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Sammanfattning 

När Windows Vista introducerades förändrades mappstrukturen för hur 

användarprofilen sparas jämfört med tidigare Windowsversioner såsom Windows XP. 

Denna rapport undersöker kompatibilitetsproblem med Roaming User Profiles mellan 

äldre och nyare versioner av operativsystemet. Syftet med rapporten var att utreda vilka 

problem som kan uppstå, vad det gäller Roaming User Profiles, vid en övergång från 

Windows XP till Windows Vista eller 7. Undersökningen genomfördes med hjälp av 

laborationer, litteratur och tester för att hitta problemen såväl som lösningar till dem. 

Resultatet visar att profiler skapade med Windows XP inte följer med till Windows Vista 

eller 7 utan det skapas sammanlagt två olika profiler, en för det äldre och en för det 

nyare operativsystemet. Ett skript som kopierar en användares filer från Windows XP till 

Vista/7 utformades därför. Slutligen presenterades en handlingsplan med olika alternativ 

vid en övergång från Windows XP till den nyare generationen av operativsystemen i 

Windowsfamiljen. Folder Redirection är en väl fungerande lösning dock går 

funktionaliteten som Roaming User Profiles erbjuder förlorad eftersom man endast får 

en uppmappning av bl.a. ”Mina Dokument” och ”Start Menu”.      

Roaming User Profiles, Folder Redirection, Windows Server 2003, Windows 

Server 2008, Windows Vista, Windows 7, Windows XP, Kompatibilitet, Profil, 

Användare, User profile management 
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Förord 

Denna rapport är ett resultat av vårt examensarbete på B-nivå. Projektet utfördes på 

programmet Nätverksadministration/Systemteknik på Institutionen för Datavetenskap, 

Fysik och Matematik vid Linnéuniversitetet i Kalmar.  

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Jacob Lindehoff vid Linnéuniversitetet 

som har varit vår handledare för detta examensarbete.  

Kalmar, 21 Maj 2010 
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1. Introduktion & Bakgrund 

Roaming User Profiles är en funktion i en Windows Servermiljö som sparar den lokala 

användarprofilen från en klient till servern. Detta gör så att en användare kan logga in 

på valfri domänansluten klient i nätverket och få sin profil hämtad från servern. 

(Morimoto, Droubi, Noel, Mistry, & Amaris, 2008).  

Profilen innehåller bland annat användarens inställningar för skrivbordet, 

internetfavoriter och Applikations Data. Windows 2000 och XP -profiler är i stort sätt 

utformade lika, men i och med att Windows Vista och Windows Server 2008 släpptes 

så introducerades en ny metod för att spara Roaming User Profiles. Det innebär att 

kataloghierarkin, också kallat Namespace (namnområde), har strukturerats om. 

Tidigare lagrade Windows användarprofilerna i rootkatalogen av Documents and 

Settings. Detta har nu förändrats, och Windows Vista lagrar nu användarprofilerna i 

en katalog vid namn Users. De flesta underkataloger har fått sina namn och/eller 

sökvägar ändrade, vilket har resulterat i att profiler skapade med Windows XP inte är 

kompatibla med den uppdaterade profilen skapad av Windows Vista. Detta beror på 

att profiler som sparas i Windows Vista och även Windows 7 sparar sin information i 

en helt ny mapp vid namn .V2. Vid änvändnig av både ädre och nyare versisioner av 

Windows så sparas dubbla uppsättningar av profiler vilket också leder till mer 

utrymmesbehov och hantering. De äldre inställningarna som är sparade i Windows XP 

profilen kommer således heller inte att följa med när man loggar in med en nyare 

verision av Windows och användarens gamla inställningar kommer endast att finnas 

kvar när användaren loggar in med Windows XP.  (Stephens, 2006)      

Ett annat problem med Roaming User Profiles är att de kan innehålla väldigt mycket 

information som gör inloggningen långsam och bandbreddskrävande. De flesta 

nackdelarna och begränsningarna vad det gäller Roaming User Profiles har dock fått 

en lösning såsom Folder Redirection, vilket gör att delar av profilen inte behöver 

kopieras utan kan köras direkt från servern. (Morimoto, Droubi, Noel, Mistry, & 

Amaris, 2008)  

Denna uppsats kommer främst att fokusera på problemet med kompatibiliteten i 

profilerna mellan de äldre Windows XP/Windows 2000 och de nyare 

operativsystemen Windows Vista och 7. Detta är intressant för det är ett relativt nytt 
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problem och att flera konkreta lösningar tycks lysa med sin frånvaro vilket gör arbetet 

extra intressant. 

1.1 Frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur Roaming User Profiles fungerar i olika 

Windowsversioner samt vilka kompatibilitetsproblem som kan uppstå mellan dem.  

