5  
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12.9 Felhantering 
 
Som nämndes i resultatinledningen blev våran utvärderingsmetod något missvisade på grund 
av att skillnaden i antalet applicerbara punkter blev för stor mellan de olika operativsystemen. 
Problemet uppstod på grund av att vissa operativsystem installerades helt felfritt, medan ett 
antal fel påträffades på andra. Tillräckligt många situationer där punkterna för felhantering 
kunde testas påträffades alltså inte vid alla installationer. 
 
Detta ger som resultat att Debian hamnar högt på listan, trots att man bara uppfyller fyra 
punkter av 16 applicerbara. Det vill säga att trots att Debians installationsgränssnitt var det 
som bröt mot flest punkter, fick man med vår utvärderingsmetod ett bättre resultat än till 
exempel SuSE. Inte för att felhanteringen i Debian är bättre än i SuSE, utan för att 
felhanteringen i SuSE inte kunde testas fullt ut. 
 
Just i det här fallet, med det erhållna resultatet, hade en rangordning efter den procentuella 
skillnaden mellan antal uppfyllda punkter och antal applicerbara punkter gett en mer rättvis 
bild.  
 
Red Hat toppar inte listan på grund av att många fel påträffades, utan för att man uppfyller 
många punkter som syftar till förebyggande och korrigering av fel. Mycket tack vare av att 
Red Hat ger stora möjligheter att gå tillbaka i processen och ändra val och inmatningar man 
tidigare gjort. 
 
 

1. Red Hat  8 / 8 
2. XP  4 / 4 
3. Debian   4 / 16 
4. SuSE  2 / 2 
5. Mandrake  2 / 7 
6. Slackware  1 / 3 
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12.10 Hjälpavsnitt 
 
XP har, som resultatet visar, inte speciellt mycket hjälp. Det dåliga resultatet beror till stor del 
på att användaren inte kan be om någon extra hjälp under större delen av 
installationsprocessen. XP:s installationsgränssnitt är väldigt automatiserat och sköter det 
mesta själv utan inverkan från användaren. Med detta upplägg kan man diskutera om 
ytterligare hjälpavsnitt verkligen behövs. Standarden säger dock att hjälpavsnitt ska vara 
åtkomligt för användaren. Dessutom sker till exempel partitionering av hårddisken i XP helt 
under användarens kontroll, där systemet tillhandahåller väldigt lite vägledning och någon 
extra hjälp finns inte heller att få. Därför anser vi att standarden fortfarande är applicerbar. 
 
Mandrake och Red Hat placerar sig i topp eftersom de har extra hjälp lätt tillgänglig för 
användaren under hela installationsprocessen. 
 

1. Mandrake  13 / 14 
2. Red Hat  10 / 12 
3. SuSE  9 / 12 
4. Debian  8 / 12 
5. Slackware  8 / 12 
6. XP  8 / 13 

 
 

12.11 Resultatsammanställning 
 
Om man sammanställer resultatet av standardens olika delar får vi följande listor: 
 

1. Red Hat  104 / 110 
2. XP  90 / 109 
3. Mandrake  88 / 96 
4. SuSE  84 / 93 
5. Debian  78 / 108 
6. Slackware  69 / 86  

1. Red Hat  96 / 102 
2. Mandrake  86 / 89 
3. XP  86 / 105 
4. SuSE  82 / 91 
5. Debian  74 / 92 
6. Slackware  68 / 83  

 
Till vänster visas det totala resultatet, inklusive resultatet för felhantering, och till höger det 
totala resultatet, exklusive felhantering. 
Det påverkar som synes resultatet något. Mandrake hamnar på lika många uppfyllda punkter 
som XP, men placerar sig högre i och med att förhållandet mellan de uppfyllda punkterna och 
det totala antalet applicerbara punkter är mindre. 
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Det kan även vara intressant att se resultatet utefter den totala snittplaceringen från de olika 
delarna. 
 

