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Sammanfattning 
 
I en arkitektur med tunna klienter kan man skapa fördelar, bla ökad åtkomst av 
programvaror. I denna uppsats ville vi undersöka studenters upplevelse av det 
tunna klientsystem som finns vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla, som ännu ej 
är i bruk. Genom att studenter då får testköra systemet och sedan göra kvalitativa 
intervjuer med dem. Uppsatsen behandlar teorier om tunna klienter, 
användarfrustration och användbarhet. Den slutsats vi gjort är att det med viss 
modifikation skulle ur ett studentperspektiv vara en klar fördel att den tunna 
klientlösningen som finns, togs i bruk.  
 
Nyckelord: tunn klient, användarfrustration, användbarhet.  
 
 
 
 



 

Abstract  

 

In an thin client architecture there are benefits to be made, among other things 
increased access to applications. In this paper we wanted to examine the student 
experience of the thin client system that exists at University 
Trollhättan/Uddevalla, not yet in use. By letting students make a test run of the 
system and then do qualitative interviews with them. This paper discusses theories 
about thin clients, user frustration and usability. The conclusion we made are that 
the system can be implemented with small modifications and from a students 
point of view there are advantages to be made.  
 
Keywords: thin client, user frustration, usability 
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1 Inledning 

I denna del av uppsatsen ger vi läsaren en överblick över själva uppsatsen och en 
förståelse för varför vi skrivit den.  
 

1.1 Varför vi valt ämnet 

Under tidigare kurser har vi översiktligt läst om tunna klienter och var nyfikna på 
att lära oss mer. Detta är en teknik som enligt Yang et al. (2002) har en alltmer 
växande popularitet. Richardson et al. (1998) skriver i sin artikel att den passar 
bra för företag med rörlig personal som behöver komma åt sina program från 
olika platser i världen. Fördelar finns även för högskolor och universitet (Pegah, 
Pegah & Dillow 2003).  
 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen har utformats med hjälp av Backmans (1998) rekommendationer och 
Kerstin Grundéns (2005) studieguide.  
 
I Inledningen beskrivs varför vi valt ämnet och hur uppsatsen är disponerad. 
Bakgrunden till problemområdet och problemformuleringen presenteras. Syftet 
med uppsatsen klargörs. Avgränsningen av uppsatsen fastställs. 
 
I Metodavsnittet redovisas de metoder som används för att genomföra uppsatsen. 
Här presenteras de metoder som används: litteraturstudier, expertintervjuer och 
fallstudien. Hur vi samlat in data och vilket urval vi har i undersökningen. Vi 
beskriver ingående hur fallstudien genomförts. Även en beskrivning av hur 
validitet och reliabilitet har hanterats.  
 
I Teoriavsnittet redovisas de teorier om olika tunna klienter, användarfrustration 
och användbarhet, som är viktig att ha med sig för att kunna förstå och tolka 
resultatet av uppsatsen.  
 
I Resultat delen redogör vi först för data som insamlats med hjälp av 
videoupptagning, sedan det som framkommit under intervjuerna efter testningen.  
 
I Analysen använder vi teorier om användarfrustration och användbarhet för att 
tolka vad som framkommit av resultatet. 
 
I Diskussion resonerar vi kring och värderar resultatet och analysen.  
 
I Slutsats delen behandlar vi slutsatsen och besvarar de frågor vi ställt i 
problemformuleringen, samt resonerar kring vidare forskning.  
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1.3 Bakgrund 

Som student har man problem med åtkomst till de applikationer1 som används på 
de kurser som ges vid Högskolan vid Trollhättan/Uddevalla (HTU). De 
applikationer som används på kurserna är oftast exklusiva i det avseendet att de är 
dyra och kan vara svåra att installera. Den lösning som HTU har haft på detta 
problem är att dela ut CD-ROM-skivor till studenterna. Men detta kräver i många 
fall att studenterna själva har tillgång till något så när kraftfulla datorer, och 
förutsätter att Windows är installerat som operativsystem. Till exempel kräver en 
installation av Microsoft Visual Studio.NET 3,3 GB ledigt hårddiskutrymme, 
minst Windows 2000 som operativsystem och en 600 MHz processor (Microsoft). 
Ett annat stort problem med distributionen av programvara på CD-ROM-skivor, 
är att cirkulationen av själva skivorna tar tid. Innan samtliga intresserade studenter 
har fått möjlighet att installera programmet på sin dator hemma, har redan stor del 
av kurstiden gått och värdefull tid som studenten kunde ha lagt till att lära sig 
programvaran har gått förlorad.  
 
Ett annat åtkomstproblem är att dessa programvaror bara är installerade på ett 
fåtal utvalda datorer på campus och lärcentra. Detta för att det är svårt för 
systemadministratörerna att installera alla programvaror på alla datorer. Det kan 
till och med vara omöjligt, då vissa programvaror inte kan komma överens att 
fungera på samma dator. Det är dessutom höga licensavgifter på dessa program,  
kostnaden för att installera på alla datorer är mycket hög. Det är också ganska 
onödigt att ha licenser för program som inte används av alla, utan bara används då 
och då, och inte på alla datorer samtidigt.  
 
För att komma till rätta med ovan nämnda problem har HTU gjort tester med 
Citrix MetaFrame2. Dessa tester har hittills varit riktade till högskolans personal, 
och har alltså inte utvärderats med studentanvändare.  
 
Då vi initialt i uppsatsarbetet tog kontakt med lärare och systemansvariga 
upptäckte vi att det fanns intresse från dessa instanser att testa systemet med 
studentanvändare. Vi ville då göra en undersökning av vad för problem och 
upplevelser studenter får när de använder denna miljö. Och om det fanns intresse 
hos studenterna att få tillgång till programvara som finns på HTU hemifrån.  
 

1.4 Problemformulering 

Kan tunna klienter vara en lösning för att öka applikationstillgängligheten ur ett 
studentperspektiv? 
 
För att få svar på detta kommer vi koncentrera oss på att se vilka problem 
relaterade till tunna klienter användarna, studenterna, stöter på. Vilken den 

                                                
1 Applikation – Tillämpning, från engelskans application, och betyder, i data sammanhang, 
program i största allmänhet (Nya Datorordboken, 2000).  
2 Citrix MetaFrame – Företaget Citrix variant av tunna klienter se vidare http://www.citrix.com 
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allmänna upplevelsen är av miljön, samt om studenterna skulle var intresserade av 
att begagna ett sådant.  
 
Problem 
Vilka problem stöter studenterna på då de använder en applikation i en tunn 
klientmiljö?  
 
Upplevelsen 
Vilket intryck och upplevelse får studenter av att använda en tunn klient?  
 
Intresse och behov 
Skulle studenterna begagna sig av den tunna klientmiljön hemifrån om detta vore 
möjligt? 
 

1.5 Syfte 

Undersöka en aktuell teknik som är på stark frammarsch, med både nya och gamla 
aktörer (Yang et al., 2002), bl.a. en del Linuxutmanare (Nässlander, 2004). Och se 
hur användare klarar av att snabbt anpassa sig till en Citrix miljö.  
 