Det kommer både undersökas vilka lösningar som redan finns samt ett försök att ta 

fram en egen lösning på problemen. Målet är sedan att lyfta fram det som fungerar 

bäst och att presentera en handlingsplan för detta. Finns det en fungerande lösning 

för Roaming User Profiles som körs med klienter både före och efter Windows 

Vista? Vad händer med inställningar och program som sparats på profilen när en 

användare loggar in på en klient med annan Windowsversion än tidigare? Hur 

fungerar Folder Redirection och vad finns det för nackdelar? Hur har Microsoft gjort 

med tidigare operativsystemövergångar såsom Windows NT och 2000? Dessa är 

några av de frågorna som denna uppsats kommer avhandla.     

1.2 Avgränsningar 

Fokus på rapporten kommer först och främst ligga på teorin runt omkring Roaming 

User Profiles och vad det är som orsakar kombiabilitetsproblemen mellan 

operativsystemen. Teorin i sin tur kommer att leda fram till olika lösningar och 

åtgärder som kan tillämpas i olika företagssituationer. De praktiska testerna som 

kommer att utföras begränsas till en laborationsmiljö med virtuella maskiner då det 

inte finns tillgång till den mängd hårdvara som krävs. För att få en inblick i hur det 

ser ut på befintliga arbetsplatser och företag kommer detta att undersökas genom 

enkäter, dock begränsas denna undersökning till ett mindre antal företag då det 

varken finns tid eller resurser till ett större omfång.  
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2. Bakomliggande Tekniker 

Under denna rubrik beskrivs de olika tekniker och termer som denna uppsats 

behandlar för att ge läsaren mer förståelse och insikt i ämnet.    

2.1 Windows Server 2003 

Windows Server 2003 är ett serveroperativsystem utvecklat av Microsoft, det utkom 

den 24 april år 2003. Operativsystemet är enligt Microsoft mer skalbart och levererar 

mer prestanda än föregångaren Windows Server 2000. Windows Server 2003 R2, 

som är en uppdatering av operativsystemet släpptes den 6 december 2005. År 2009 

meddelade Microsoft att inga fler service packs är planerade för Windows Server 

2003. (Shapiro & Boyce, 2006)  

2.2 Windows Server 2008  

Windows Server 2008 är efterföljaren till Windows Server 2003, och utkom den 27 

februari 2008. Windows Server 2008 är byggt på samma grundkod som Windows 

Vista (NT 6.0) och tack vare detta har dessa operativsystem liknande arkitektur och 

funktionalitet. Några av nyheterna i Windows Server 2008 är Server Core som är en 

nerbantad version av Windows i mån av grafiskt användargränssnitt. I och med 

introduktionen av PowerShell så har administratörer blivit mindre beroende av det 

grafiska gränssnittet och kan tillförlita sig på textbaserade kommandon. Några andra 

nyheter i Windows Server 2008 är FailOver Clustering, Hyper-V och Server 

Manager. (Morimoto, Droubi, Noel, Mistry, & Amaris, 2008) 

2.3 Active Directory 

Active Directory är en katalogtjänst utvecklad av Microsoft. En katalogtjänst är en 

stor databas med diverse uppgifter om användare och resurser i en organisation. 

Dessa uppgifter kan vara exempelvis inloggningsnamn och lösenord. När en 

användare loggar in mot en Windowsdomän så används Active Directory för 

verifikation, samt för att få diverse resurser tilldelade, så som nätverksutdelningar 

och personliga dokument. (Morimoto, Droubi, Noel, Mistry, & Amaris, 2008) 
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2.4 Roaming User Profiles 

Roaming User Profiles är ett koncept som finns i Windows Server och går ut på att 

den lokala profilen på användardatorn kopieras till en utdelning på servern när 

användaren loggar ut. I den lokala profilen sparas mycket information, som 

exempelvis mapparna Application Data, Cookies, Desktop, Favorites och My 

Documents men också filen NTUSER. DAT.  I dessa kataloger sparas användarens 

inställningar för till exempel hur användaren har valt att positionera sin webbläsare, 

layout på skrivbordet, programfiler samt eventuellt vissa program. Eftersom dessa 

filer och kataloger sparas på en central server så kommer de att laddas ner till datorn 

nästa gång användaren loggar in, kanske på en helt annan dator än tidigare. Då 

kommer användaren att få sin webbläsarhistorik och bakgrundsbild på skrivbordet, 

och på så sätt känna igen sig vid datorn även om det inte är samma fysiska dator. 

(Stephens, 2006)    

2.5 Folder Redirection 

Folder Redirection är en teknik som används för att bland annat lösa problemet med 

att användarnas profiler tar lång tid att ladda in under inloggningen på grund av att 

profilerna är stora. Genom att vissa delar av profilen är direkt åtkomliga från en 

central server, istället för att kopieras till den lokala datorn, så kommer inladdningen av 

profilen ske snabbare. Folder Redirection fungerar transparent för användaren och ser 

ut som en lokal profil. (Morimoto, Droubi, Noel, Mistry, & Amaris, 2008) 

2.6 VMware Workstation 

VMware Workstation är en så kallad virtualiseringsapplikation som tillåter att flera 

operativsystem körs på en och samma fysiska maskin. Att använda viritualisering 

innebär att VMware installeras i ett befintligt operativsystem och i det körs sedan ett 

eller flera nya operativsystem. Utseendemässigt och till den största delen 

prestandamässigt så fungerar dessa som helt vanliga fysiska maskiner, den största 

skillnaden är att de körs på endast en fysisk maskin. Detta ökar energieffektiviteten 

och bidrar till en mindre driftskostnad. (VMware, Inc.) 
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2.7 Windows 7 

