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Sammanfattning
Denna uppsats behandlar en undersökning som gjordes efter det att en gymnasieskola i 
Örebro migrerat från Microsoft Office till Open Office. I studien undersöktes vilka för och 
nackdelar som lärare upplevde efter migrationen samt vilka problem som uppstod då öppen 
mjukvara används i en miljö som är dominerad av proprietär mjukvara. 

Det tillvägagångssätt vi valt är en metodtriangulering där vi samlat in data med hjälp av tre 
olika insamlingsmetoder, en litteraturstudie,  kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkät. 
Dessa insamlingsmetoder utformades så att litteraturstudien var av bredare karaktär och 
leder till att intervjuerna blir av mer specifik karaktär som i sin tur ger oss kvantitativa 
frågor till enkäten.  

Det vi funnit under arbetets gång är att migrationen lett till interoperabilitetsproblem med 
existerande proprietära system och även att filer tolkats olika av de båda kontorspaketen. 
Lärarna såg större skillnader mellan de båda kontorspaketen är vad skolan och kommunen 
förutsett och tyckte att de mer avancerade funktionerna är svårare att använda i Open 
Office vi har även sett en efterfrågan utbildning.
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1. Inledning
År 1989 lanserade Microsoft den första versionen av Microsoft Office, vilket var det första 
kontorspaketet någonsin. Microsoft Office fick stort genomslag då det var första gången 
som konsumenter kunde köpa fler kontorsprogram i ett paket i stället för varje program för 
sig. Förutom fördelen med ett lägre pris för konsumenterna fick man även en högre 
kompatibilitet mellan programmen i paketet. Microsoft Office har sedan början av 90-talet 
varit industriell standard för kontorspaket världen över, på senare tid har dock Open Source 
projektet Openoffice.org börjat ta allt större marknadsandelar med över 100 000 000 
nedladdningar i oktober 2009. Openoffice.org eller Open Office som det oftare kallas är till 
skillnad från Microsoft Office gratis vilket kan gör det till ett bra alternativ för i synnerhet 
kommuner och skolor som allt som oftast är i behov av att spara in pengar. Örebro 
kommun har redan börjat migrera till öppen mjukvara inom skolverksamheten, man har 
bland annat migrerat från Microsoft Office till Open Office. (OpenOffice.org A, uå, 
Microsoft, uå)

1.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka för- och nackdelar som upplevs vid ett byte 
från Microsoft Office till Open Office på en gymnasieskola. Förutom att studera för- och 
nackdelar så kommer vi även studera vilka problem som kan uppstå när en skola migrerar 
från en proprietär mjukvara till en öppen mjukvara. Detta kan komma till gagn för 
organisationer och verksamheter som står inför en migration, i synnerhet gymnasieskolor.

1.2 Frågeställning
Uppsatsens frågeställningar lyder: 

• Vilka för- och nackdelar upplevs då en gymnasieskola byter ut Microsoft Office mot  
Open Office?

• Vilka problem kan uppstå vid en migration från Microsoft Office mot Open Office?

1.3 Avgränsning 
I denna undersökning har vi avgränsat oss från att prata med eleverna på skolan, detta då vi 
anser att lärarna och eleverna upplever samma för- och nackdelar, dessutom vänder sig 
eleverna oftare till lärarna när de råkar ut för problem än tvärtom. Det är också troligt att 
lärarna använder skolans datorer mer frekvent än eleverna. Vi är endast intresserade av de 
datorer som lärarna kommer i kontakt med under arbetsdagen och avgränsar oss från till 
exempel serverdatorer.

Det vi kommer att studera är vilka för- och nackdelar som uppstår när en gymnasieskola 
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byter från Microsoft Office till Open Office på sina lärar- och elevdatorer. Dessutom 
kommer vi studera vilka problem som kan uppstå under en migration, alltså problem som i 
det här fallet hindrar skolan från att uppleva de fördelar som en migration skulle kunna ge. 
Vi kommer inte presentera några lösningar eller sätt att undvika problemen som tas upp i 
uppsatsen, eventuella lösningar kan dock komma diskuteras i den avslutande diskussionen.

1.4 Intressenter 
Genom kontakt med Örebro kommun samt Risbergska skolan har vi fått reda på att de är 
intresserade av resultatet av vår undersökning. Vi tror även att andra kommuner och skolor 
kan dra nytta av våran studie då man genom att läsa undersökningen kan få sig en bild av 
vad det innebär att byta kontorspaket. Det är inte bara skolor som vi tror kan dra nytta av 
undersökningen, andra intressenter skulle kunna vara andra kommunala verksamheter eller 
privata företag som står inför en migration.

1.5 Risbergska skolan
Den skola som vi kommer att undersöka är Risbergska skolan som är en av sju 
gymnasieskolor i Örebro kommun. Läsåret 07/08 hade skolan 1 200 elever samt en 
personalstyrka på 180 personer. På Risbergska skolan kan man välja mellan sex olika 
program till exempel estetiskaprogrammet och omvårdnadsprogrammet. Risbergska skolan 
är dessutom ett riksgymnasium för döva. (Risbergska Skolan, 2009)

Risbergska skolan migrerade sommaren 2009 från proprietära mjukvaror som Microsoft 
Office och Adobe Photoshop till öppna mjukvaror som till exempel Open Office och 
Gimp. Detta innebar att man installerade nya programvaror på ungefär 480 datorer.

1.6 Disposition
Uppsatsen inleds med en introduktion till uppsatsämnet där vi kort berättar om Open 
Office, Microsoft Office samt kontorspaket i allmänhet. Sedan presenteras uppsatsens syfte 
samt frågeställningar tillsammans med intressenter samt en kort beskrivning av 
studieobjektet, Risbergska skolan. 

I det efterföljande kapitlet diskuteras uppsatsens perspektiv där vi bland annat tar upp våra 
förväntningar och erfarenheter av uppsatsämnet, dessutom beskrivs de centrala begrepp 
som ingår i undersökningen. 

Under metodkapitlet går vi genom dels hur vi har sökt fram litteratur inom ämnet samt hur 
och varför undersökningarna har genomförts. I Teori och Resultat redovisas resultaten från 
våra litteraturstudier samt den data som samlats in genom intervjuer och enkäten. Den data 
som presenteras i Resultatkapitlet är inte obehandlad utan har genomgått viss analys, vilket 
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redogörs närmare i Metodkapitlet.