Det fanns ett behov på HTU:s IT-avdelning att utvärdera den testmiljö som finns 
på HTU ur ett studentanvändarperspektiv, och se hur studenter upplever att denna 
miljö fungerar.  
 

1.6 Avgränsning 

Det system som vi skall undersöka är den testmiljö av Citrix som finns tillgänglig 
vid HTU. Detta för att vi inte skall lägga tid och resurser på att sätta upp en tunn 
klientlösning själva.  
 
För att undersöka systemet fokuserar vi på att lyfta fram de problem som finns, 
potentiella användares upplevelse och hur intressant det skulle vara för 
användarna att kunna använda programmen hemifrån. De som skall tänkas 
använda miljön i framtiden är studenter vid HTU, undersökningen begränsas 
därför till denna grupp.  
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2 Metod 

Här redovisas hur arbetet med uppsatsen har utförts och de metoder som 
tillämpats.  
 
Vi har valt en induktiv ansats i undersökningen. När man använder en induktiv 
ansats skall man enligt Wallén (1996) försöka att gå in i undersökningen 
förutsättningslöst och utan förutfattade meningar. Detta uppfyller vi genom att 
inte vara inblandade i arbetet med Citrix miljön på HTU tidigare. Samt att vi inte 
har tidigare erfarenhet av att använda Citrix. Detta hjälper oss att ha ett neutralt 
förhållningssätt till de problem testpersonerna stöter på under testningen, då 
problemen även är nya för oss.  
 
Wallén (1996) beskriver i sin bok att fallstudier lämpar sig väl med en induktiv 
ansats där man observerar testpersoner hur de agerar när man utsätter dem för en 
given situation. Undersökningen utformas därför som en fallstudie, med induktiv 
ansats, där vi utgår från de data som insamlas vid observationer av verkligheten.  
 

2.1 Litteraturstudier 

För att få en förståelse för tekniken har vi läst in oss på vad tunna klienter, 
användarfrustration och användbarhet är för något. Studier av böcker, artiklar och 
tidigare uppsatser skrivna med liknande inriktning har också varit föremål för 
inläsning. Detta för att dels ha kunskap om det tekniska systemet och dels ha 
kunskap att identifiera företeelser som observerades under fallstudien. Vi redogör 
för ovan nämnda begrepp i teoriavsnittet. 
 

2.2 Expert intervjuer 

För att få en översikt av de problem som tunna klientanvändare kan stöta på, tog 
vi kontakt med två stycken systemadministratörer som arbetar med Citrix idag. De 
har således stor kunskap om de problem som kan uppstå när man använder denna 
typ av system. Den kunskap som insamlats från dessa intervjuer ses som en 
bakgrund och används för att jämföra vår egen insamlade data, för att lättare se 
om det är vanliga problem som vi fått fram eller om det är problem av mer 
ovanlig karaktär.  
 

2.3 Fallstudier 

Genom att göra en fallstudie försäkrar man sig enligt Wallén (1996) om att en 
företeelse verkligen existerar, under verkliga förhållanden. Man får också en 
ingående kunskap om själva förloppet av företeelsen. Däremot vet man inte hur 
vanligt förekommande det studerade fallet är, då undersökningsmetoden inte är 
kvantitativ.  
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Den fallstudie vi har gjort är inte helt äkta då fallstudien är gjord i en testmiljö och 
inte i en skarp tillämpning3. Testpersonerna har inte något krav på sig att klara av 
att göra uppgifterna, och uppgifterna är förutbestämda av oss för att de skall 
utforska systemet. Testningen har planerats efter Barnums (2002) kapitel om 
användbarhets testning utan laboratorium.  
 

2.4 Datainsamling 

För att få reda på vilka problem som kan uppstå samt att ta reda på studenters 
upplevelse, när de använder en Citrixmiljö, använder vi oss av en kvalitativ 
undersökningsmetod. Som en inledning på själva testet har vi talat om vad testet 
skall handla om. Vi har tänkt oss att använda oss av Visual Basic4 (VB), där vi 
genom att fråga studenter som vi vet tidigare har gått kursen, om de kan tänka sig 
att ställa upp som testpersoner. Detta för att säkerställa att de har den förkunskap 
som krävs för att undvika att det uppstår problem med okunskap när vi genomför 
testet. Där vi använder oss av videoupptagning under själva testet för att undvika 
att vi missar något väsentligt, samt att efter själva testet kommer studenterna att få 
besvara intervjufrågor som vi spelar in på bandspelare. Vi gör först en pilotstudie, 
vilket Barnum (2002) rekommenderar i sin bok, för att se om vi har ringat in 
problemområdet och får svar på de frågor vi ställt oss i problemformuleringen.  
 
Videoupptagning användes för att dokumentera det som hände på bildskärmen då 
testpersonen testade systemet, då alla detaljer kan vara svåra att se och upptäcka 
som observatör.  
 

2.5 Urval 

Den grupp som skall undersökas är studenter vid HTU, som i sin utbildning stöter 
på tunga programvaror, som kan tänkas vara aktuella för åtkomst via en tunn 
klientlösning. Den programvara som det har funnits intresse av HTU att vi skall 
undersöka är Visual Basic, eftersom denna är föremål för eventuell 
implementering via en Citrixlösning. Detta medför att de som skall testa systemet 
bör vara insatta i hur Visual Basic fungerar, för att få en effektiv utvärdering av 
miljön. Därför har vi gjort ett stratifierat kunskapsurval av studenter som har gått 
kursen Objektorienterad programmering med Visual Basic. Vi har utifrån detta 
kontaktat studenter, som passar vår användarprofil (se under avsnittet 
genomförande), där vi frågat om de kan tänka sig att ställa upp och testa systemet. 
 
I enlighet med Barnum (2002) har vi tagit fram en användarprofil för vilka 
egenskaper våra testpersoner bör ha. Detta för att på ett enkelt sätt identifiera 
personer med önskvärda egenskaper.  
 
Sökta egenskaper 

                                                
3 Med skarp tillämpning menar man oftast ett färdigt system eller program som är implementerat 
och är i drift i organisationen.  
4 Visual Basic – Programmeringsspråk skapat av Mikrosoft se vidare http://www.microsoft.com.  
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• Genomgått kursen ”Objektorienterad programmering med VB”. 
• Student vid HTU.  
• Ej expertprogrammerare (Nielsen, 1993). 
• Ingen tidigare erfarenhet av tunna klienter. 

 
Att personerna skall ha genomgått kursen Objektorienterad programmering med 
Visual Basic innebär att de har rätt nivå på sina kunskaper om programmering, då 
det är studenter med denna kunskapsnivå som är framtida användare av systemet. 
De måste av samma skäl vara studenter vid HTU, då det är denna grupp av 
människor som är vana vid den miljö som finns vid HTU idag och som skall möta 
den nya miljön vid en eventuell implementering.  
 