Windows 7 är Microsofts senaste operativsystem som lanserades den 22 oktober 

2009 och är efterföljare till Windows Vista. Klientversionerna av Windows 7 finns i 

32 och 64 -bitars samt fem olika versioner, Starter, Home Premium, Professional, 

Enterprise och Ultimate. Operativsystemet lanserades även samtidigt som 

serveroperativsystemet Windows Server 2008 R2. (Pogue, 2009) 

2.8 Windows XP 

Windows XP är Microsofts mest använda och populära operativsystem runt om i 

världen. Det lanserades den 25 oktober 2001. Det har gjorts tre stycken servicepack, 

men från och med i år (2010) så upphör alla uppdateringar till operativsystemet. 

(Bott, Siechert, & Stinson, 2004) 

2.9 Tidigare Operativsystemövergångar 

En stor förändring vad det gäller versioner av Windows kom när övergången mellan 

Windows NT 4.0 och Windows 2000 skedde. Vid denna övergång blev det också 

problem vid inloggning till Windowsdomänen när man använde blandade klienter 

med NT och Windows 2000 . Den här gången var inte Roaming User Profiles 

inkompatibel mellan versionerna, det var ingen större skillnad i strukturen och hur 

dem var uppbyggda. Själva inläsningen av en gammal profil från en Windows NT 

klient till det nyare var alltså inget problem utan problemen som ofta uppstod då var 

applikationsrelaterade och kunde ställa till oönskade effekter på olika versioner av 

operativsystemet.  

Eftersom profilerna mellan det gamla NT och nya Windows 2000/XP i stort sett var 

kompatibla ställde det inte till lika mycket problem som vid den nuvarande 

övergången till Windows Vista och 7. De vanligaste problemen då var applikationer 

som uppförde sig annorlunda beroende på vilken version av Windows som 

användes, men dessa problem var mer en bagatell eftersom profilerna kunde arbeta 

och fungera tillsammans.    

Exempel på problem man hade då som kunde ställa till problem vid inloggning till 

domänen var en skillnad i sökvägen till profilen vilket såg annorlunda ut mellan 
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versionerna. Detta löstes helt enkelt genom att se till att denna sökväg sattes till 

samma när man installera Windows 2000/XP. (Nguyen & Holter, 2001)  

Även om övergången från Windows NT till 2000/XP inte gick helt smärtfritt så 

ledde den inte till lika stora problem tack vara kompatibiliteten mellan profilerna och 

det är det som är den stora skillnaden till den nuvarande övergången. (Marl, 2001) 

2.10 Roaming, Local & Local Low 

I de äldre Windowsversionerna, såsom Windows XP, ser strukturen för 

applikationsmappen annorlunda ut mot vad det gör i det nya Windows Vista och 7. 

Den saknar en logisk uppdelning av all applikationsdata vilket kan göra det svårt att 

urskilja vilken data som hör till datorn och vilken som hör till användaren.  

När Microsoft släppte Windows Vista så hade de tänkt på detta problem och 

ordnande istället en enstaka applikationsmapp under användarens profil som istället 

har tre underkataloger vid namn: Roaming, Local och Local Low. Windows 

använder mapparna Local och Local Low till applikationsdata som inte ska förflyttas 

över med användaren, oftast med anledning av att datainformationen är specifik för 

just en maskin eller helt enkelt för att informationen är för stor för förflyttas.  

I Windows Vista och 7 ligger mappen där all applikationsinformation och data som 

ska förflyttas över med användaren under ”username\AppData\Roaming” och detta 

är motsvarande mapp till ”Documents and Settings\username\Application Data” i 

Windows XP. (Stephens, 2006) 
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3. Metod 

För att komma fram till ett resultat krävs en metod. En metod kan delas upp i två 

delar, en kvantitativ och en kvalitativ. Den kvantitativa metoden utgår ifrån mätningar, 

alltså tester, prover och enkäter, medans en kvalitativ metod inte använder sig av 

varken siffror eller tal utan utgår ifrån att få en djupare kunskap där insamling och 

analys fördjupas i ord. (Backman, 2008)  

Denna uppsats baseras på både kvalitativa och kvantitativa metoder av information 

och kunskap om Roaming User Profiles. Rapporten kommer att baseras till den större 

delen på litteratur, skrifter och laborationer. Med denna metod kommer de flesta 

frågeställningarna att besvaras.  

En enkät kommer att utformas som grund för undersökningen hur företag och 

arbetsplatser hanterar Roaming Profiles samt vilka operativsystem som används. Dock 

kommer denna enkät att vara ganska begränsad både vad det gäller urvalet samt 

täckningen. Resultatet av denna enkät kommer därför endast användas som ett 

komplement till den kvalitativa undersökningen.  