1. Red Hat:  1,4 
2. XP: 2,3 
3. Mandrake:  2,6 
4. SuSE:  3,2 
5. Debian:  4,1 
6. Slackware:  4,4  

1. Red Hat:  1,5 
2. Mandrake:  2,3 
3. XP:  2,4 
4. SuSE:  3,1 
5. Debian:  4,3 
5. Slackware:  4,3  

 
Till vänster visas det totala resultatet, inklusive resultatet för felhantering, och till höger det 
totala resultatet, exklusive felhantering. Även i det här fallet påverkas placeringen av 
medräknandet av avsnittet om felhantering.  
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13 Diskussion  
 
 
I det här avsnittet diskuteras resultatet kring de frågeställningar som arbetet grundats på. 
Här ställs även det slutliga resultatet i kontrast till de förväntningar vi hade på resultatet 
innan testerna utfördes. 
 
 
 
Hur förhåller sig de olika Linux-distributionernas installationsgränssnitt till HCI-
rekommendationerna? 
 
Eftersom vi inte riktigt visste vad vi hade att förvänta oss innan vi började våra tester valde vi 
att testa sex distributioner. Vi ansåg att sex Linux-distributioner, plus Windows XP, var ett 
realistiskt antal tester med tanke på den tidsram vi hade att arbeta med. Såhär i efterhand 
borde vi kanske ha valt ett mindre antal distributioner och gjort hårdare tester, och framförallt 
försökt framtvinga fel för att få mer data att jobba med i avsnittet om felhantering. Detta 
kunde vi givetvis inte ha förutsett, men är likväl värt att tänka på. 
 
Som resultatet visar skiljer sig de olika distributionernas installationsgränssnitt åt på många 
punkter. Den största skillnaden ser man mellan de gränssnitt som är mer eller mindre helt 
grafiska (Mandrake, Red Hat och SuSE) och de som vi benämnt som ”minimalistiska” 
(Debian och Slackware). Värt att nämna är att Mandrake, Red Hat och SuSE dessutom är 
kommersiella distributioner, medan utvecklingen av Debian och Slackware sker helt ideellt.  
 
Red Hat följde flest av standardens rekommendationer, vilket kan vara intressant att beakta 
eftersom många anser Red Hat som den mest lämpliga distributionen för nya Linux-
användare (Linux.se, 2004). 
 
Mandrake och SuSE följer också standardens rekommendationer förhållandevis bra, medan 
Debian och Slackware inte når upp i samma nivå.  
 
Hur förhåller sig de olika Linux-distributionernas installationsgränssnitt utefter HCI-
rekommendationerna till Windows XP:s?  
 
När vi började arbeta med våran uppsatts hade vi tidigare kommit i kontakt med olika 
varianter av Linux som operativsystem i samband med skolarbeten, men hade ingen direkt 
erfarenhet av installation av Linux-distributioner. Vi var medvetna om att utvecklandet av 
många Linux-distributioner gått starkt framåt under de senaste åren, och att mer resurser lagts 
ner på att försöka nå ut till en större marknad. Eftersom Windows är det mest använda 
operativsystemet idag (Gross, 2003) förväntade vi oss att de olika Linux-distributionernas 
installationsgränssnitt skulle ha utvecklats ungefär i samma riktning som Windows gränssnitt. 
Det fanns dock stora skillnader i struktur och upplägg, vilket medför att många av 
distributionernas installationsgränssnitt utseendemässigt inte är speciellt lika XP:s. 
 
Den Linux-distribution som ligger närmst XP utefter standardens rekommendationer är 
Mandrake, som (exklusive felhanteringsresultatet) hamnar på samma antal uppfyllda punkter. 
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Rent strukturmässigt är Mandrake även den distribution vars installationsgränssnitt är mest lik 
Windows XP:s. 
 
 Är någon av distributionernas installationsgränssnitt enligt HCI-rekommendationerna att 
föredra framför Windows XP:s? 
 