I analyskapitlet redovisas den analys som genomförts på det som presenterats i Resultat 
och Teorikapitlen. I det efterföljande kapitlet redovisar vi sedan våra slutsatser från 
undersökningen samt binder ihop dessa med våran frågeställning. I den avslutande 
diskussionen kommer slutsatserna att diskuteras samt olika lösningsförslag presenteras på 
de problem som uppdagats under studien.

2. Perspektiv 
Under undersökningen har vi haft ett användarperspektiv då vi fokuserat mycket på hur 
användarna på skolan upplever skillnaden mellan de båda kontorspaketen. Vi har valt att 
undersöka användarnas upplevelser vad gäller funktionalitet, användbarhet samt 
kompatibilitet. Vi har även fokuserat på hur organisationen runt skolan påverkats, 
ekonomiskt men även hur organisationen runt själva migrationen sett ut. På grund av detta 
menar vi även har ett organisatorisktperspektiv.

2.1 Föreställningar och förväntningar
Vår uppfattning är att företag, privatpersoner samt den offentlig sektorn ofta är bundna i 
kostsamma licensavtal rörande val av kontorspaket. Genom att använda sig av 
kontorspaket så som Open Office, som är öppet och gratis, kan dessa organisationer och 
privatpersoner spara in pengar. 

Vi tror att Open Office kan kosta något mer än Microsoft Office vid en migration i form av 
ny utbildning samt ökade supportkostnader, detta då antalet personer med erfarenheter från 
Open Office troligtvis är betydligt färre än de med Microsoft Office. Trotts detta tror vi 
ändå att privatpersoner och verksamheter har mycket pengar att spara på en migration, då 
vi tror att Microsoft Office licenskostnader är större än kostnaden för en migration i det 
långa loppet.

2.2 Erfarenheter
Vi är alla tre informatikstudenter vid Örebro universitet som använt Microsoft Office 
genom hela skolgången. Två av oss har använt Open Office under universitetsstudierna, 
varav en utav dessa har mer erfarenheter av öppen mjukvara genom användandet av 
GNU/Linux på sin hemdator, där användandet av öppen mjukvara är betydligt mer utbrett.
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2.3 Centrala begrepp

2.3.1 Microsoft Office 
1990 så släppte Microsoft sitt första kontorspaket till MS-Dos och Mac OS, detta paket 
innehöll programmen Word (ordbehandling), Excel (kalkylprogram) samt Powerpoint 
(presentationer). Senare utökades kontorspaketet även med Mail/Outlook (e-post), Access 
(databashanterare) samt Publisher (DTP1). När Microsoft samlade alla sina kontorsprogram 
i ett paketet fick konkurrenterna svårt att hänga med då endast Microsoft kunde erbjuda 
hög standard på alla delar. (Pechman, 2003, Hewitt, 2009) 

Den senaste utgåvan av Microsoft Office heter Microsoft Office 2007 och finns i fyra olika 
varianter, Standard, Professional, Hem och Student utgåva, Small Business. Professional 
utgåvan består av Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher samt Access. 

2.3.2 Open Office 
Open Office heter egentligen OpenOffice.org men vi har valt att använda Open Office då 
det namnet är mer vanligt förekommande. Open Office härstammar från Sun Microsystems 
StarOffice och det är även Sun Microsystems som bidrar med mest kod till Open Office. 
Sedan slutet av 2000 bygger Sun Microsystems StarOffice på OpenOffice källkod. 
(OpenOffice.org C, uå)

Open Office släpptes 13 oktober 2000 med källkod, ett år senare hade en miljon användare 
laddat ner kontorspaketet (OpenOffice.org D, uå). Open Office finns till operativsystemen 
Windows, Linux, Mac OS och UNIX dessutom så är programmet översatt till 80 olika 
språk. I Open Office finns programmen Writer (ordbehandling), Calc (kalkylprogram), 
Impress (presentationer), Draw (grafik), Base (databashanterare) och Math (kalkyler). 
(OpenOffice.org E, uå)

2.3.3 Proprietär mjukvara
Proprietär mjukvara är mjukvara som på något sätt begränsar användandet, modifiering, 
kopiering eller vidare distribution genom till exempel olika kopieringsskydd eller 
krypteringar (Proprietary software, 2008). Exempel på proprietär mjukvara är Microsoft 
Office 2007 och Adobe Photoshop CS4.

1 DTP: Desktop publishing, är ett program där man får datorstöd för att skapa dokument med högkvalité för 
tryck (Desktop publishing, 2002).
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2.3.4 Filformat 
Med filformat menas den interna struktur som en fil är sparad efter. Det finns både öppna 
och stängda filformat det som skiljer de båda åt är att stängda format ofta kräver en 
proprietär mjukvara för hanteringen, som ofta kostar pengar, medan öppna format används 
av kostnadsfria program med öppen källkod. Nedan finns en tabell som beskriver de 
format som dyker upp i uppsatsen.

doc - Ett stängt filformat som äldre versioner av Microsoft Office sparar 
textdokument i som standard.

docx - Ett stängt filformat som nyare versioner av Microsoft Office sparar 
textdokument i som standard.

pdf - Ett öppet filformat utvecklat av Adobe för att hantera textdokument.

odt - Ett öppet filformat som Open Office sparar sina textdokument i som standard.

2.3.4.1 Öppna filformat
Det finns många olika definitioner av öppna filformat. Vi har valt att använda oss av de 
kriterier som Sun Microsystems anser att ett filformat måste uppnå för att kunna kallas 
öppet.

✔ Formatet baseras på en underliggande öppen standard.
✔ Formatet är utvecklat genom en nätgemenskaps-driven process.
✔ Formatet godkänns och underhålls av en oberoende standard-organisation.
✔ Formatet är fullt dokumenterat och tillgängligt för alla.
✔ Formatet är fritt från proprietära tillägg.

2.3.5 Öppen källkod/Öppen mjukvara
Begreppet öppen källkod eller open source som det heter på engelska härstammar från ett 
möte i Kalifornien 1998, där flera förespråkare av fri mjukvara träffades (Open Source 
Initiative B, uå). Open Source Initiative (OSI) är en amerikansk ideell stiftelse vars uppgift 
är att förnya och godkänna licenser som uppfyller kraven för att en mjukvara ska klassas 
som open source (Open Source Initiative C, uå). På OSIs hemsida så listar man tio punkter 
som en mjukvara ska uppfylla för att få klassas som öppen källkod, bland dessa punkter så 
ingår bland annat att det ska vara fri tillgång till källkoden samt att mjukvaran ska vara 
gratis att använda (Open Source Initiative A, uå).