3.1 Litteratur 

Rapporten kommer till en del baseras på litteraturinformation. Denna litteratur 

alternativt skrifter kommer hittas med hjälp av Universitetets bibliotek, databaser 

samt generell sökning på internet. Denna information kommer att kritiskt granskas 

genom att den verifieras med vad andra skrivit.  

3.2 Laborationer 

För att kunna undersöka hur Roaming User Profiles fungerar praktiskt kommer det 

utföras laborationer i en kontrollerad virtuell miljö. Laborationer och undersökningar 

kommer göras på såväl Windows Server 2003 samt Windows XP, Vista och även 

Windows 7. Tanken är att testa hur dessa operativsystem fungerar tillsammans med 

varandra och dess olika sätt att spara profiler. Det kommer även undersökas ifall det 

går att utforma en egen lösning för att ge användarna tillgång till sina filer ifrån de 

äldre till de nya Windowsversionerna. Tanken är att kopiera över filerna ifrån den 

äldre profilen i Windows XP till den nya i Windows Vista och 7.   
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3.3 Enkät 

För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt kommer enkäten innehålla 

alternativfrågor med fördefinierade svar men det kommer också att ges utrymme för 

att skriva fri text. Enkäten kommer inledas med en diskussion om ämnet så att 

personen som svarar får en inblick i vad arbetet handlar om. Det enklaste och bästa 

sättet i denna situation är att skicka e-post till berörda företag med frågorna så att 

svar kan erhållas inom en rimlig tid. Det är dock svårt att säga om enkäten kommer 

bidra med konkret fakta till rapporten. Förhoppningsvis kommer enkäterna ge en 

bild av hur det ser ut på vissa företag samt hur de har löst eventuella 

kompatibilitetsproblem.  

3.4 Metoddiskussion 

Rapporten fokuserar på att undersöka eventuella kompatibilitetsproblem med 

Roaming User Profiles samt lösningar på detta. Resultaten behöver inte vara de enda 

rätta svaren, troligtvis finns det inte bara en rätt lösning utan ett flertal olika. 

Fördelen med att utföra egna laborationer är att själva kunna hitta svar och lösningar 

på eventuella problem. En annan fördel är också att testa och bekräfta andras 

lösningar och implementation. En nackdel med enkäten är det varken finns tid eller 

resurser till att göra en utförlig och djup undersökning av hur det ser ut på företag 

som kör blandade Windowsmiljöer. I denna rapport ses det därför som ett 

komplement till litteraturen samt de egna slutsatserna.     
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4. Genomförande 

I följande del beskrivs de olika delarna i projektets genomförande. 

4.1 Litteraturstudie 

Projektet började med en informationssökning för att få både kunskap och fakta om 

de delar som beskrivs i Introduktionen och Bakomliggande Tekniker. Djupgående 

information om tekniker som till exempel Roaming User Profiles och Folder 

Redirection hämtades i läroböcker och kurslitteratur, medans mer generell information 

som till exempel beskrivning av en programvara hämtades direkt från produktens egen 

hemsida. Inget av det som beskrivs är egna åsikter utan ren fakta, därför kunde denna 

enkla litteratur användas som källa.   

4.2 Laboration 

Den praktiska undersökningen utfördes med virtuella servrar och klienter, med hjälp 

av virtualiseringsapplikationen VMware. Det serveroperativ som installerades och 

användes i undersökningen är Windows Server 2003. Som klientoperativsystem 

användes Windows XP Professional SP3, Windows Vista Business SP2 samt Windows 

7 Enterprise. Se bilaga 9.2 & 9.3 för laborationsdokumentation.  

4.2.1 Test 1, Roaming User Profiles 

Test 1 genomfördes med följande frågeställningar: Hur är profilkatalogen 

strukturerad? Vad är skillnaden mellan en profil sparad i Windows XP respektive 

Windows Vista? Är de två olika profilerna kompatibla med varandra? 

För att ta reda på dessa frågor så installerades en virtuell dator med 

serveroperativsystemet Windows Server 2003. Windows använder sig av serverroller, 

vilket innebär att man väljer vad man vill att servern ska göra. En av dessa roller är 

Active Directory och för att installera denna roll krävs också att man installerar 

Windows DNS-server. Efter att rollerna installerats så skapades en nätverksutdelning 

för att lagra profildata, denna utdelning tilldelades de rättigheter som krävs. Tre 

användare lades till i domänen, och Roaming User Profiles konfigurerades till att 

använda den nyligen skapade nätverksutdelningen.  
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De tre klienterna med operativsystemen Windows XP Professional SP3 och Windows 

Vista Business SP2 installerades på samma vis och anslöts till domänen genom att 

ändra nätverksinställningarna från arbetsgrupp till domän. Detta görs som lokal 

administratör och efter att datorn anslutit till domänen så loggades de användare som 

skapats in mot domänkontrollanten. Efter inloggning så skapades en lokal profil på 

datorn och när användaren loggade ut så överfördes denna profil till den utdelade 

nätverksresursen på domänkontrollanten. In och utloggning gjordes på både Windows 

XP och Windows Vista, varpå innehållet i nätverksutdelningen undersöktes. 