En markant skillnad mellan Linux-distributionerna och Windows XP är upplägget för 
installation och konfigurering. En genomgående företeelse i Linux-distributionerna är att både 
installation och konfigurering av operativsystemet sker under installationsprocessen, medan 
XP förlägger en hel del konfiguration som efterarbete. Det vill säga, Linux-distributionerna 
låter dig välja vad som ska installeras och köras på systemet redan vid installation, medan XP 
installerar mycket utan användarens inverkan och sedan får man ta bort eller stänga av de 
funktioner man inte ämnar använda. Detta ger en större möjlighet till automation i 
installationen, vilket ställer lite mindre krav på tillgänglig användarhjälp under 
installationsprocessen. Som vi ser i resultatet är just hjälpavsnittet den del som XP hamnar sist 
på, och som tidigare nämnts kan hjälpavsnittets relevans i XP:s installationsgränssnitt 
diskuteras. Men som också nämnts tidigare finns det tillfällen under XP:s installationsprocess 
där ytterliga hjälp hade varit bra, och därför valde vi att inte ta hänsyn till XP:s automation 
vid utvärderingen av hjälpavsnitten. 
 
I resultatet av testerna placerar sig Red Hat högre än XP, både med och utan resultatet för 
felhantering. Mandrake placerar sig högre än XP om man tar bort resultatet för felhantering, 
eftersom skillnaden mellan antal uppfyllda och antalet totalt applicerbara rekommendationer 
är mindre. 
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14 Slutsatser 
 
Som resultatet visar har Red Hat och Mandrake placerat sig högre än Windows XP i våra 
tester. Det är dock inte riktigt så enkelt att man därmed helt utan diskussion kan säga att Red 
Hats och Mandrakes installationsgränssnitt enligt tillämpbara HCI-rekommendationer är 
likvärdiga med eller att föredra framför Windows XP:s. 
 
När vi började vårat arbete med uppsatsen trodde vi att vi skulle kunna hålla oss helt neutrala 
under testerna. Eftersom vissa rekommendationer i ISO 9241 bedöms efter vad användaren 
förväntar sig kunde vi inte hålla oss fullt så neutrala som vi önskat. Det är förvisso bara ett 
fåtal punkter, men man kan heller inte helt bortse från den inverkan de trots allt har. Med detta 
vill vi säga att det utifrån våra tester inte kan garanteras att resultatet blir exakt det samma om 
andra användare än vi genomför testerna. 
 
Vi anser dock att våra tester gett ett godtagbart resultat och att det, utefter standardens 
rekommendationer, finns Linux-distributioner vars installationsgränssnitt är jämförbara med 
Windows XP:s, och därför kan ses som likvärdiga. Och därmed har våran hypotes, ”Det finns 
en Linux-distribution vars installationsgränssnitt enligt tillämpbara HCI-rekommendationer 
är likvärdigt med Windows XP:s”,  verifierats. 
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15 Vidare forskning 
 
Som förslag på vidare forskning borde man, som tidigare nämnts, göra tester som går djupare 
på ett färre antal distributioner. Syftet är att få mer data att jobba med, och till exempel tvinga 
fram fel i installationerna för att se hur utvecklarna valt att lösa problemen.  
 
Man skulle även kunna göra liknande tester på andra Unix-baserade operativsystem, eller helt 
andra plattformar, som till exempel Mac OS. 
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Appendix A – Checklista ISO 9241-12 
 

Section Recommendations Result Comments 
5 Organization of Information     
5.4 Areas     
5.4.1 Consistent location of areas     
5.4.2 Density of displayed information     
5.5 Input/output area     
5.5.1 Requered information     
  a) Information is structured into subsets 

corresponding to task steps and/or 
    

  b) Subsets support appropriate subtasks an 
are meaningful to the intended users and/or

    

  c) Splitting of intomation should not reasult 
in reduced task performance 

    