Det finns en mängd olika licenser som faller in under kategorin öppen källkod men några 
av de vanligaste är GNU General Public License, The BSD License och Apache License. 
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Exempel på program som använder denna typ av licens är Linux (Linux Online, uå), Open 
Office (OpenOffice.org B, uå) och Gimp (Gimp, uå).

2.3.6 Interoperabilitet
Interoperabilitet är förmågan hos olika system/mjukvaror att fungera tillsammans och 
kunna kommunicera med varandra.

3. Metod
Vår undersökningsdesign är en fallstudie då vi fokuserar på ett specifikt fall samt plats, 
Risbergska skolan. Nackdelen med att genomföra en fallstudie är att man inte kan 
generalisera slutsatserna utanför undersökningsobjektet på samma sätt som när man 
använder sig av undersökningsdesigner med flera undersökningsobjekt. (Bryman, 2001) 
Vår ambition inledningsvis var att hitta ytterligare skolor som bytt inom Örebro kommun, 
men då det visade sig att endast två skolor bytt valde vi att fokusera på en skola för att på 
så sätt kunna gå in mer på djupet.

Under studien har vi använt oss av metodtriangulering, då vi använt oss av tre olika 
metoder för att nå vårt slutresultat (Bryman, 2001). Detta var något som vi sett att en 
liknande studie av Davoli et al. (2007) använt sig av. Inledningsvis genomförde vi en 
litteraturstudie där vi skapade oss en bild över området samt skapade en grund för den 
inledande intervjun genom de för- och nackdelar och problem som de studerade artiklarna 
tagit upp. Litteraturens för- och nackdelar samt problem jämfördes sedan emot våra egna 
resultat. Förutom litteraturstudien har vi även genomfört kvalitativa intervjuer samt en 
kvantitativ enkät.

3.1 Datainsamlingsmetod

3.1.1 Litteraturstudie
När vi sökt tidigare forskning har vi använt oss av sökmotorerna Google Scholar, ACM 
Portal samt Elin. De sökord vi använt har varit Open Source, migration, education, school, 
Microsoft Office, Open Office, usability, functionality, economy samt compatibility. Under 
dessa sökningar fann vi fyra akademiska arbeten samt en statlig utredning att basera vårat 
teorikapitel på.

• A critical approach  to  Open Source software

• Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad samordning av offentlig IT-
standardisering
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• Full Migration to Open Source Systems in Education: Investigation on 'Bolzano 
Case'

• Promoting Open Source Software in Public Administrations: a Necessary Work of  
Information and Training

• Waiting for Usable Open Source Software? Don't Hold Your Breath!

Artiklarna användes för kunskapsfördjupning inom ämnet, men även för att identifiera för- 
och nackdelar samt problem som kom att testas emot vårt valda användningsfall. ”Full  
Migration to Open Source Systems in Education: Investigation on 'Bolzano Case'” har 
även använts för att välja tillvägagångssätt samt metoder. ”Den osynliga infrastrukturen – 
om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering” var inledningsvis till hjälp för 
att leda oss till vårt uppsatsämne.

3.1.2 Kvalitativa intervjuer
De kvalitativa intervjuerna gjorde vi inledningsvis ganska ostrukturerade, men ju fler 
intervjuer vi genomförde desto mer strukturerade blev de. Fördelen med att använda 
kvalitativa intervjuer är att vi får möjlighet att återkomma till de intervjuade vid oklarheter 
(Bryman, 2001), vilket vi även utnyttjat i ett fall. Förutom att återkomma till en respondent 
med följdfrågor fick vi även möjligheten att styra intervjuerna åt det håll som passade för 
varje respondent (Bryman, 2001), detta var särskilt nyttigt vid lärarintervjuerna då man 
tidigt märkte om de var för eller emot bytet. Intervjuerna spelades in för att sedan 
transkriberas, anledningen till att vi valde att transkribera intervjuerna var dels för att 
underlätta en djupare analys men även för att undvika eventuella feltolkningar av vad 
respondenten sagt, dessa fördelar anser vi väger tyngre än nackdelen med att  kvalitativa 
intervjuer kräver mycket tid att genomföra (Bryman, 2001). 

Vi hade inledningsvis funderingar på att använda oss av deltagande observationer för att se 
vilka problem som användarna upplevde med den nya mjukvaran, vi insåg dock att 
kvalitativa intervjuer på ett bättre sett skulle få fram de problem som användarna haft från 
första början vid migrationen. Att endast använda enkäter till lärarna var uppe som förslag 
men valdes bort då vi var intresserade av djupare svar än de man kan få ut av en enkät, i en 
enkät är det svårt att ställa följdfrågor på samma sätt som vid en intervju (Bryman, 2001).

3.1.2.1 Första intervjun
Efter ett inledande telefonsamtal till Risbergska skolan blev vi rekommenderade att ringa 
till Örebro kommun och prata med Urban Boström som är verksamhetsutvecklare inom 
Örebro kommun. Urban Boström var en utav de drivande krafterna för det principbeslut 
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som fattats i kommunen och möjliggjort migrationen. Efter transkriberingen av intervjun 
upptäckte vi diverse oklarheter som vi inte lagt märke till under själva intervjutillfället och 
valde därför att skicka ett email med kompletterande följdfrågor.

3.1.2.2 Andra intervjun
Den andra intervjun hölls med Peder Andersen som är datoransvarig på Risbergska- och 
Kvinnerstaskolan. Peder Andersen har varit delaktig vid själva migrationen vid Risbergska 
skolan och är den person som borde veta mest om de synpunkter som lärarna på skolan 
uttryckt gällande migrationen.

3.1.2.3 Lärarintervjuerna
Vi bad Peder Andersen om hjälp vid urvalet av lärare att intervjua detta för att komma åt de 
lärare med flest synpunkter på bytet. Två av de lärare som Peder tillfrågat blev intervjuade, 
en av lärarna hade en mer negativ syn på migrationen än den andra. Då vi under de tidigare 
intervjuerna märkt att samma positiva synpunkter var återkommande, var vi vid den här 
tidpunkten mer intresserade av negativa åsikter och valde därför att fråga läraren med den 
mer negativa synen på migrationen om ytterligare lärare att intervjua. Detta ledde till 
ytterligare två lärarintervjuer där vi fick ut mer negativa åsikter.

De för- och nackdelar samt problem som inte kunnat bekräftats eller falsifierats i tidigare 
moment utgjorde sedan grunden för våra intervjuer med lärarna på skolan. Till dessa 
intervjuer gjordes frågorna för att främst hitta konkreta exempel på saker som fungerar 
särskilt bra eller särskilt dåligt. Intervjuerna med lärarna skiljde sig åt i jämförelse med 
dem tidigare två intervjuerna i det att vi lade störst fokus på att hitta nya exemplifierande 
för- och nackdelar samt problem med migrationen, detta för att vi i nästa steg i princip bara 
kom att bekräfta/falsifiera problem samt för- och nackdelar genom våran 
enkätundersökning.