4.2.2 Test 2, Folder Redirection 

Problemet är att användare som använder både Windows XP och Windows Vista/7 

inte får tillgång till filer och mappar sparade på till exempel skrivbordet eller "Mina 

Dokument". Test 2 gick ut på att undersöka ifall Folder Redirection löser detta 

problem på ett tillfredsställande sätt. Utgångspunkten för Test 2 är densamma som i 

Test 1. I detta test så användes dessutom ytterligare en klientdator med 

operativsystemet Windows 7. 

För att Folder Redirection ska fungera så krävs det att det finns en tillgänglig 

nätverksutdelning för katalogerna som skall omdirigeras. Folder Redirection 

konfigureras genom att applicera ett Group Policy Objekt som har inverkan på de 

utvalda användarna. För att göra detta så användes verktyget Group Policy Object 

Editor. Inställningarna för Folder Redirection ligger under User Configuration > 

Windows Settings > Folder Redirections. I inställningarna för Folder Redirection så 

anges sökväg till nätverksutdelningen. 

4.2.3 Test 3, Egen lösning 

Vår egen lösning är tänkt att tillämpas vid situationer när en organisation eller ett 

företag valt att gå ifrån en äldre operativsystemsmiljö (Windows XP) till en nyare 

(Windows Vista/7). För att ge användarna tillgång till de filer och dokument de 

arbetade med innan övergången så utforskades möjligheterna att använda sig av ett 

PowerShell-skript. I första skedet så undersöktes det om det var möjligt att köra ett 

skript som Administratör på domänkontrollanten där filerna lagrades, varpå det blev 

uppenbart att detta medförde svårigheter på grund av att Administratörskontot inte 
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har tillräckliga rättigheter till profilmappen. Den enda användaren som har rättigheter 

att visa dessa filer är ägaren. 

När första tillvägagångssättet misslyckats så blev slutsatsen att skriptet måste köras av 

användaren själv och detta görs enklast genom att köra skriptet som ett loginskript.  

4.3 Enkät 

För att få en bild av hur verkligheten ser ut på företag gjordes en enkät. Denna enkät 

innehöll en kort beskrivning av vad detta projekt handlar om samt ett antal 

alternativfrågor för den ansvarige att svara på. Det fanns även utrymme för att 

motivera sitt svar eller lämna en kommentar. I enkäten framgick det även att svaren är 

konfidentiella och att inga företagsnamn kommer användas i denna rapport. Enkäterna 

skickades sedan via e-post till ett antal företag. Resultatet presenteras under Resultat. 

För en vidare blick av hur enkäten ser ut, Se bilaga 4 för Enkät. 
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5. Resultat 

I denna del presenteras resultatet för laborationerna och enkäterna. 

5.1 Laborationerna 

Det utfördes två olika tester i laborationerna. Den ena gick ut på att ta reda på hur 

profilkatalogerna ser ut och om olika operativsystem är kompatibla. Enligt testerna 

som utfördes så blev svaret att tidigare Windowsprofiler (Version 1) inte är kompatibla 

med den nya versionen (Version 2). Har en användare sparat en profil med Windows 

XP och loggar på en nyare klient såsom Windows Vista så skapas det en ny profil, 

utöver den gamla. Användarens inställningar och filer läses inte in av Vista och syns 

därför inte.  

I test två undersöktes en alternativ lösning till problemet. Används Folder Redirection 

istället för Roaming Profiles kommer användaren att ha åtkomst till filer och 

dokument oberoende vilket operativsystem som används mellan XP, Vista och 7.  

5.1.1 Test 1, Roaming User Profiles 

Vid närmare undersökning av katalogstrukturen så konstaterades att den ser helt 

annorlunda ut, kataloger som till exempel "Application Data" har bytt namn till 

"AppData" och andra kataloger har bytt plats i katalogstrukturen. Utifrån detta drogs 

slutsatsen att de olika versionerna av profiler är helt inkompatibla gentemot varandra. 

En användare som sparar sin profil med operativsystemet Windows XP får alltså inte 

sina inställningar när användaren loggar in med Windows Vista. 

5.1.2 Test 2, Folder Redirection 

Efter att ha loggat in med en av användarna och sparat dokument på skrivbordet samt 

i mappen Mina Dokument, så följer dessa filer med användaren oberoende av vilket 

operativsystem användaren väljer att logga in med. 
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5.1.3 Test 3, Egen lösning  

PowerShell-skriptet som skapades appliceras som loginskript för en användare och 

kopierar filer från den gamla till den nya profilen. Det som kopieras är alla filer och 

mappar under ”Mina Dokument” samt ”Favortiter”. Skriptet finns att se på bilaga 9.1 

5.2 Enkäterna 

Resultatet visar att de företag som använder en homogen Windowsmiljö använder 

Windows XP.   

 

Av dessa företag använder två tredjedelar av dem Folder Redirection och de övriga en 

annan lösning, vilket innebär en manuell omdirigering av användarmapparna.   

 

 

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Roaming User
Profiles

Folder
Redirection

Annat*
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De företag som använder en heterogen Windowsmiljö använder både Windows XP 

och 7. 