5.5.2 Scrolling and paging     
5.5.3 Indication of relative position of displayed 

information 
    

5.6 Groups     
5.6.1 Distinction of groups     
  a) Groups are perceptually distinct 

according to spacing and location and 
    

  b) If necessary, other means are used to 
improve distinctiveness, e.g. with a box 
around the group 

    

5.6.2 Sequencing      
5.6.3 Use of conventions     
5.6.4 Functional grouping     
5.6.5 Visually distinct group-"chunks"     
  a) If task performance require rapid visual 

search, number of groups are minimized 
and 

    

  b) Each group spans as close as possible 
to about 5° visual angle and 

    

  c) Character size is not decreased so far 
that readability is impaired 

    

5.7 Lists     
5.7.1 List structure     
5.7.2 Item separation     
5.7.3 Alphabetic information     
5.7.4 Numeric information     
  a) Numeric information without decimal 

signs is right-justified and 
    

  b) Numeric information with decimal signs 
is aligned with respect to the decimal sign 

    

5.7.5 Fixed fonts     
5.7.6 Item numbering     
5.7.7 Continuity of item numbering     
5.7.8 Indication of list continuation     
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5.8 Table     
5.8.1 List organization in tables     
5.8.2 Consistency with paper forms     
5.8.3 Maintaining column and row headings     
5.8.4 Facilitating visual scanning     
5.8.5 Column spacing     
5.9 Labels     
5.9.1 Labelling screen elements     
5.9.2 Label designation     
5.9.3 Grammatical construcation of labels     
5.9.4 Label postition     
5.9.5 Distinction of labels associated information     
5.9.6 Label format and alignment     
5.9.7 Labels for units of measurement     
  a) The units of measurement for displayed 

informaiton are either included in the label 
or 

    

  b) Added to the right of the read-only or 
entry field, unless the unit is obvious to the 
intended user  

    

5.10 Fields     
5.10.1 Distinction of different field types     
  a) Entry fields and read-only fields are 

visually distinct and 
    

  b) If required by the task, user-entered data 
are distinguishable from system-
geneterated data in entry fields (e.g. 
defaults) 

    

5.10.2 Partitioning long information items     
  a) Long infomration items are partitioned 

into groups with a specified number of 
characters which are consistently used for 
entry and display and 

    

  b) A space should be used as a separation, 
unless this conflicts with existing convetions 
or user expectations and 

    

  c) Numbers and letters are not mixed in 
one group unless there is a convetion for 
this 

    

5.10.3 Entry field format     
5.10.4 Entry field length     
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6 Graphical objects     
6.1 General recommendations for graphical 

objects 
    

6.1.1 Distinctive states of graphical objects     
6.1.2 Differentiating objects of identical type     
6.2 Cursers and pointers     
6.2.1 Designation of curser and pointer position     
6.2.2 Curser occlusion of characters     
6.2.3 Curser and pointer location     
6.2.4 Curser "home" position     
6.2.5 Initial position for entry fields     
  a) When entry fields are "first" displayed, 

the curser is automatically positioned in the 
most appropriate entry frield for the users 
current task and expectations and 

    

  b) The position of the curser is apparent to 
the user 

    

6.2.6 Point designation accuracy     
6.2.7 Different cursers/pointers     
6.2.8 Active curser/pointer     
6.2.9 Multiple cursers and pointers     
7 Coding techniques     
7.1 General recommendations for codes     
7.1.1 Destinctivness of codes     
7.1.2 Consistent coding     
7.1.3 Meaninfulness     
  a) Meaningfulness built into codes and     
  b) Mnemonic codes are used     
7.1.4 Access to meaning of codes     
7.1.5 Use of standars or conventional meaning     
7.1.6 Rules of code construction     
  a) Rules of code construction are 

established for the specification of codes 
and 

    

  b) Rules are applied consitantly and 
unambiguously 

    