3.1.3 Enkätundersökning
Efter att alla intervjuer genomförts, transkriberats och analyserats ville vi studera om fler 
lärare på skolan upplevt de för- och nackdelar samt problem som vi identifierat genom 
intervjuerna, detta gjordes med hjälp av en enkätundersökning. Nackdelarna med att 
använda en enkätundersökning var att vi inte hade möjlighet till att ställa följdfrågor, men 
även att vi fick se upp med att göra frågorna för svåra eftersom det är väldigt lätt att bli för 
teknisk i språket vilket många lärare kan ha svårt att förstå (Bryman, 2001). Problemet med 
följdfrågor tyckte vi inte var så stort problem då vi främst var intresserad av att kolla hur 
många som upplevt de fördelar- och nackdelar samt problem som vi identifierat genom de 
tidigare intervjuerna. Problemet med att frågorna kunde bli för svåra att förstå kvarstod 
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dock vilket ledde till att vi fick lägga ner extra mycket tid för att göra frågorna så enkla 
som möjligt. Det finns också fördelar med att använda en enkätundersökning, vi behövde 
inte oroa oss för en intervjuareffekt(att man omedvetet påverkar respondentens svar genom 
t ex. Kroppsspråk eller tonfall), vi kunde även nå fler lärare snabbare än om vi skulle 
genomfört intervjuer (Bryman, 2001).

Då de flesta lärare gått på jullov vid tidpunkten för utformningen av enkäten så valde vi att 
göra en enkätundersökningen som gick att besvara via internet. Ett problem med att göra 
undersökningen via internet var att vi inte hade samma kontroll på vilka som verkligen 
svarade jämfört med att fysiskt dela ut enkäterna (Bryman, 2001), men vi ansåg att vi inte 
hade något annat val då alla lärare i princip var otillgängliga. För att få så många lärare 
som möjligt att svara på enkäten bad vi rektorn på skolan att skicka ut ett email med länken 
till enkäten tillsammans med ett meddelande som visade på hur viktigt det var att lärarna 
svarade på enkäten.

Enkäten bestod av tio frågor som i huvudsak var baserade på dem mest förekommande för- 
och nackdelar samt problemen som vi hittat från intervjuerna. Detta för att få reda på hur 
pass utbredda dessa för- och nackdelar samt problem faktiskt var. Två av frågorna var 
öppna frågor där användaren hade möjlighet att skriva fritt om eventuella för- och 
nackdelar eller problem med Open Office som enkäten inte hade behandlat.

3.2 Analysmetod
Under studiens datainsamling har vi växlat mellan att samla in data och analysera data, 
detta är något som man vanligtvis använder sig av inom grounded theory (Bryman, 2001). 
Analysen av intervjuerna gick till så att vi letade efter utsagor som stödde för- och 
nackdelar eller problem, dessa kategoriserades sedan efter fem kategorier. Även i grounded 
theory använder man sig av kategorier för att analysera och koda insamlad data (Bryman, 
2001).

Analysen av intervjuerna gick till så att varje svar analyserades, i svarets marginal 
sammanfattades svaret i en utsaga för att urskilja det i texten som vi kom att använda. 
Dessa utsagor delades sedan in våra fem kategorier främst för att underlätta hanteringen 
men även för att lättare se i vilket sammanhang utsagan behandlas. Utsagorna användes 
sedan antigen för att svara på om ett problem eller för- eller nackdel inträffat eller inte, 
men även för att skapa nya för- och nackdelar och problem som underlag för 
nästkommande intervju.

Resultatet från analyserna av intervjuerna användes sedan för att skapa vår enkät med syfte 
att ta reda på hur pass utbredda de problem och för- och nackdelar vi hittat egentligen varit. 
En sammanfattande analys gjordes sedan där citat från intervjuerna blandades med resultat 
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från enkätundersökningen och intressanta delar ur litteraturstudien. Vi arbetade med en 
kategori i taget där vi letade citat och resultat som antingen stödde varandra eller sa emot 
varandra. Under analysen fokuserade vi mer på att hitta samband mellan dessa citat och 
resultat än att diskutera vad dem faktiskt innebar, den diskussionen har vi valt att föra 
under slutsatsen.

3.2.1 Kategorier
Kategorierna har identifierats under litteraturstudien för att sedan förfinas efter analysen av 
den första intervjun. Kategorierna användes främst för att underlätta hanteringen av 
utsagorna men även för att lättare se i vilket sammanhang utsagan behandlas.

3.3.1.1 Kompatibilitet
Med kompatibilitet menar vi hur pass bra två system går att använda tillsammans. 
Kategorin kompatibilitet kommer från ”Den osynliga infrastrukturen” där man menar att 
migration till öppen mjukvara ofta leder till interoperabilitetsproblem med proprietära 
system (Näringsdepartementet, 2007) samt från ”Full Migration to Open Source Systems 
in Education: Investigation on 'Bolzano Case'” som tar upp problem med att filer kan 
formateras annorlunda (Davoli et al., 2007). 

3.3.1.2 Funktionalitet
Med funktionalitet menas hur väl systemet utför de uppgifter som systemet är ämnat att 
utföra. Här är det inte relevant hur svårt det är för användaren att använda funktionerna. 
Kategorin funktionalitet har vi hämtat från ”Full Migration to Open Source Systems in  
Education: Investigation on 'Bolzano Case'” som i sin undersökning kom fram till att 
lärarna fick nya funktioner med Open Office (Davoli et al., 2007).

3.3.1.3 Användbarhet
Med användbarhet syftar vi på gränssnittets utformning, hur lätt det är att navigera i och 
använda samt minnas hur det användes. Kategorin användbarhet har vi hämtat från ”Full  
Migration to Open Source Systems in Education: Investigation on 'Bolzano Case'” som 
skriver att deras undersökning visar på att användbarheten i Open Office uppfattades som 
mycket god (Davoli et al., 2007). 

3.3.1.4 Ekonomi
Här nämns dels de ekonomiska aspekterna, alltså hur mycket ett system kostar att köpa och 
till viss del använda. Även frågor som rör hur själva licenserna är utformade tas upp här, 
om dessa medför begränsningar eller friheter i användandet av systemet. Kategorin 
ekonomi kommer från ”Den osynliga infrastrukturen” som säger att öppen mjukvara 
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innebär en förenklad licenshantering (Näringsdepartementet, 2007). ”Full Migration to  
Open Source Systems in Education: Investigation on 'Bolzano Case'” ser priset som en av 
de stora fördelarna med öppen mjukvara men säger samtidigt att det finns andra kostnader 
involverade med IT-system än inköpet (Davoli et al., 2007). 