Nielsen (1993) skriver i sin bok att man skall använda sig av icke 
expertanvändare5, då dessa ofta lyfter fram onödiga och betydelselösa problem, 
och på så sätt ställer till med mer problem än de hjälper till att få en bra 
utvärdering. Dessutom är de tänkta användarna, studenterna, av systemet inte 
experter utan håller på att lära sig.  
 
Vi planerade att använda fler än de av Dicks (2002) fyra till fem rekommenderade 
testpersoner. Detta innebär att vi inriktar oss på att använda sex stycken 
testpersoner, vilket vi också lyckades med. Då vi tror att skillnaden mellan män 
och kvinnor i det urval som vi gjort är mycket liten, tror vi inte att detta påverkar 
underökningen. Vi tar inte hänsyn till ålder, då det i urvalet är personer som 
fortfarande går på HTU. Vi tror att det är viktigast om man gått kursen eller inte, 
inte kön eller ålder.  
 

2.6 Genomförande 

Vi startade undersökningen med att försöka få kontakt med systemansvarig för 
Citrixmiljön på HTU, och ta reda på möjligheten att testa systemet. Vid kontakt 
med IT-chefen fick vi ett positivt gensvar och blev lotsade till rätt 
systemadministratör. Efter ett antal veckor med e-postkorrespondens med 
ansvarig administratör fick vi en fungerande access till Citrix systemet.  
 
När vi planerade för genomförandet av testningen tog vi hjälp av Barnum (2002), 
där vi kom fram till att vår situation beskrevs som ”testning utan labb”. Det som 
behövs är en lokal där det finns tillgång till Internet samt tillräckligt mycket 
utrymme för att testperson, observatörer och videoinspelningsutrustning skall få 
rum.  
 
Vi hade även e-postkorrespondens med två oberoende systemadministratörer6, 
som inte har något att göra med den testade miljön på HTU. Följande information 

                                                
5 Expertanvändare – Användare som är väl förtrogen med en viss programvara och besitter djupa 
kunskaper i hur denna fungerar och används. 
6 Tobias Berander, IT-konsult Sea IT. e-post kontakt februari 2005. Och Fredrik Brattstig, 
Systemadministratör IT avdelningen RESIA AB, e-post kontakt februari 2005 
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har sammanställts över de vanligaste problemen som de upplever att deras 
användare har med tunna klienter. Detta för att vi skall få insikt om vilka sorters 
problem som kan finnas i en tunn klientmiljö.  
 
De problem som systemadministratören upptäckt att deras användare har är i det 
ena fallet ganska enkla då de alltid har kört någon form av terminalsystem. Det 
som har dykt upp på senare tiden är att de användare som har en PC, ibland har 
svårt att förstå skillnaden med sin lokala PC och Citrix miljön.  
 
Samma sak gäller för den andra systemadministratören. I vanliga fall har de en 
”äkta” tunn klient och inte en PC som klient maskin i den lösning som de 
administrerar och installerar för deras kunder. I de fall där användaren har en PC 
som klient har de en bakgrundsbild där det står ”LOCAL COMPUTER” och 
konfigurerat dem med en strikt policy, att det är omöjligt att göra något annat än 
att klicka på ikonen som startar den tunna klienten. De tillämpar också en strikt 
policy, att användarna inte kan installera någonting överhuvudtaget, vilket kan 
skapa irritation. Med den policy de har påpekar de för användarna att datorn är ett 
arbetsredskap, de flesta verkar ha förståelse för detta. 
 
Den ena systemadministratören påpekar att användarna på senare tid upplevt att 
begränsningen av rörliga bilder och ljud har blivit mer och mer påtagligt, då 
speciellt många webbsidor innehåller rörlig grafik och ljud. 
Systemadministratörerna har även påpekat att javabaserade applikationer ofta kan 
vara ”killer’s” 7 som sänker prestandan på servrarna.  
 

2.6.1 Testprocedur 

Det sätt som testningen har genomförts på beskrivs i följande avsnitt, först en 
övergripande beskrivning.  
 

1. Bokning 
a. Boka testtillfälle med person som matchar urvalet. (Se Kapitel 

Urval) 
 

2. Testning (bildskärmen spelas in på video) 
a. Tala om vad testet går ut på, och vad vi vill att testpersonen skall 

göra.  
b. Testpersonen loggar in, med hjälp av en skriven instruktion 

(Bilaga 1). 
c. Testpersonen utför övningsuppgifter.  
d. Händelser noteras av observatörer. 
e. Testningen avslutas efter ca 25-35 minuter 

 
3. Intervju (spelas in på bandspelare) 

a. Diskussion kring observerade händelser 

                                                
7 ”killer’s” – Program som tar mycket prestanda i anspråk, kan göra att servern blir överbelastad.  
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b. Intervjufrågor kring upplevelsen och miljön i allmänhet 
(Intervjustolpar, Bilaga 2). 

c. Övriga kommentarer. 
 

2.6.2 Testmiljön 

2.6.2.1 Tunna klienter på HTU 

Michael Häggström, systemadministratör vid HTU, beskriver HTU:s Citrix miljö, 
som är fysiskt belägen i Trollhättan, i följande punkter och Figur 1: 
 

CTX1 CTX2 CTX3 CTX4 CTX5

Special Applikationer

Standard 
applikationer

Nfuse
Server

Ichain Ichain

Layer 4-7 
switch

 
Figur 1: Citrix MetaFrame på HTU (Michael Häggström, systemadministratör vid HTU) 

 
Skissen (Figur 1) består av ett antal Citrix-servrar. De är egentligen indelade i 
olika kategorier, beroende på vad för applikationer som körs på dem. 
 
CTX1 är master maskinen för hela Citrix miljön och där körs ingenting för våra 
användare. 
 
CTX2-3 är maskiner som kör dom flesta av våra standard applikationer d.v.s. 
office, groupwise, desktopen och internet explorer mm. 
 
CTX4-5 är servrar som förutom standardapplikationer kör lite tyngre 
applikationer som.  
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- Microsoft Visual Studio .NET 
- Microsoft SQL Client Connectivity Components 
- Oracle 9i Database Release 2 Client Tools 
- SAS Institute 
- SPSS 13.0 
 
Nfuse, Ichain1-2 är de servrar som distribuerar applikationerna och autentisering 
via webben. 
 
Den plats där testningen kunde genomföras var datasal 2 (D2) på campus 
Uddevalla. Datasalen bokades vid de tillfällen som testning skulle utföras, för att 
få en lugn och ostörd miljö för testpersonerna. Detta underlättade även video och 
bandupptagning. Det fanns även gott om plats för testledarna att göra direkta 
observationer utan att störa testpersonen.  
 
Testpersonerna startar med en inloggad dator med Windows XP, en ikon för 
inloggning på Citrixmiljön finns förberedd. Då personen dubbelklickar på ikonen 
öppnas Citrixklienten i helskärm (täcker alltså hela bildskärmen inklusive 
aktivitetsraden), och en inloggningsruta visas på skärmen. Det som sedan visas på 
klientdatorn är ett vanligt skrivbord, detta skrivbord produceras av servern och är 
då ett Windows 2000 Server skrivbord. Användaren kan därefter starta Visual 
Studio från startmenyn.  
 