7.1.7 Removal of codes     
7.2 Alphanumeric coding     
7.2.1 Length of character strings     
7.2.2 Alphabetic vs. Numeric codes     
7.2.3 Use of upper case     
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7.3 Abbreviations for alphanumeric codes     
7.3.1 Length of abbreviations     
7.3.2 Abbreviations of different length     
7.3.3 Truncation     
7.3.4 Deviation from rules of code construction     
  a) If an abbreviation must deviate from the 

rule of code construction (e.g. identical 
words, misleading), then the extent of the 
deviation is minimized and 

    

  b) Less than 10% of all abbreviations are 
deviations 

    

7.3.5 Conventional and task relation 
abbreviations 

    

7.4 Graphical coding     
7.4.1 Levels of graphical codes     
7.4.2 Construction of icons     
7.4.3 Three dimentional coding     
7.4.4 Geometric shapes     
7.4.5 Line coding     
7.4.6 Line orientation     
7.5 Colour coding     
7.5.1 Colour as auxilliary coding     
7.5.2 Indication of meaning     
7.5.3 Attachment to categories of information     
7.5.4 Colour-coding conventions     
  a) Familiar colour-coding conventions are 

followed taking the context into account 
and 

    

  b) Use of colour is consistent with task 
conventions and cultural conventions 

    

7.5.5 Number of colours used     
7.5.6 Saturated blue     
7.5.7 Selection of colours for non-coloured units     
7.5.8 Chromostereopsis     
7.5.9 Forground colours     
7.5.10 Background colours     
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7.6 Markers     
7.6.1 Special symbols for markers     
7.6.2 Markers for selection     
7.6.3 Unique use of symbols for markers     
  a) Symbols for markers are not used for 

any other purpose or displayed under 
conditions where a confusion with other 
markers might occur and 

    

  b) Markers are used consistently     
7.6.4 Positioning of markers     
  a) Markers are positioned close to the item 

marked and 
    

  b) Markers do not appear to be part of the 
displayed items and 

    

  b) Markers and items are designed and 
positioned to be identified clearly by the 
users 

    

7.7 Other coding techniques     
7.7.1 Blink coding     
  a) When used, considered for application 

where a displayed item implies an 
importent task requirement for user 
attention and 

    

  b) If blink cursour is used, more than one 
additional blink code on the screen at one 
time avoided 

    

7.7.2 Highlighting by blinking     
7.7.3 Size coding     
7.7.4 Luminance (brightness) coding     
7.7.5 Image polarity reversal     
  a) If used, only considered for items which 

require user attention and 
    

  b) Image consistently used for one purpose     
7.7.6 Underlining     
  a) Used only to emphasize and or 

designate an item and 
    

  b) The legibility is not reduced     
7.7.7 Coding or areas     
  a) If areas in diagram or graphical objects 

need to be distinguished, filling the areas 
with different coding techniques (hatch, 
shading, dotting, etc.) considered instead of 
colours and 

    

  b) Texture coding considered for use 
together with colour to provide redundant 
coding 

    

 
De punkter vi ansåg som icke-relevanta, eller icke-applicerbara är gråmarkerade. 
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Appendix B – Checklista ISO 9241-13 
 

Section Recommendations Result Comments 
5 Common guidance recommendations     
5.2 General guidance recommendations     
5.2.1 Readily distinguishable from other displayed 

information 
    

5.2.2 Information no longer applicable removed 
from display 

    

5.2.3 User-initiated guidance stays under control of 
user 

    

5.2.4 Provide specific task-relevant information     
5.2.5 Not disruptive of user's task     
5.2.6 Distinctive message or coding consistently 

used for attention 
    

5.2.7 If interaction varies with user expertise, users 
able to specify the level of guidance they 
want 

    

5.3 Phracing of user guidance     
5.3.1 The result stated before describing how to 

execute the action 
    

5.3.2 Phraced to enhance the perception of user 
control 

    

5.3.3 Worded as positive statements; negative to 
emphasize a point 

    

5.3.4 Phraced using consistent grammatical 
construction 

    