3.3.1.5 Migration
Under kategorin migration återfinns de fördelar, nackdelar och effekter som är direkta 
effekter av själva bytet alltså inte användandet av det nya systemet som sådant. Kategorin 
migration har vi hittat i ”Den osynliga infrastrukturen” som hävdar att migrationer till 
öppen mjukvara riskerar att bli omfattande (Näringsdepartementet, 2007).

4. Teori
Kategorierna som teorin är uppdelad efter rymmer påståenden som vi funnit i de artiklar vi 
tagit del av. Dessa påståenden gäller i de flesta fall öppen mjukvara i allmänhet och är 
därför inte alltid tillämpbara på Open Office då Open Office stöds av flera stora aktörer 
som tex. Sun Microsystems och därigenom får större resurser för till exempel 
användartester än annan öppen mjukvara. 

I teorikapitlet kommer vi använda oss av följande artiklar som vi funnit genom vår 
litteraturstudie.

”A critical approach to Open Source software” är en master uppsats från 2004 skriven av 
Stefan Görling vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Artikeln diskuterar 
riktigheten och relevansen i antaganden om fördelar med öppen källkod.

”Full Migration to Open Source Systems in Education: Investigation on 'Bolzano Case'” är 
skriven av Paolo Davoli, Stefania Bressan samt Paolo Lorenzi för konferensen IADIS 
International Conferens e-society som hölls 2007. Artikeln behandlar ett fall där man 
migrerade från proprietär mjukvara till öppen mjukvara vilket är samma fenomen som vi 
undersöker i vår studie.

”Promoting Open Source Software in Public Administrations: a Necessary Work of  
Information and Training” som hittats i Proceedings of the First International Conference 
on Open Source Systems – OSS 2005 är skriven av Olivier Glassey. Artikeln beskriver 
öppen mjukvara, vad det innebär, vart det kommer ifrån, vilka som utvecklar den samt 
styrkor och svagheter med öppen mjukvara.

”Waiting for Usable Open Source Software? Don’t Hold Your Breath!” av Ravi Sen är 
publicerad 2007 i Communications of the associations for informations system. Artikeln tar 
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upp olika metoder som kan användas för att testa användbarhet och redogör för olika 
strategier som öppna mjukvaruprojekt använder sig av för att locka till sig 
användbarhetsexperter. Artikeln tar även upp hur öppen mjukvaruprojekt kan engagera 
användare som inte är utvecklare i utformningen av gränssnitt.

”Den osynliga infrastrukturen - en förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering” 
är en statlig offentlig utredning av Näringsdepartementet från 2007. En del av utredningens 
uppdrag var att överväga om och hur man borde främja öppen mjukvara.

4.1 Kompatibilitet
Enligt statens offentliga utredning “Den osynliga infrastrukturen” leder användandet av 
öppna filformat till en bättre och enklare kommunikation med allmänheten. Detta då öppna 
filformat inte är kopplade till ett specifikt program vilket ofta är fallet med slutna format. 
När filer distribueras från den offentliga sektorn blir detta även en demokratifråga då alla 
ska ha möjlighet att ta till sig av informationen. (Näringsdepartementet, 2007) Även 
”Promoting Open Source Software in Public Administrations” ser öppna format som en 
tillgänglighets- och demokratifråga (Glassey, 2005).

Däremot ser utredningen “Den osynliga infrastrukturen” en risk för att användande av 
öppen mjukvara leder till interoperabilitetsproblem med existerande proprietära program. 
Dessa problem innebär oftast att programmen i fråga inte kan utbyta information. 
(Näringsdepartementet, 2007) Detta stöds även av ”Full Migration to Open Source 
Systems in Education: Investigation on 'Bolzano Case'” där man noterade 
kompatibilitetsproblem då öppna filformat användes. Vanligast var att filernas formatering 
ibland förändrades men även att information försvann. (Davoli et al., 2007) 

4.2 Användbarhet
Enligt ”Waiting for Usable Open Source Software? Dont Hold  Your Breath!” finns det en 
konsensus att öppen mjukvara har allvarliga brister när det gäller användbarhet.  Artikeln 
menar att utvecklare av öppen mjukvara måste utföra tester i syfte att identifiera 
användargrupper och deras datorvana, ålder och erfarenhet för att sedan kunna modifiera 
mjukvarans komplexitet. Artikeln hävdar också att en anledning till att projekt med öppen 
mjukvara  ofta är lösningen på ett tidigare olöst problem och att användbarheten därför får 
stryka på foten till förmån för funktionaliteten.(Sen, 2007) ”Den osynliga infrastrukturen” 
anger även att en vanlig brist med öppen mjukvara är att den ofta ställer högre krav på 
användarens kompetens. Däremot anger ”Full Migration to Open Source Systems in  
Education: Investigation on 'Bolzano Case'” att Open Office fick mycket god respons av 
användarna, dessa kände igen sig från motsvarande proprietära program och vande sig fort 
vid Open Office. Man noterade dock en ökning av samtal till supporten efter migrationen, 
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lärare klagade även på överflödet av teknisk information. (Davoli et al., 2007)

4.3 Funktionalitet
”Waiting for Usable Open Source Software? Dont Hold  Your Breath!” ser en trend inom 
utveckling av öppen mjukvara där utvecklarna endast integrerar funktioner som de själva 
har nytta av och inte nödvändigtvis tänker på vad marknaden efterfrågar . Artikeln ser även 
detta som ett  problem och hävdar att det beror på att många öppna källkodsprojekt börjar 
som den första lösningen på ett problem eller inom ett område.(Sen, 2007) ”Den osynliga 
infrastrukturen” menar däremot att stabiliteten och kvaliteten är högre hos öppen mjukvara 
än hos proprietär. Det påstås vara den stora utvecklingsgruppen och att det ständigt släpps 
nya körbara versioner som kan buggtestas, som ligger bakom detta. Även säkerheten anses 
vara en klar fördel med öppen mjukvara, främst då hos operativsystem samt webbläsare 
som utvecklats som öppen mjukvara. (Näringsdepartementet, 2007) 