2.6.3 Testuppgifter 

De uppgifter som testpersonerna utför är av enklare programmeringsproblematisk 
karaktär, då det i det flesta fall var en tid sedan testpersonerna utförde någon som 
helst programmering.  
 
De moment som ingick i testuppgifterna: 

• Skapa inmatning, utmatning och hantering av textsträngar. 
• Ändra färg, typsnitt och layout med hjälp av programmering av 

kommandoknappar. 
• Olika beräknings program av matematisk karaktär som kräver omvandling 

av datatyp, mellan strängar och numeriska värden. 
• Hantering av listboxar 
• Olika logiska operatorer 
• Exekvera8 skapade programfiler. Detta för att se hur testpersonerna 

hanterar filer utanför Visual Studio.  
 
Testpersonerna fick välja fritt bland de uppgifter som tillhandahölls då det 
viktigaste var att de använde miljön, och inte hakade upp sig på 

                                                
8 Exekvering – Kommer av engelskans execute och betyder utföra. Exekvering av ett program 
innebär alltså att datorn kör ett program (Nya Datorordboken, 2000).  
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programmeringstekniska problem som gjorde att de behövde slå i böcker eller läsa 
hjälpavsnitt.  
 

2.6.4 Observationer 

I vår undersökning har vi gjort öppna observationer när testpersonerna testar 
miljön. Under observationerna har vi passivt på några meters avstånd suttit och 
gjort noteringar på reaktioner som testpersonen haft under testningen, detta en 
efter de rekommendationer som Barnum (2002) beskriver i sin bok och som även 
Holme, Solvang (1997) tar upp. Där vi sedan som en inledning på intervjuerna 
frågat om de reaktioner testpersonen haft, för att försöka få reda på den 
känslomässiga reaktionen, samt att vi får reda på vilka problem de stött på.  
 

2.6.5 Intervju 

Vid intervjuerna direkt efter testningen användes vanlig bandspelare, där 
observatören tog upp och diskuterade, de incidenter som hade inträffat och 
noterats under testningen, med testpersonen.  
 
När man gör intervjuundersökningar handlar det om att tolka personens svar, 
genom verbalt svar och se om personens kroppsspråk visar, förstärker eller 
motsäger det som sägs verbalt. Home och Solvang(1997) rekommenderar att vid 
en intervju är det viktigt att man har stolpar och frågor som är väl genomtänkta, 
för att täcka in problemområdet. Det skall även finnas utrymme för diskussion 
kring ämnet som behandlas och den intervjuades egna kommentarer och 
funderingar.  
 

2.6.5.1 Intervjuguidens utformning 

Holme och Solvang (1997) skriver i sin bok att när man gör en intervju skall man 
ha en intervjuguide till hjälp. Detta för att vara säker på att man täcker in de 
områden man vill fråga intervjuobjektet om. För att var säker på att intervjuguiden 
fungerar som tänkt, gör man en pilotintervju. Därefter gör man de förändringar 
som behövs för att guiden skall fungera som det är tänkt. Den intervjuguide som 
används vid intervjuerna efter testtillfället finns som bilaga till uppsatsen.  
 

2.7 Reliabilitet och validitet 

När man gör undersökningar talar man om reliabilitet och validitet, när man 
insamlar datamaterial. Holme och Solvang (1997) menar att validitet handlar om 
man samlar in korrekt data, att man tolkar den på ett riktigt sätt och att det 
verkligen är det som skall undersökas undersöks. Reliabilitet menar de handlar 
mer om vilka analyser man gör och vilken datainsamling som görs. Har man då 
gjort en datainsamling som är tillförlitlig och urvalet är representativt talar man 
om hög reliabilitet. 
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Vi har i vår undersökning använt oss av kvalitativ metod, för att få en så hög 
reliabilitet som möjligt med data insamlingen. Där vi genom att ett antal 
testpersoner utförde testningen på så lika villkor och förutsättningar som kunde 
frambringas. Där vi velat jämföra de olika testerna för att kunna se ett mönster i 
vad som är problem, upplevelser och intresse/behov av systemet.  
 
För att få en hög validitet på undersökningen har vi valt ut studenter som är 
införstådda i hur Visual Basic fungerar men inga experter. Enligt Nielsen (1993) 
kan experter orsaka att man fokuserar på detaljproblem, och därmed missar sådant 
som kan te sig självklart. 
 
Som Dicks (2002) skriver i sin artikel räcker det med så få testpersoner som fyra 
till fem stycken för att täcka in 80 % av fördelar och nackdelar med en produkt. 
Ambitionen från vår sida var att överskrida detta antal testpersoner, men samtidigt 
inte lägga ner för mycket tid för att få fram fler personer. Då det enligt Dick inte 
betyder att man får fram ytterligare information från fler testpersoner, det stärker 
alltså inte validiteten att öka antalet testpersoner.  
 
Som en viktig del av testningen har vi gjort observationer som Barnum (2002) 
rekommenderar. Dessa observationer ligger till grund för individuella frågor i den 
semistrukturerade intervju som gjorts som en uppföljning av testningen. Intervjun 
startar med att diskutera den upplevelse som testpersonen haft och de problem 
som uppkommit. De observationer som gjorts diskuteras också med testpersonen. 
En intervjuguide används för att säkerställa att frågor som täcker in 
problemformuleringen tas upp under intervjun (Bilaga 2).  
 
För att inte missa något väsentlig vid testningen har en videokamera använts för 
att dokumentera. Men samtidigt kan personen påverkas av att de videofilmas, och 
beter sig då annorlunda. Detta har vi försökt att undvika genom att endast spela in 
skärm, tangentbord och mus. Detta för att säkerställa reliabiliteten.  
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3  Teori 

Här presenterar vi tunna klienter, användarfrustration och användbarhet.  
 

3.1 Tunna klienter  

På engelska har denna teknik fått många namn, då speciellt på engelska, de 
vanligaste benämningarna är Thin Clients, Server-based Computing. Vi har valt 
att översätta båda dessa begrepp till tunna klienter på svenska då vi inte endast 
menar själva klientterminalerna utan hela konceptet. Vi utgår från följande 
definition av konceptet tunna klienter.  
 

I SBC9, en terminal server – som är avskild från 
klientterminalen - sprider, hanterar, stödjer och exekverar klient 
delen av applikationen. Tekniken använder sig av ett 
fleranvändaroperativsystem som klarar att köra flertalet 
klientsessioner och protokoll för att låta den tunna 
klientterminalen visa användargränssnittet.  

Volchkov (2002, sidan 18) 
 
Klienten är alltså den terminal som användaren sitter vid. Den har som enda 
uppgift att visa skärmbilden och skicka mus och tangentbordsaktivitet till servern. 
Servern tar alltså hand om allt annat. Denna klient kan i kontorssammanhang 
utgöras av allt från en special anpassad nätverksdator till en helt vanlig dator. 
(Lövgren, 2003). 
 