 

Av dessa använder alla Folder Redirection. 

 

5.3 Handlingsplan 

Uppfattningen att många företag valt att stå över uppgraderingen till Windows Vista i 

väntan på Windows 7 har lett oss till att ta fram en handlingsplan för de företag som 

står inför just denna uppgradering. Ett av problemen som kan uppstå vid en 

uppgradering av denna typ är att de filer som användarna samlat på sig och sparat i 

Mina Dokument går förlorade. En annan mapp som också går förlorad är 

Favoritmappen, som innehåller de internetbokmärken som användarna har sparat på 

sig. 

För att migrera filerna från den gamla användarprofilen (Version 1, Windows XP, 

Windows 2000) till den nya (Version 2, Windows Vista, Windows 7) så finns det två 

vägar att gå. Antingen så kan man använda Folder Redirection, och på så sätt få 

tillgång till samma filer som innan övergången till Windows 7. Den andra metoden är 

Windows XP
& Vista

Windows XP
& 7

Windows
Vista & 7

Roaming
User Profiles

Folder
Redirection

Annat*
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att man kör ett PowerShell loginskript som vid inloggning överför de filer man har i 

den gamla profilmappen till den nya. 

5.3.1 Folder Redirection 

I denna del av rapporten beskrivs en metod som gör att du kan dela data från en 

Windows XP -användarprofil till en Windows Vista eller Windows 7 profil. Denna 

metod migrerar alltså endast data från Version 1 till Version 2 av användarprofilerna. 

Skrivbordsinställningar och val som bakgrundsbild migreras inte på grund av 

skillnaderna i operativsystemen. 

För att använda Folder Redirection för att dela data mellan Version 1 och Version 2 av 

Roaming User Profiles, se nedanstående anvisningar: 

Försäkra att Roaming Profiles är aktiverat, en sökväg bör vara definierad i fliken för 

Profile under Properties för användarkontot. Dessa inställningar kommer man åt via 

Active Directory Users and Computers-snap-in. Skapa ett Group Policy Object (GPO) 

som påverkar de användare som du vill att Folder Redirection ska påverka, med hjälp 

av Group Policy Management Console (GPMC) 

Konfigurera Group Policy Objektet Folder Redirection för de mappar som du vill dela 

mellan användarprofiler och Folder Redirection-utdelningen. Du måste använda en 

utdelning som skiljer sig från din användarprofilsutdelning.  Se till att kryssrutan 

"Grant the user exclusive rights to <Redirected Folder Name>" inte är ikryssad under 

Inställningar. Spara inställningarna för GPO. 

Använd GPMC på en dator med Windows Vista/7/2008 som är medlem i domänen, 

och redigera den GPO du skapade i steg 2. Se till att markera ”Also apply redirection 

policy to Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP and Windows 2003 

operating systems” kryssrutan under Settings-fliken i Properties-dialogrutan för varje 

Folder Redirection. Se till att kryssrutan "Grant the user exclusive rights to 

<Redirected Folder Name>" inte är ikryssad under Settings-fliken i Properties-

dialogrutan för varje Folder Redirection. 
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5.3.2 PowerShell Loginskript 

Ett krav för att använda denna metod är att PowerShell version 2.0 är installerat på 

klientdatorn som används för att logga in. Windows 7 levereras med PowerShell så 

denna metod fungerar bra för Windows 7.  

Ett annat krav för att använda denna metod är viss programmeringskunskap, skriptet 

är inte fulländat utan endast en grund för vidare utveckling. Skriptet behöver också 

modifieras med rätt sökvägar för den miljö där det ska köras. 

Om man försöker köra en PowerShell-skriptfil (.ps1) som ett loginskript så kommer 

man vid inloggning endast att öppna skriptfilen i notepad, detta eftersom att 

filändelsen .ps1 som standard är associerad med notepad. För att kunna köra skriptet 

som ett loginskript så behöver man göra en vanlig windows skriptfil (.bat) och därifrån 

exekvera powershell.exe med loginskriptet som parameter. 

Editera och spara PowerShell-skriptet (se bilaga 9.1) i en mapp som är åtkomlig för de 

domänanslutna datorer som ska köra skriptet, exempelvis en nätverksutdelning. Skapa 

ett BAT-skript med följande innehåll ”powershell.exe \\utdelning\<ditt 

PowerShell skript>.ps1” och applicera detta loginskript som vanligt. 

5.3.3 Policys 

Ett företag bör ha en policy som berättar för användaren hur data ska sparas. 

Förslagsvis bör denna berätta vart användaren bör spara sin information, till exempel 

på en nätverksutdelning (P:) och inte på skrivbordet eller i Mina Dokument. Detta 

beror naturligtvis på hur miljön är konfigurerad men poängen är att det är viktigt att 

informera sina användare hur de ska hantera informationslagring i form av en policy. 
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6. Diskussion 

Rapportens fokus har legat på att undersöka kompatibiliteten mellan äldre och nyare 

Windowsversioner samt att presentera en handlingsplan för lösningar på detta. 