4.4 Ekonomi
Att öppen mjukvara är kostnadsfritt nämner flera artiklar, bland annat ”Full Migration to  
Open Source Systems in Education: Investigation on 'Bolzano Case'” som menar att öppen 
mjukvara erbjuder stora möjligheter för skolor som vanligtvis har mycket begränsade 
ekonomiska möjligheter (Davoli et al., 2007). Förutom de pengar som sparas in vid 
införskaffandet av öppen mjukvara i förhållande till proprietär mjukvara anser ”Den 
osynliga infrastrukturen” att totalkostnaden för mjukvaran under hela dess livslängd blir 
lägre än med proprietära alternativ. Vidare hävdar utredningen att proprietär mjukvara ofta 
är behäftad med krångliga licensavtal som kan begränsa användarens möjligheter även om 
de direkta kostnaderna är låga, de fria licenserna ger användaren mycket stora friheter över 
hur mjukvaran får användas. ”Den osynliga infrastrukturen” ser även en risk med att 
använda proprietär mjukvara tillsammans med öppen mjukvara då många proprietära 
licenser inte stöder/tillåter kopplingar till öppen mjukvara. (Näringsdepartementet, 2007) 
”Full Migration to Open Source Systems in Education: Investigation on 'Bolzano Case'” 
hävdar även att öppen mjukvara ökar användarens respekt för att följa licenser och minskar 
därigenom benägenheten till piratkopiering (Davoli et al., 2007). 

4.5 Migration
”Den osynliga infrastrukturen” ser risker med att en migration från proprietär mjukvara till 
öppna mjukvara kan bli omfattande och kostsamma (Näringsdepartementet, 2007). ”A 
critical approach to Open Source software” menar istället att alla migrationer är potentiellt 
bökiga och kostsamma och alltså inget unikt för öppen mjukvara.

”A critical approach to Open Source software” ser inte öppen mjukvara som en garanti för 
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att slippa inlåsning2 då  öppen mjukvara endast gör dataöverföring från slutna format 
möjlig, men inte garanterar att den blir enkel. (Görling, 2003) I kontrast till detta hävdar 
”Den osynliga infrastrukturen” att öppen mjukvara automatiskt leder till minskat beroende 
av en produkt/leverantör (Näringsdepartementet, 2007). ”Full Migration to Open Source 
Systems in Education: Investigation on 'Bolzano Case'” påpekar även att migrationsarbetet 
inte enbart kan fokusera på det tekniska området då en migration även förändrar hur 
användarna interagerar med systemet. Alltså måste en migration även ta hänsyn till 
individers behov och förutsättningar. (Davoli et al., 2007)

4.6 Källkritik
Öppen mjukvara är ett relativt nytt fenomen inom forskningsvärlden, därför är forskning 
kring öppen mjukvara något nytt vilket gör att det inte finns mycket gammal forskning 
rörande ämnet. Detta har fördelen att all forskning är relativt ny medan nackdelen är att 
utvecklingen kring öppen mjukvara går relativt snabbt vilket leder till att 
forskningsrapporter riskerar att bli utdaterade redan när de publiceras. Detta är något vi har 
fått se upp med.

Våra artiklar är publicerade mellan åren 2004-2007 och vår bedömning är att deras resultat 
fortfarande är aktuella. Artiklarna ”Full Migration to Open Source Systems in Education:  
Investigation on 'Bolzano Case'” och ”Promoting Open Source Software in Public  
Administrations: a Necessary Work of Information and Training” är ifrån två 
internationella konferenser och har då genomgått någon form av peer review. Artikeln 
”Waiting for Usable Open Source Software? Don't Hold Your Breath!” är den enda artikel 
vi använt som publicerats i en akademisk tidsskrift,  Communications of the Association  
for Information System (CAIS).   

Vi har även använt en statlig offentlig utredning från Näringsdepartementet samt en master 
uppsats från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Dessa är inte 
vetenskapliga artiklar men behandlar det ämne vi är intresserade av, därför har vi valt att 
använda dessa i vårt Teorikapitel. Master uppsatsen har examinerats på KTH och har 
därigenom genomgått en form av granskning, vi bedömer även att en master uppsats ligger 
på så pass hög nivå att vi kan använda den i teorikapitlet.

5. Resultat 
5.1 Första intervjun

Vi träffade Urban Boström den 20 november 2009 för att intervjua honom rörande 
kommunen och dess användning av öppen mjukvara inom de kommunala 

2 Inlåsning, när en användare är beroende av ett program och kan inte bryta beroendet utan att lägga ut pengar.
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gymnasieskolorna i Örebro. Urban Boström är verksamhetsutvecklare i Örebro kommun 
och ansvarar för IT frågor inom barn och utbildning. Intervjun genomfördes av Andreas 
Sers och Erik Rydell och transkriberades av Dan Söderlund.

5.1.1 Kompatibilitet
Det största problemet som uppstått rörande kompatibiliteten berör det 
dokumenthanteringssystem som administrationen använder. Detta systems textmodul 
bygger på Microsoft Word vilket lett till att systemet endast kan hantera de filer som 
skapats i Microsoft Office. Detta har gjort att alla som använder 
dokumenthanteringssystemet måste ha Microsoft Office installerat men även hindrat 
skolan från att börja använda öppna filformat.

När vi frågade Urban Boström om anledningen till varför man inte bytt till öppna filformat 
när man går över till öppen mjukvara så menade Urban att det skulle uppstå 
kompatibilitetsproblem när man skickar dokument från skolan till till exempel föräldrarna, 
detta då det inte är säkert att de har programvara som stödjer de öppna filformaten.

Eftersom Open Office har som standard att spara i öppna filformat så har man valt att ställa 
om programmen vid migrationen så att standardformaten i Open Office är det format som 
används av Microsoft Office.

"Vi har ett dokumenthanteringssystem till exempel där själva textmodulen bygger på 
Word och då kan man inte köra Open Office för då funkar inte det." 

"Vi gör ju så att på skolorna så skickar vi ut riktiga Office till Rektorer och  
skoladministratörer och i övrigt så kör vi Open Office om inget annat sägs." 

"det funkar inte om du gör en PowerPoint med lite animationer och kanske  
med ljud och så flyttar du över det i Impress, då har det inte alltid funkat" 

"För man ska kunna skicka hem veckobrev, de e ju så, det är ju inte bara vi. Om vi  
gick över till .odt så skulle vi bara få trassel."

”Vi ställde ju om programmet så att det sparar ju i .doc och .xls och det betyder ju  
att skickar du ett mail så kan ju vem som helst öppna det. Det har ju hänt att första  
gången vi installerade det på gymnasiet så hade den teknikern missat att köra den  

filen och då blev det ju .odt istället, och då blir det ju problem för då kan inte  
föräldrar och andra öppna det.”