5.3.5 Text stated in short, simple sentences     
5.3.6 Stated in active voice (unless it conflicts with 

the user's national language) 
    

5.3.7 Uses terminology typical of the user 
population's task 

    

5.3.8 User guidance messages should be worded 
emotional neutral 

    

6 Prompts     
6.2 Prompting recommendations     
6.2.1 Indicate the types of input that will be 

accepted by the dialouge system (generic or 
specific prompts) 

    

6.2.2 Specific prompts displayed when appropriate     
6.2.3 Generic prompts displayed when appropriate     
6.2.4 On-line help provided related to prompts     
6.2.5 Prompting provided for steps in sequenced 

tasks 
    

6.2.6 Prompts for data/command entry next to the 
entry field 

    

6.2.7 If default value defined, shown in prompt 
entry field 

    

6.2.8 Prompts provide cues for the type of data to 
be entered 

    

6.2.9 Cursor automaticaly positioned in input field     
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7 Feedback     
7.2 Feedback recommendations     
7.2.1 Every user input produces timely & 

perceptible feedback 
    

7.2.2  Feedback non-intrusive; does not distract the 
user from the task 

    

7.2.3 Feedback takes into account; user 
characteristics, population variability, task 
requirements, system capabilities 

    

7.2.4 State clearly indicated whenever the state (or 
mode) changes 

    

7.2.5 Selected items highlighted     
7.2.6 Local feedback provided for remote requests     
7.2.7 Feedback provided on request completion     
7.2.8 If completion not immediate, feedback 

provided on request,acceptance and on 
delayed completion 

    

7.2.9 Timing of feedback appropriate (i.e., neither 
too slow or too fast) 

    

8 Status     
8.2 Status recommendations     
8.2.1 Information continuously presented when 

appropriate 
    

8.2.2 Information automatically presented when 
appropriate 

    

8.2.3 Information presented on request when 
appropriate 

    

8.2.4 Consistent location provided for each type of 
status 

    

8.2.5 If user input disabled, cue indicating this state 
provided 

    

8.2.6 If mode used, users able to disciminate 
between modes 

    

9 Error management     
9.2 Error prevention     
9.2.1 Error prevention provided when appropriate     
9.2.2 Error prevention provided for mode 

applications 
    

9.2.3 User's provided information on potential 
system failures 

    

9.2.4 Confirmation messages provided to prevent 
data loss 

    

9.2.5 Most recent operation reversible or 
confirmation messages 
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9.3 Error correction by the system     
9.3.1 System error correction provided when 

appropriate 
    

9.3.2 User can configure auto error correction, or 
warned 

    

9.4 Error correction by the user     
9.4.1 User provided means to be able to continue 

dialogue 
    

9.4.2 Error correction tools provided     
9.4.3 Error identification tools provided     
9.4.4 User able to edit erroneous input     
9.4.5 If multiple errors in user input, indication 

provided 
    

9.5 Error messages     
9.5.1 Additional help available for brief error 

messages 
    

9.5.2 If error occurs in a sequence, completion 
status provided 

    

9.5.3 Error message states what is wrong, actions 
which can be taken and the cause of error 

    

9.5.4 If presented in single location, cues for 
successive occurances of identical error 
messages provided 

    

9.5.5 Error messages removed when corrected or 
requested 

    

9.5.6 Error messages presented in consistent 
location 

    

9.5.7 Movement of error messages that obscure 
task information allowed 

    

9.5.8 Error messages presented quickly after input 
entered 

    

9.5.9 Input alternatives provided in error messages     
9.5.10 Users arble to control error message 

characteristics 
    

10 On-line help     
10.2 System-initiated help     
10.2.1 System-initiated on-line help provided when 

appropriate 
    

10.2.2 System-initiated on-line help not provided 
when it is not appropriate 

    

10.2.3 Task-specific content provided for system-
initiated on-line help 

    