Eftersom vi innan arbetet började visste att det var kompatibilitetsproblem så gav 

detta självklara frågeställningar. Dock var vi ändå tvungna att bekräfta våra egna 

teorier med laborationer. Vi undersökte därför skillnaderna i mappstrukturerna för de 

olika operativsystemversionerna för att ge oss en exakt bild av vad som skiljer dem åt. 

Folder Redirection var den enda lösningen vi hittade, men ger inte ett helt 

tillfredställande resultat eftersom man inte får funktionaliteten som Roaming User 

Profiles erbjuder utan endast en uppmappning av mappar ”Mina Dokument” och 

”Start Menu” osv.  

6.1 Egen lösning 

Vi ville komma på en egen lösning och utformade därför ett PowerShell-skript som 

kopierar användarens gamla filer och dokument till den nya profilen automatiskt när 

användaren loggar in. Detta skript är inte speciellt avancerat eller svårt att göra, men 

ger ett annat resultat än Folder Redirection. Förutsatt att man egentligen vill använda 

Roaming User Profiles. Problemet med denna metod är att skriptet endast ska köras 

en gång och utan modifikation av metoden så kommer skriptet att köras varje gång en 

användare loggar in, oavsett vilket operativsystem användaren har. En tänkbar 

utökning av skriptet är att man lagrar vilka användare som fått filerna kopierade. När 

skriptet körs så utförs en kontroll om användaren kört skriptet förut och ifall det är 

gjort så görs ingenting. Alternativet till detta kan vara en typ av synkronisering som 

kollar så att äldre filer inte skriver över modifierade filer. Skriptet är långt ifrån 

fulländat men vi ger en fingervisning för framtida forskning inom området.  

För att förtydliga så är detta vår syn på hur problemet ska lösas och är nödvändigtvis 

inte det enda rätta. 

6.2 Handlingsplan 

Det som känns viktigt att framhäva vad det gäller handlingsplanen är det faktum att 

denna del inte ska ses som något definitivt utan mer som en riktlinje som man istället 
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kanske kan bygga vidare på eller i alla fall använda sig av till viss del beroende på hur 

ens miljö ser ut.   

6.3 Enkät 

Enkäterna som skickades ut gav tyvärr endast en svarsfrekvens på ungefär 25 %, vilket 

innebär 6 svar. Detta ger oss inte mycket att basera statistik på, men ger oss en liten 

bild av hur det ser ut på företag idag. Enligt vår uppfattning så körs antingen endast 

Windows XP eller en blandad version av både XP och 7. Anledningen till detta kan 

vara att det är både dyrt och tidskrävande att byta till nya operativsystem. Först nu så 

börjar troligtvis många företag att gå ifrån Windows XP till 7, därav att en del kör båda 

två just nu. Några av dessa företag upplever precis samma kompatibilitetsproblem som 

vi har beskrivit och hittat lösningar på i denna rapport. Förhoppningsvis kan vi bidra 

med förslag och idéer till hur de ska lösa detta. Såhär i efterhand borde vi fokuserat på 

att skicka ut enkäten till många fler företag för att få ett bättre underlag till våra teorier. 

6.4 Övrigt      

Hur borde Microsoft ha gjort för att förhindra dessa kompatibilitetsproblem? Vi anser 

att en bättre lösning än Folder Redirection var önskvärd eftersom det inte alls ger 

samma funktion som Roaming User Profiles. Ett önskvärt alternativ vore om den 

nyare profilsparningen vore bakåtkompatibel med den gamla. Det andra alternativet 

vore att göra liknade vårt skript, att de gamla filerna och dokumenten automatiskt 

kopierades över till den nya profilen. Att Microsoft missat detta eller helt enkelt 

ignorerat det är förbryllande. Kanske vill de inte att företag ska använda heterogena 

system utan direkt byta till en homogen. Dock är detta i många fall varken ekonomiskt 

eller tidsmässigt försvarbart på större företag där systemens upptid är avgörande.   

Ett av de vanligare problemen som har med Roaming User Profiles att göra är den 

långsamma inloggningen som kan förekomma ifall profilen blir för stor och därmed 

tar lång tid att ladda in. Detta dilemma kan man tycka enbart är upp till Microsoft att 

lösa men samtidigt ska man veta att program/applikationsutvecklarna också spelar en 

stor roll i detta problem. 

I och med förbättringen av den logiska indelningen utav Applikationsmappen så har 

Microsoft tagit ett steg i rätt rikting vilket i sin tur innebär att det även är upp till 

program och applikationsutvecklarna att se till så att enbart de data och information 
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som behövs av en specifik användare kommer användas av Roaming User Profiles. 

  

I framtiden, om kommande operativsystem byter struktur igen, så borde Microsoft 

komma med bättre lösningar på eventuella kompatibilitetsproblem. Annars kommer 

användare att stå inför samma problem igen.  
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7. Slutsats 

I en homogen Windowsmiljö fungerar Roaming User Profiles egentligen utan några 

större problem. Används däremot en heterogen miljö som kör Windows XP med 

antingen Windows Vista eller 7 kommer det uppstå problem med kompatibiliteten 

mellan versionerna. Det skapas då dubbla profiler och användarna får inte tillgång till 

sina filer vid inloggning på en nyare Windowsversion. 