Nätverksdator, NC (Network Computer) eller net-pc, som det också kallas är 
specialanpassade datorer som endast kan köras som tunna klienter. Marknaden har 
hittills varit ganska sval när det gäller denna typ av maskiner, då de oftast innebär 
att man låser sig till en viss leverantör. (Lövgren, 2003). 
 
Det som är betydligt vanligare är att man installerar programvara för att förvandla 
en helt vanlig pc till en tunn klient, detta kallas förtunnad klient. Vanligast tar man 
en vanlig gammal PC som inte håller måttet för de senaste programmen, och 
använder den som terminal mot en server. Analysföretaget Gartner menar att 70-
80 procent av de serverbaserade lösningarna har vanliga, feta, PC som tunna 
klienter (Lövgren, 2003). Den variant som finns som testmiljö på HTU är av 
denna karaktär, man har alltså inte införskaffat specialmaskiner, utan man kör en 
Citrix applikation lokalt för att koppla upp sig mot servrarna. Testmiljön 
behandlas utförligare under avsnittet genomförande.  
 

                                                
9 SCB (Server-Based Computing) = Tunna Klienter 
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3.2 Användarfrustration 

Enligt Nationalencyklopedin är frustration (likbetydande eng. frustration, till 
frustrate ’bedra’, ’gäcka’, ’frustrera’), en psykologisk term som avser de känslor 
som väcks när vägen till ett eftersträvat mål blockeras. Ibland används termen för 
att beteckna de hindrande omständigheterna. Frustration förutsätter alltså en 
målinriktad önskan (en motivation), dels förhoppningarna att målet uppnås gäckas 
(t.ex. genom om att en person, en inre konflikt eller en yttre omständighet). Som 
det står i Nationalencyklopedin, är en inflytelserik psykologisk hypotes att 
frustration leder regelmässigt till aggression. Hypotesen har fått visst stöd, inte 
minst i experimentella studier har aggressivt beteende iakttagits hos 
försökspersoner (eller försöksdjur) som utsatts för en frustrerande situation. 
Frustration kan emellertid också leda till en rad andra, mer eller mindre 
ändamålsenliga reaktioner till exempel förstärka ansträngningar eller regression. 
 
Enligt Scheirer et al. (2002) har man ännu ej upptäckt de universala psykologiska 
faktorerna för individuella känslonivåer. En komponent är upphetsning, vilket 
ganska väl kan mätas genom pigmentförändringar i skinnet. De tar även upp i sin 
artikel att psykologer ofta parar ihop frustration med aggression och avbruten 
måluppfyllelse.  
 
Frustrationsteori har enligt Scheirer et al. (2002) studerats sedan mitten av 1930-
talet. Det har genom historien varit svårt att definiera vad frustration är. Enligt 
Scheirer et al. (2002) är frustrationen en del av behaviorismen, som menar att man 
inte kan förklara vad medvetandet är, utan att psykologin skall inriktas mot att 
objektivt studera beteendet hos människor och djur (Nationalencyklopedin).  
 
I den artikel vi funnit som tar upp frustration i samband med datorer, skriven av 
Bessiere et al. (2004). De beskriver olika faktorer som påverkar när man upplever 
frustration. Där man som användare påverkas av vilken betydelse en uppgift har, 
samt hur frekvent ett problem uppstår och storleken på problemet. Detta leder till 
att användaren upplever stora tidsförluster.  
 
Andra faktorer som spelar in enligt Bessiere et al. (2004) är, vilken erfarenhet man 
har, vilket humör man är på, vilken attityd man har till datorer och vilken förmåga 
att uppfylla mål man har, när ett problem uppstår. En annan viktig faktor är hur 
van man är vid datorer. Då kommer erfarenheten in i bilden, man kan se vad 
problemet är och man kan eventuellt lösa dem själv.  
 
De saker som påverkar om man blir frustrerad är enligt Bessiere et al. (2004) 
uppdelade i situationsfaktorer och reglerande/styrande faktorer (Figur 2). 
Situationsfaktorerna är uppdelade i målsättning/väsentlighet, grad av störning/tids 
förlust och önskemålets styrka/förväntad förväntning. Dessa faktorer leder till 
omedelbar frustration. De reglerande/styrande faktorerna är datorvana, 
psykologiska faktorer/förmåga att uppfylla mål och humör, detta leder till 
känslomässig reaktion.  
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Figur 2: The computer frustration model (Bessiere et al. 2004, sidan 9) 

 

3.3 Användbarhet 

R. Stanley Dicks (2002) skriver i sin artikel om användbarhetstestning att de flesta 
experter tar hänsyn till följande fyra punkter, framtagna av Gould och Lewis 
1985.  
 

• Lätt att lära 
 
• Användbart 
 
• Lätt att använda 

 
• Tillfredställande att använda.  

 
Enligt Dicks (2002) har det blivit populärt att genomföra användbarhetstester och 
då på en del saker som enligt honom inte går att användbarhetstesta, t.ex. en kurs 
vid en högskola. Det som måste göras är att se till att det man testar är användbart 
och verkligen gå att användbarhets testa. Nästa problem som Dicks tar upp är att 
man bör skilja på formell testning och mindre formell testning. Den mindre 
formella testningen används för att hitta och kunna rätta till användbarhets 
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problem med en produkt. Den mer formella testningen utförs med mer 
experimentella metoder och avser att godta eller förkasta en hypotes. Den mer 
formella testningen kräver att man har ett större urval, noggrann konstruktion av 
testet och genomförandet, som sedan analyseras med hjälp av statistiska metoder.  
 
I den mindre formella testningen är det enligt Nielsen (1993) tillräckligt att ha så 
få som fyra till fem testpersoner. Man kan då räkna med att hitta ungefär 80 % av 
de användbarhetsproblem som finns i systemet. Fördelarna med denna form av 
testning är att den är billig och enkel att genomföra, man kan därmed utföra den 
tidigt under utvecklingen av nya system, och upprepa den ofta. Nackdelarna är att 
denna form av testning endast är god nog för att hjälpa till att upptäcka de brister 
som finns hos en produkt. De resultat som framkommer är alltså inte lika bra som 
de som framkommer vid mer formell testning där man tillämpar statistiska 
metoder för att beskriva resultatet. Generella slutsatser skall därför inte göras vid 
mindre formell testning då antalet i stickprovet är mycket litet vid denna form av 
testning (Dicks, 2002).  
 
Folmer och Bosch (2004) skriver i sin artikel om arkitekturer för användbarhet där 
de redovisar Shackels fyra punkter för att undersöka och definiera användbarhet. 
Dessa fyra punkter är: 
 

• Effektivitet – förmåga att lösa uppgiften 
 

• Lärbarhet – förmåga att lära sig, för att lösa uppgiften 
 

• Flexibilitet – anpassning vid varierade uppgifter 
 

• Attityd – användarens tillfredställelse med systemet 
 
Nielsen har byggt vidare på detta och lagt till en punkt, han har alltså fem punkter 
för att undersöka användbarheten.  
 
Jakob Nielsen (1993) skriver i sin bok om användbarhet, där han säger att 
användbarhet inte är en enkel endimensionell egenskap av en användares 
gränssnitt. Användarvänligheten består av fem traditionella komponenter som är 
associerade med användbarhet.  
 