5.1.2 Funktionalitet 
Urban Boström menar i intervjun att de har fått två funktioner som varit uppskattade, dels 
att man kan spara filer i pdf format samt att man fått en zoom funktion som saknades i de 
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Windows versioner man tidigare använde. Urban Boström menar vidare att Open Office 
saknar funktionalitet gentemot Microsoft Office, han menar även att Impress inte är lika 
bra som PowerPoint. 

Ytterligare en sak som har blivit mer problematiskt enligt Urban Boström är hur 
uppdateringsförfarandet går till av programmen, i Microsoft Office uppdateras 
programmen automatiskt medan det i Open Office krävs en färsk installation för att få de 
senaste uppdateringarna, detta leder till att de inte jämnt kan ha den senaste versionen utan 
får vänta tills det har blivit någon större skillnad. 

"man ju en pdf-funktion som man inte får i Microsoft och det finns ju lite annat. Du 
har ju zoom funktionen där nere i Open Office, om man visar att här kan man dra i  

den här istället för att skriva" 

"i Microsoft kommer det ju patchar och sen kan man gradvis uppdatera systemet och 
så funkar ju inte Open Office, det är ju som det är sen kommer det en ny version och  
då får man ju ta bort den gamla och installera den nya. Det är ju lite stökigt då och  

då får man ju istället välja att vi kanske inte ska ha alla versionsförändringar utan vi  
väntar och ser om det blev någon dramatisk skillnad"  

"Det som dyker upp är för att man inte kan göra det man vill göra och i bland beror  
det på att programmet inte kan och i bland att man själv inte kan." 

"för Impress är inte lika bra, det är ju bara så." 

5.1.3 Användbarhet 
Urban Boström menar att IT-enheten som har hand om supportfrågor inom kommunen var 
oroliga för en högre belastning än innan migrationen, detta har dock inte blivit fallet. Det 
vanligaste problemet med användbarheten är att användarna inte hittar de funktioner som 
de vill använda, till exempel utskriftsformat eller hunden som finns i Word för att illustrera 
figursättningsfunktionen för bilder.

"Det är ju just såna här saker som att man inte hittar utskriftsformat eller lite olika  
grejer, man letar efter hunnen som det heter då när man ska formatera bilder eller  

om man ska beskära kan ju vara lite annorlunda att man klickar inne i en ruta  
istället för att man drar i rutan, så det finns lite småskillnader " 

"Det som dyker upp är för att man inte kan göra det man vill göra och i bland beror  
det på att programmet inte kan och i bland att man själv inte kan." 

"Men det dyker ju upp saker som händer men nästan alltid är ju problemen mest att  
man är ovan, man hittar inte." 

"IT-enheten var ju rädda för att dem skulle få mycket support frågor, men det har  
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dem inte fått" 

5.1.4 Ekonomi
Genom intervjun fick vi veta att skolorna själva är ekonomiskt ansvariga och att den enda 
mjukvara man betalar för är en pedagogisk mjukvara från elevdata. Urban är inte heller 
medveten om det har gjorts någon ekonomisk kalkyl när beslutet för migrationen ägde rum 
men han tror inte att migrationen har kostat något då man inte haft några utbildningar eller 
behövt ta in hjälp utifrån. Urban vet dock att gymnasieskolorna har betalat 700.000 kronor 
per år i ”School agrement”.

Licenshanteringen verkar blivit enklare efter migrationen då Urban menar att det inte krävs 
någon licenshantering alls för Open Office, men det är IT-enheten som ansvarar för 
licenserna i övrigt.

"Njae, jag tror inte att det har kostat just." 

"det är skolorna själva"3

"det var han som beslutade, i samråd med andra förstås att börja med 'Star Office'  
istället för Microsoft Office, om han gjorde nån kalkyl på det eller, det vet jag inte."

"I princip betalar vi bara för ett pedagogiskt paket ifrån elevdata, som vi köper i som 
ett grundpaket. Annars har vi bara gratisprogramvaror."

"Gymnasieskolorna har betalat 700 000 kronor i school agrement per år."

"Open Office kräver ju ingen licenshantering"

"IT-enheten håller koll på dem licenser vi har"

5.1.5 Migration
Enligt Urban Boström har man inte stöt på speciellt mycket motstånd från slutanvändarna 
rörande migrationen samt att migrationen genomfördes utan några större problem. De 
problem som har uppstått har berott på att man glömt ändra språkinställningen till svenska 
och standardfilformat till doc. Det har inte heller krävts några hårdvaruförbättringar utan 
man kan köra på samma datorer som man använde tidigare till Microsoft Office. 

Urban upplever inte att det varit något större motstånd bland personalen angående bytet 
och det motstånd som varit anser han dämpats när man förklarat de ekonomiska fördelar 
man får genom migrationen. Urban menat också att man inte gjort någon utvärdering av 

3 Urban Boström på frågan om vilka som är ekonomiskt ansvariga.
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migrationen och tror inte att det blivit några större skillnader. Genom intervjun fick vi även 
veta att man även bytt ut andra proprietära mjukvaror mot öppna mjukvaror. 

"Dem som gör motstånd gör det för att 'jag har ju Office hemma, och då känner jag  
igen mig'" 

"Nej" 4

"Vi ställde ju om programmet så att det sparar ju i .doc och .xls och det betyder ju  
att skickar du ett mail så kan ju vem som helst öppna det."

"vi kör över det till svenska"

"nej. det funkar bra."Urban Boström på frågan om det har krävts någon förändring  
av hårdvaran under migrationen.

"i princip kan vi göra det när som helst. men det gör vi ju upp med skolan, om dem 
vill ha det på en gång eller om dem vill ha det i läsårsskifte."

"dem som gör motstånd gör det för att 'jag har ju Office hemma, och då känner jag  
igen mig' och förklarar man då att det kommer kosta din skola såhär och såhär  

mycket för att du ska ha Office på din maskin, ja då tycker dem inte att det är värt  
det själva"

"I våran plattform så har vi Gimp och vi har ett program som heter Photofilter som 
också är ett gratis bildprogram."

"Vi har inte gjort någon formell utvärdering, det kan jag inte säga"

5.2 Andra intervjun
Den andra intervjun hölls med Peder Andersen den 8 december 2009 på Risbergska skolan. 
Peder Andersen jobbar som datoransvarig på Risbergska skolan och var intressant för oss 
då han har haft en stor del i den migration som genomförts på skolan. Intervjun 
genomfördes av Erik Rydell och Dan Söderlund och transkriberades av hela gruppen.