Två tänkbara lösningar för detta är antingen Folder Redirection alternativt ett 

PowerShell-skript. Vi anser att Folder Redirection är en väl fungerande lösning som 

merparten av de företag som svarat på enkäten också använder. Vår bedömning är 

dock att funktionaliteten som Roaming User Profile erbjuder går förlorad om man 

använder Folder Redirection.   

Alternativ två som innebar användningen av skriptet känns som ett steg i rätt riktning, 

dock skulle det finnas en typ av synkronisering så att användarens filer är lika 

oberoende av vilken Windowsversion som används.  

7.1 Framtida Studier  

Denna rapport har undersökt och förklarat de olika kompatibilitetsproblem som kan 

uppstå med Roaming User Profiles mellan äldre och nyare Windowsversioner. Som 

framtida studier i ämnet kan tänkas vara en utveckling av PowerShell-skriptet som gör 

att filerna synkroniseras emellan Windowsversionerna. Ett annat alternativ är att 

undersöka nästa generation av Windows operativsystem och utgå från denna rapport 

som grund.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: PowerShell skript 

[string]$userpath = "\\dc01\Profiles\" + $env:username 

if ((Test-Path -Path $userpath) -eq $true) 

{ 

    [string]$userPathFrom = $userpath + "\My Documents\*" 

    [string]$userPathTo = $userpath + ".V2\My Documents\" 

    Copy-Item -Path $userPathFrom -Destination $userPathTo -Container -Force 

} 

[string]$favpath = "\\dc01\Profiles\" + $env:username + "\Favorites" 

if ((Test-Path -Path $favpath) -eq $true) 

{ 

    [string]$favPathFrom = $favpath + "\*" 

    [string]$favPathTo = $userpath + ".V2\Favorites\" 

    Copy-Item -Path $favPathFrom -Destination $favPathTo -Container -Force 

} 
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9.2 Bilaga 2: Test 1  

Test 1 Jämförelse av Profildata 

Uppsättning 

Domänkontrollant: Windows Server 2003 (5.2 (3790)) Service Pack 2 

Klient 1: Windows XP Professional (5.1 (2600)) Service Pack 3 

Klient 2: Windows XP Professional (5.1 (2600)) Service Pack 3 

Klient 3: Windows Vista Business (6.0 (6002)) Service Pack 2 

Hur ser profilkatalogen ut efter att en användare skapat profilen i Windows XP? 
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Hur ser profilkatalogen ut efter att en användare skapat profilen i Windows Vista? 

 

Kan en användare som skapat sin profil med Windows XP logga in med Windows Vista? 

Ja, en ny profilkatalog skapas. (Användarnamn.V2), alltså får användaren inte några av 

de inställningar gjorda under Windows XP. 
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Kan en användare som skapat sin profil med Windows Vista logga in med Windows XP? 

Ja, samma svar som ovan. Fast användaren som skapat sin profil med Windows Vista 

har redan en profilkatalog med Användarnamn.V2, när användaren sedan loggar in 

med Windows XP så skapas en profilkatalog med endast användarnamn som 

katalognamn. Användaren får inga av inställningarna som gjordes under Windows 

Vista. 
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9.3 Bilaga 3: Test 2 

Test 2 Folder Redirection 

Uppsättning 

Domänkontrollant: Windows Server 2003 (5.2 (3790)) Service Pack 2 

Klient 1: Windows XP Professional (5.1 (2600)) Service Pack 3 

Klient 2: Windows XP Professional (5.1 (2600)) Service Pack 3 

Klient 3: Windows Vista Business (6.0 (6002)) Service Pack 2 

Klient 4: Windows 7 Enterprise 

Utredning 

I förra testet så undersöktes kompabiliteten mellan profiler sparade med Windows XP 

respektive Vista, med resultatet att profilerna inte över huvud taget är kompatibla. De 

sparas i två helt skilda mappar och har ingenting med varandra att göra. Exempel: 

användaren kalle gör en in – och utloggning på en dator med Windows XP, varpå 

profilen sparas i \\dc01\profiles\kalle. Kalle gör efter det samma procedur på en 

dator med Windows Vista, varpå en ny profil sparas i \\dc01\profiles\kalle.V2.  

Detta test avses att undersöka hur man löser problemet som är att användare som 

växlar mellan dessa två operativsystemstyper inte kommer åt filer sparade på till 

exempel skrivbordet. 

Lösningen på detta heter Folder Redirection och innebär att systemadministratören 

konfigurerar en GPO (Group Policy Object) som låter mapparna ”Application Data”, 

”Desktop”, ”My Documents” och ”Start Menu” peka mot en nätverksutdelning 

istället för den lokala datorn. På detta vis så kan användare oberoende av 

operativsystem få tillgång till filer sparade på skrivbordet, i mina dokument eller objekt 

i startmenyn.  

  

file://dc01/profiles/kalle
file://dc01/profiles/kalle.V2
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9.4 Bilaga 4: Enkät 
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