• Inlärningsprocessen, att lära sig att använda programmet/miljön är en av 
de viktigaste, för de första användarna är de som kommer att berätta hur 
det nya programmet/miljön är. Där den positiva responsen påverkar, 
bygger upp en attityd om hur lätt eller svårt det är att lära sig.  

 
• Systemet skall vara effektivt att använda så att när man väl lärt sig det, 

skall en hög produktivitet vara möjlig. 
 

• Hur lätt det är att komma ihåg, har stor betydelse för att man efter ett tag 
utan att ha använt programmet/miljön, kunna komma tillbaks utan att 
behöva lära om allt igen. 
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• Utformningen skall vara sådan att användaren gör få fel, samt att felen 

skall vara lätta att åtgärda för användaren. 
 
• Det skall också vara behagfullt att använda, för att användaren känner sig 

tillfredställd under och efter användandet. 
 
Vid en genomgång av dessa teorier märker man att de använder i stort sett samma 
punkter, med vissa nyansskillnader. Vi har tolkat dessa teorier som om att ett 
system med bra användbarhet skall uppfylla följande: Det skall vara lätt att lära, 
effektivt att använda, lätt att använda och det skall vara stimulerande att använda. 
I vår analys använder vi oss av Nielsens (1993) fem punkter.  
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4 Resultat 

Här redovisar vi först det material som vi insamlat, på ett så objektivt sätt som 
möjligt. Testningen gick som planerat och vi fick tag i tillräckligt många 
testpersoner (sex stycken).  
 

4.1 Redovisning av videoupptagning 

Här redovisar vi testperson för testperson och de problem relaterade till 
Citrixmiljön de stötte på. 
 

4.1.1.1 Testperson 1 

Väljer att spara sina filer på klientdatorn. 
Det tar 54 sekunder att starta Visual Studio (VS). Användaren har då skakat på 
musen, vinkat med handen och muttrat över datorn för att VS skall starta fortare. 
VS håller på att bygga hjälpfunktioner.  
 
När personen har arbetat ett tag är en av uppgifterna att köra den EXE-fil10 som 
man nyss kompilerat. Testpersonen letar då ett bra tag, han har inte riktigt koll på 
var han sparat sina filer. Han stänger VS, startar VS öppnar projektet, stänger 
projektet, startar nytt projekt. Efter 4 minuter slutar han försöka få tag i EXE-
filen. Och går vidare till nästa uppgift. 
 
Testpersonen letar inte efter EXE-filer, någon mer gång utan nöjer sig med att 
köra programmen i debugläge i VS. 
 

4.1.1.2 Testperson 2 

Väljer även han att spara filerna på klientdatorn. 
 
Han får dock en varning om att det är en nätverksdisk han försöker spara på, och 
att VS inte har fulla rättigheter. Det tar även 1 minut och 5 sekunder för VS att dra 
igång ett nytt projekt. 
 
Testpersonen vet var han har sparat sina filer och växlar snabbt över till klient 
maskinens Utforskare, genom ALT + TAB. Hittar EXE-filen men det går inte. 
Kompilerar om, fungerar fortfarande inte. Trixar lite med utforskaren, går 
fortfarande inte. Går vidare till nästa uppgift efter 3 minuter och 38 sekunder. 
 
Testpersonen statar nytt projekt. Får en nätverksvarning av VS. Inget tycks hända 
och personen startar nytt projekt igen, får ännu en nätverksvarning. Användaren 
skakar på musen. Projektet startar efter 2 minuter och 15 sekunder.  

                                                
10 EXE-fil – Den körbara programfil som skapas när man kompilerar programkod. 
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Nästa gång personen startar Nytt projekt går det fortare, det tar mindre än 5 
sekunder.  
 

4.1.1.3 Testperson 3 

Sparar sina filer på klientdatorn. 
Kan inte köra sina EXE-filer, försöker trixa i en och en halv minut går sedan 
vidare.  
 

4.1.1.4 Testperson 4 

Startar först ett projekt där han sparar filerna på klient datorn, får samma varning 
som föregående testare. Och avbryter då och frågar observatörerna var han skall 
spara filerna, han sparar sedan filerna på serverdatorn. Har därefter inga problem 
med att hitta sina filer men väljer att inte köra EXE-filen.  
 

4.1.1.5 Testperson 5 

Sparar filerna på servern. Har inga bekymmer med att hitta EXE-filen då 
testpersonen vet var projektet sparats och var EXE-filen ligger. Kan köra EXE-
filen utan problem.  
 

4.1.1.6 Testperson 6 

Sparar sina filer på servern. Hittar och kan köra EXE-filen utan problem.  
 

4.2 Redovisning av intervjuer 

4.2.1 Problemen 

Det problem alla stötte på och tog upp i intervjuerna, och som vi också noterade i 
våra observationer var att testpersonerna hade svårt att veta var de skulle spara de 
filer som skapades. Inga instruktioner om detta gavs då vi som del av testet ville 
se hur de behandlade detta. En direkt följd av detta var att en del av testpersonerna 
hade svårt att hitta sina sparade filer när de ville göra detta, då ett moment var att 
köra en nyss skapad EXE-fil.  
 
Programmet uppfattades av en av testpersonerna som ostabilt, det som hände var 
att personen inte kunde köra sin EXE-fil då han inte hade rättigheter att göra det 
från den plats där den var sparad. Hade sparat filen på den lokala klienten och inte 
på servern. ”Det stod i uppgiften att jag skulle köra EXE-filen. Men den gick inte 
med på att det var nätverket.” I samma sammanhang ville testpersonen ha bättre 
säkerhet. Samma testperson hade svårigheter med att starta nytt projekt, ”det 
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fungerade inte alltid”, vad detta beror på vet vi ej, men resterande testpersoner 
stötte inte på detta problem.  
 
De flesta upplevde att det gick långsamt i början, och att det tog lång tid att starta 
ett nytt projekt. En av testpersonerna tyckte att det var på det hela taget 
långsammare, detta strider dock mot de andra testpersonernas uppfattning.  
 
En testperson hade svårt att lokalisera knapparna på menyraden. ”…jag hade svårt 
att hitta den execute knapp som brukar ligga där uppe” [i knappraden]. Det som 
var mest frustrerande för personen var att inte hitta ”Execute-knappen”.  
 

4.2.2 Upplevelserna 

Den upplevelse av att köra systemet som testpersonerna hade var ganska snarlik, 
vissa hade synpunkter på hur snabbt det gick, men de flesta tyckte att det gick 
tillräckligt snabbt och upplevde inte några som helst problem med detta. Utan de 
tyckte att det gick smidigt och snabbt att jobba. Testpersonerna tyckte att det gick 
lite trögt i början men sedan kunde de flesta inte avgöra någon skillnad mellan att 
köra tunn klient eller lokalt, som testpersonerna gjorde vid kurstillfället. De tyckte 
även att det hade varit helt ok att köra Visual Basic på detta sätt vid kurstillfället.  
 