10.2.4 System-initated help provided is non-intrucive     
10.2.5 User able to turn system-initated help on and 

off 
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10.3 User-initiated help     
10.3.1 Simple consistent means of requesting help 

provided 
    

10.3.2 User can specify on-line topics when 
appropriate 

    

10.3.3 System support for topic selection provided     
10.3.4 If users specifies help topics by methods 

other than selection, synonyms and close 
spelling matches allowed 

    

10.3.5 Ambiguous help requests supported by 
current context information or a clarification 
dialogue 

    

10.4 Presentation of help information     
10.4.1 Only information relevant to the specific topic 

provided 
    

10.4.2 Help presented as quickly as possible after 
request 

    

10.4.3 Response time for presebtation of help 
predictable 

    

10.4.4 Media most appropriate to the topic used     
10.4.5 Task-related information about the system 

and its purpose provided 
    

10.4.6 Both descriptive and procedural information 
provided as required for the task 

    

10.5 Help navigation and controls     
10.5.1 If help takes the user out of the task dialogue, 

a means is provided to go back and forth 
between the dialogue and help 

    

10.5.2 Links to on-line training and documentiation 
provided 

    

10.5.3 Appropriate user control of on-line help 
provided 

    

10.5.4 Modular help selectable to match system 
capabilities 

    

10.5.5 Capability to customize help provided to user     
10.5.6 If model help, mode cues and exits methods 

provided 
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10.6 Browsable help     
10.6.1 Ability to browse through help displays 

provided 
    

10.6.2 Listing or map of on-line help topics provided     
10.6.3 Support for large numbers of help topics 

provided 
    

10.6.4 Appropriate capabilities provided in 
browsable help 

    

10.6.5 Quick-access navigation aids for help 
provided 

    

10.6.6 Hierarchical help structure supported 
appropriately 

    

10.6.7 If help randomly accessed, information 
selfcontained 

    

10.6.8 Help extended beyond a single display 
supported 

    

10.7 Context-sensitive help     
10.7.1 Provided when task has specific steps or 

contextual information 
    

10.7.2 Provided access to appropriate contextual 
topics relevant 

    

10.7.3 Choice of default provided when multiple 
topics relevant 

    

10.7.4 Help content provided for help on user 
interface objects 

    

10.7.5 Cues when only a subset of interface objects 
have help 

    

 
De punkter vi ansåg som icke-relevanta, eller icke-applicerbara är gråmarkerade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
     Installationsgränssnitt under Linux och Windows XP utifrån ISO 9241 

 

 - 54 - 

Appendix C – Bilder 
 

 
Bild 1: Debians systemgenererade data. (Från avsnitt 11.1.2) 

 
 

 
Bild 2: Data inmatad av användaren i Debian. (Från avsnitt 11.1.2) 

 
 

 
Bild 3: Readily distinguishable from other displayed information? (Från avsnitt 11.1.5) 
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Bild 4: Olämplig placering av felmeddelande i Debian. (Från avsnitt 11.1.9) 

 
 

 
Bild 5: Smålustigt menyalternativ i Mandranke. (Från avsnitt 11.3.5) 
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Bild 6: Mandrake efter konfiguration av skärmupplösning. (Från avsnitt 11.3.9) 

 
 

 
Bild 7: Språkinställningarna i Mandrake. (Från avsnitt 11.3.9) 
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Bild 8: Varningsruta från Red Hat. (Från avsnitt 11.4.4) 

 
 

 
Bild 9: Lista i Slackware utan indikation på den relativa positionen. (Från avsnitt 11.5.2) 
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Bild 10: Ej längre relevanta varningar och text från CFDISK. (Från avsnitt 11.5.5) 

 
 

 
Bild 11: Varningsruta i SuSE med dåligt färgval. (Från avsnitt 11.6.4) 
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Bild 12: Licensavtalet i Windows XP, utan indikation på relativ position.  

(Från avsnitt 11.7.2) 
 
 

 
Bild 13: Illa placerad användarvägledning i Windows XP. (Från avsnitt 11.7.5) 

 