De spontana positiva utlåtandena från testpersonerna var att bla ”Jättebra, inga 
problem”, ”Man märker ingen skillnad” och ”Absolut inte segt! Det körde på, 
tugga på som fan!”. Även kommentarer som ”Inga nackdelar”, ”Det gick inte 
segt” och ”ingen större skillnad” framkom.  
 
De negativa kommentarer kring upplevelsen var framförallt från den testperson 
som hade haft problem med att skapa ”nytt projekt” och tyckte att detta tog lång 
tid och tyckte ”Man fick ta en kaffepaus när man skulle starta ett nytt projekt”. 
 
Vi frågade om de hade märkt någon skillnad i grafiken, då antalet färger i 
testmiljön var begränsat till 256. Det var ingen som uttryckte något om detta innan 
vi frågade. Det reaktioner vi fick när vi undrade ”Vad gillade du färgerna”, fick vi 
svar som. ”Tänkte inte på det”, ”Kanske lite bleka färger” och ”Lika grådaskigt 
som vanligt”.  
 

4.2.3 Intresse och behov 

Testpersonerna tyckte inte att det spelade någon roll vilken variant som används i 
datasalar på campus. Då de inte upplevde någon större skillnad mellan att köra 
Visual Basic via tunn klient eller lokal installation. Det som uttrycktes var 
däremot att de ville ha möjlighet att nå Citrix servrarna hemifrån. Detta för att 
kunna köra de program som finns tillgängliga på HTU, och undvika att anskaffa 
och installera dessa programvaror på den egna datorn. Och därmed komma undan 
problem som kan uppstå vid installation av dess program. Två av testpersonerna 
nämnde att de vid kurstillfället försökt installera Visual Studio hemma men 
misslyckats. En annan av testpersonerna hade inte tillgång till en tillräckligt ny 
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dator för att kunna köra eller installera programmet. Önskemål framfördes att 
även andra programvaror skall tillgängliggöras på ett sådant sätt. Utsagor som 
”Den här lösningen hade varit perfekt” och ”Varför har det inte kommit 
tidigare?”. 
 
Testpersonerna tyckte också att det skulle vara bra att slippa installera Visual 
Studio (6 st CD-skivor, ca 3,3 GB (Microsoft)). Då de tyckte det kändes onödigt 
att behöva fylla sin hårddisk ”till ingen nytta”.  
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5 Analys 

5.1 Analys av frustration  

Vi utför analysen av frustrationen under testningen, med hjälp av den 
videoupptagning och de intervjuer som gjorts. I den modell för analys av 
frustration som Bessiere et al. (2004) har gjort, utgår man ifrån de avbrott i arbetet 
för att fullfölja och slutföra en uppgift. Vi kommer därför att utgå ifrån de 
problem som användarna stötte på.  
 
Det är svårt att mäta alla de psykologiska faktorer som rör modellen. För att 
kunna göra analysen går vi först igenom reglerande/styrande faktorer i modellen 
som är generella för alla testpersoner och problem, och sedan de som är 
situationsspecifika.  
 

5.1.1 Reglerande/styrande faktorer 

5.1.1.1 Datorvana 

Vi har försäkrat oss att den datorvana som finns bland testpersonerna är relativt 
hög genom det urval som gjorts, där alla känner till programmet som skall 
användas i testningen sedan tidigare. 
 

5.1.1.2 Förmåga att uppfylla mål  

Uppgifterna är av sådan karaktär att testpersonerna känner igen dem från när de 
gick kursen och borde således inte ha några större problem med att lösa dem.  
 

5.1.1.3 Humör 

Mycket svårt att mäta och vi har inte gjort någon sådan mätning. Testpersonerna 
har inte tvingats att ställa upp, utan har gått in i testningen frivilligt och utan press. 
Vi tror inte heller att detta skulle spela stor roll för hur frustrerad en person blir, i 
vår test, eftersom det inte betyder något för testpersonen om den löser uppgifterna 
eller inte.  
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5.1.2 Situationsfaktorer 

5.1.2.1 Väsentlighet 

Ingen av testpersonerna har behov av att lösa uppgifterna, då vi endast bett dem 
att göra så många de hinner i lugn takt, och om de kör fast har vi bett dem gå 
vidare med nästa uppgift. Väsentligheten av att lösa uppgifterna är alltså låg.  
 

5.1.2.2 Grad av störning/Tidsförlust 

De tre första testpersonerna valde att spara filerna på klientdatorn, och ställer på 
det viset till det för Visual Studio, då klient datorns hårddisk behandlas som en 
nätverksdisk. 
 
Två av dem fick problem med att skapa nytt projekt då detta tog lång tid, Det tar 
då runt en minut att starta nytt projekt. Vilket ledde till frustration hos 
testpersonerna. Detta visade sig genom att personerna skakar på musen, vinkar 
med handen eller mumlar.  
 
De tre första personerna fick även problem med att köra sina EXE-filer. Detta på 
grund av att filerna sparades på en nätverksdisk (klientdatorn). Detta gjorde att de 
lade ner en del tid på att leta efter sina filer och trixa för att försöka få det att 
fungera, ingen lyckades. 
 

5.1.2.3 Önskemålets styrka/förväntningar 

Testpersoner uttryckte i intervjun att det gick över förväntan att lösa 
programmeringsuppgifterna. Då de själva hade låga förväntningar på sin egen 
prestation, upplevde de inga problem med detta.  
 

5.2 Analys av användbarhet 

Vi tar här hjälp av Nielsens (1993) punkter som vi beskriver i teoriavsnittet för att 
analysera användbarheten.  
 

5.2.1.1 Lätt att lära 

Användarna verkade inte ha några större problem med att komma igång med 
systemet. Det de hade till sin hjälp vid testtillfället var en kortfattad instruktion av 
hur det skulle gå tillväga. Ingen av testpersonerna verkade ha problem med att ta 
till sig instruktionen. När de sedan väl hade loggat in sig var de väl hemmastadda 
med systemet då det på skärmen ser ut som om det sker lokalt, vilket i vissa fall 
ledde till förvirring och testpersonen tappade bort filer. Vi kan utifrån detta inte 
identifiera några som helst svårigheter med att lära sig att använda systemet, med 
de förutsättningar som gavs vid testtillfället.  
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5.2.1.2 Effektivt att använda 

Användarna upplevde ingen skillnad. De flesta glömde efter en stund att 
programmet inte exekverades lokalt. Inga större effektivitets minskningar kunde 
identifieras. Endast att det var lite trögt i början, men sedan bättre.  
 

5.2.1.3 Lätt att komma ihåg 

Eftersom användare i flera fall inte kom ihåg om de körde lokalt eller inte. Ser vi 
inga bekymmer med att komma ihåg hur systemet fungerar när användaren väl är 
inloggad. Det som kan vara problem är att man måste komma ihåg att koppla upp 
sig för att använda applikationen, och inte leta efter den lokalt.  
 

5.2.1.4 Lågt antal fel 

De fel som uppstod var följande: 
 

- EXE-fil gick inte att köra 
- nytt projekt gick inte alltid att köra 
- tappade bort filer 

 
Samtliga av dessa fel uppkom då användaren valde att lägga filerna på 
klientdatorn istället för på servern. Inga andra fel registrerades. 
 

5.2.1.5 Tillfredställande  

Eftersom vi utgått ifrån en pessimistisk syn på detta var det bra betyg för systemet 
i tillfredställande avseende att få följande kommentarer: 

- ” Ingen skillnad” 
- ”Lite bleka färger.” 
- ”Absolut inte segt” 
- ”Jättebra” 
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6 Diskussion 

Här gör vi en genomgång av resultatet från analyserna, där vi diskuterar utifrån 
problemformuleringens frågeställningar.  
 

6.1 Testmiljön 

Den Citrixmiljö som vi har testat på HTU, är helt i enlighet med de teorier som 
definierar tunna klienter. Det enda som skickas från servrarna är den grafiska 
presentationen av gränssnittet, och det som skickas från klienten är 
tangentbordstryck och musrörelser.  
 

6.2 Problem  

De problem som stöttes på var främst då testpersonerna valde att spara sina filer 
på klientdatorn och inte på servern. Då uppstår problem med accessrättigheter för 
servermaskinen på klientdatorn. Servern får alltså inte göra vad som helst med 
den lokala datorn. Exakt vad som händer eller inte händer är svårt för oss att 
avgöra. Det vi kunde konstatera är att de som valde att spara sina filer på servern 
inte hade några som helst problem av teknisk- eller systemkaraktär. 
 

6.3 Upplevelse 

Den frustration som vi kunde identifiera var även denna kopplad till var 
testpersonen sparat sina filer. De som sparat sina filer på klientdatorn råkade ut för 
långa väntetider vilket är att betrakta som ren tidsförlust, och kan därför leda till 
frustration. De andra som valde att spara sina filer på server märkte i stort ingen 
skillnad. En del tyckte att det var ”lite grådaskigt”, men att detta inte hade någon 
egentlig betydelse. Vi fick inga spontana reaktioner kring detta utan endast 
kommentarer efter att vi frågat ”Vad gillade du färgerna”.  
  

6.4 Intresse och behov 

Då vi även ville veta om studenterna var intresserade av en utökad tillgång till de 
applikationer som finns vid campus ställde vi frågor kring detta. En 
implementering av Citrix, för en del programvaror, frambringar nya möjligheter. 
Att använda de programvaror som finns tillgängliga via Citrix hemifrån. Detta var 
enligt de tillfrågade testpersonerna högintressant.  
 

6.5 Övriga funderingar 

De ekonomiska konsekvenserna av att implementera en tunn klientlösning är 
svåra att beräkna, därför har vi valt att ej fokusera på detta. Vi tänkte här ta upp 
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några av de för och nackdelar med tunna klienter, vilket kan ge en antydan av 
vilka följder en övergång kan medföra. Bland fördelarna finns ökad livslängd och 
enklare administration, ökad tillgänglighet, skalbarhet. Det som brukar tas upp 
som största nackdel är nätverksberoendet, men här ser vi att samma problem 
existerar i dagens system där verifikation av användaren sker mot server och inte 
lokalt, de feta klienterna blir även de nätverksberoende. Vid användning av grafik 
och ljud intensiva program kan prestanda problem uppkomma.  
 
En lösning för att inte öka licenskostnaderna, när man möjliggör åtkomst till 
systemet utifrån, är att åtkomsten av programvarorna styrs av vilka kurser 
studenterna går. 
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7 Slutsats 

De problem som framkom i undersökningen var ganska få, och vållades av att 
testpersonen valde att spara sina filer på klientdatorn. Man kan lätt åtgärda detta 
antingen genom att omöjliggöra detta eller att helt enkelt upplysa användarna hur 
de skall gå till väga. Att omöjliggöra att spara på klientdatorn är det 
tillvägagångssätt som vanligen används av de systemadministratörer som vi varit i 
kontakt med.  
 
Testpersonerna upplevde ingen större skillnad mot att använda Visual Studio 
lokalt. Det är alltså inga större problem med att använda applikationer som ligger i 
en tunn klientmiljö.  
 
Det finns ett stort intresse hos de studenter vi talat med, att om det gavs möjlighet 
att använda sig av den tunna klientlösningen, för att komma åt Visual Studio och 
andra program hemifrån. 
 
För att besvara huvudfrågan i vår problemformulering, så är en tunn klientlösning 
ett sätt att öka applikationstillgängligheten ur ett studentperspektiv. 
Anledningarna till detta är att studenterna inte märker någon skillnad, 
programmen blir inte datorberoende på campus eller vid något lärocenter, då lokal 
installation av programvara ej är nödvändig.  
 
 

7.1 Vidare forskning 

Det som vi tycker skulle var intressant, för att gå vidare med HTU:s system, är att 
göra en skarp testning, t.ex. genom att låta studenter som går en 
programmeringskurs ha möjligheten att använda Citrixmiljön under sin 
utbildning. Detta skulle svara på nedanstående funderingar. 
 
Att testa med olika sorters uppkopplingar för att kunna avgöra hur snabb 
uppkoppling som krävs för att uppnå acceptabel prestanda, är även det en 
intressant infallsvinkel.  
 
Hur många användare servern och nätverket klarar av innan prestandaförlusten 
blir oacceptabel, och användarna blir frustrerade? Är även det intressant.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Test instruktion 
 
Innan du börjar: 
 

• Markera de uppgifter du gjort/försökt göra 
• Kommentera högt om du stöter på något, segt, konstigt eller vad som helst 

som du tycker verkar knasigt.  
 
För att starta testet: 
 

• Klicka på Citrix ikonen, fråga om du inte vet vilken. 
• Logga in  

id:  ctxtest 
pw:  testctx05 

• Starta Visual Studio.NET finns på Startmenyn. 
• Gör så många uppgifter du hinner i lugn takt. 
• Vi säger till när det är dags att avsluta.  
• Stäng ner VS.NET och logga av Citrix. 

 

9.2 Bilaga 2 

Intervjumall 
 

1. Ålder 
2. Kön 
3. Är det OK att spela in? 
4. Vill du vara anonym. 

 
5. Spontan upplevelse, intryck 
6. Vad var bra? 
7. Vad var dåligt? 
 
8. Ta upp noterade incidenter. 
 
9. Skulle du kunna tänka dig att arbeta med denna miljön? 
10. Om du hade möjlighet att köra detta hemifrån, skulle du göra det då, 

istället för att installera det på din egen dator hemma? 
11. Vilka fördelar ser du? 
12. Vilka nackdelar ser du? 
13. Tycker du att skolan skall tillämpa detta system? 
14. Hur tycker du att det fungerade, jämfört med normal variant? 
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15. Programmerar du utanför skolan? 
16. Tycker du det är skoj att programmera? 
17. Hur länge sedan var det du programmerade VB? 
18. Programmerar du något annat programmeringsspråk regelbundet? 
19. Vad gillade du färgerna? 

 
 