5.2.1 Kompatibilitet
Genom att låta några utvalda lärare testa Open Office innan bytet genomfördes helt 
upptäckte man att det fanns vissa kompatibilitetsproblem mellan Open Office och 
Microsoft Office, dessa problem bestod av att filer inte såg likadana ut i de olika 
programvarorna. Det program som visade sig vara minst kompatibelt var Impress samt 
PowerPoint, dessa problem menar dock Peder Andersen löses mer och mer ju fler 
dokument som skapas i Open Office. 

4 Urban Boström på frågan om de stötte på några problem under migrationen.
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I den första intervjun  med Urban Boström fick vi reda på att man inte genomfört en 
komplett migration på grund av det Wordbaserade dokumenthanteringssystem som 
används vilket bekräftades av Peder Andersen.

"Några stycken hade ju testat att köra Open Office lite tidigare också då, där vi såg  
att Impress var den delen som var minst kompatibel så att säga, många PowerPoint  

presentationer räknade vi att det skulle bli lite strul med."

"Vi har på båda skolor gjort så att skolans expedition alltså rektorer och  
skolassistenter dem har både Open Office och Microsoft Office 2003 och det är ju  
för att vi har sagt att det ska finnas nånstans dit man kan gå om man har problem 
och sen är det ju så att dem jobbar väldigt mycket mot andra än skolan så att säga 
att dem får mycket dokument från andra håll och så från centralt håll i kommunen"

5.2.2 Funktionalitet
Eftersom skolorna bytte från olika Microsoft Office versioner har de haft olika 
förutsättningar. Risbergska bytte ifrån Microsoft Office 2003 och där handlade det största 
problemet om kompatibilitet.

Ett problem som lyftes fram under intervjun var att det saknades mallar för etiketter, dessa 
var tvungna att skapas manuellt. Utöver detta upplevdes det krångligare att koppla 
utskrifter i Open Office än i Microsoft Office. Peder har även haft problem med att infoga 
poster från Calc till Writer, problemet var att alla poster inte hämtades. Peder menar även 
att Open Office saknar funktioner som Microsoft Office har samt att Microsoft Office 
saknar funktioner som Open Office har.

"Det är ju saker som har blivit både bättre och sämre. På Risbergska hade vi  
Microsoft Office 2003 innan och då har väl huvudproblemet varit att PowerPoint  

presentationer inte ser ut som dem ska"

"För Kvinnerstas del så hade man ju innan Microsoft Office 97 och har nu Open 
Office 3.1 så där har det ju i stort sett i alla programvaror blivit ett stort lyft då för  
man har stöd för .docx . . . Men dem problem som har varit kvarstår ju fortfarande  
och det är ju att Impress inte är fullt kompatibelt och det är det ju inte nu heller." 

"när man ska skriva ut adressetiketter då är det inte lika kul längre, för det finns det  
ingen mall för."

"Den plockar de flesta poster men inte alla och jag kan inte se annat än att det är ett  
programfel"

"Men då har man ju fått inse att de här funktionen finns inte i Open Office. Men å  
andra sidan finns det ju saker i Open Office som vi ju inte hade förut också så på det  

stora hela så går det väl ungefär ett ut."
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"Vissa saker är jobbigare, alltså en grej som jag tycker är ganska så knölig det är ju  
kopplade utskrifter."

5.2.3 Användbarhet
Kontorspaketen är enligt Peder Andersen väldigt lika varandra men viss skillnad finns 
dock, denna skillnad leder till att vissa arbetsuppgifter tar längre tid. Detta leder även till 
att viss irritation uppstår bland användarna då funktionerna inte finns på samma ställe som 
de är vana vid från Microsoft Office.

De användbarhetsproblem som nått Peder Andersen har främst handlat om att användarna 
varit ovana och därigenom inte hittar i programmen, för att lösa dessa problem har det 
erbjudits tider då lärarna har haft möjligheten att gå och be bland annat Peder Andersen om 
hjälp. När lärarna bett om hjälp så menar Peder Andersen att problemen har gått ganska 
snabbt att lösa och att användarna upptäckt att Open Office inte är så svårt. Trots dessa 
genomgångar finns det dock personer som efterfrågat utbildning, dessa vänder sig nog inte 
till kommunens IT-enhet oftare än innan migrationen, eftersom lärarna först vänder sig till 
kunnigare kollegor enligt Peder Andersen.

"det skiljer sig ju inte mycket men det är ju ändå så att det tar lite längre tid i början 
för det är ju inte exakt lika."

"Det absolut vanligaste är att man inte riktigt vet hur man gör"

"Annars så har vi bara haft några enklare genomgångar, jag har haft någon datasal  
ibland där det har varit öppet hus som man får komma med sina Office problem och  
funderingar . . . dem flesta går ganska fort och upptäcker att det här var ju inte så  

svårt"

"Men visst ett par stycken har frågat efter utbildning och det försöker vi lösa inom 
kommunen"

”Jag har ingen uppfattning om det, jag har svårt att tänka mig att det är så. Jag tror  
inte det utan jag tror snarare så att man vänder sig till dem kollegor som man vet  

kan lite mer, dem har säkert fått lite större belastning de lite mer datakunniga  
lärarna.”

5.2.4 Ekonomi
Peder Andersen menar att kostnaderna för migrationen inte är enkla att se, och man har inte 
lagt ut pengar för någon stor utbildningsinsats. De kostnader Peder Andersen kunnat se 
handlar främst om arbetstid då vissa arbetsuppgifter tar längre tid eftersom man inte är van 
vid Open Office. 
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Innan migrationen betalade man från Risbergska skolan en licensavgift till Microsoft på 
250.000 kronor för ett ”School agrement” varje år, denna avgift sparar man nu in genom 
migrationen på Risbergska skolan. Eftersom man slutat betala för ”School agrement” blev 
man tvungen att köpa in enskilda licenser för de datorer som behövde Microsoft Office, till 
exempel administrationens datorer samt datorer som finns i rum som går att hyra.

"Inte kostnader som har varit lätta att se i alla fall, för vi har ju inte gjort nånting  
som kostar nåt, vi har inte betalat nån stor utbildningsinsats eller liknande. Utan det  

som i så fall har kostat är ju naturligtvis att i början så tar det längre tid att göra  
saker i en programvara som man inte är helt van vid"

"Risbergska skolan har sparat 250.000 om året på att inte betala school agrement  
till Microsoft. Kvinnersta skolan har ju inte sparat nånting på licenskontot så att  

säga för där hade vi ju redan köpta Microsoft Office 97 licenser men o andra sidan 
så hade vi varit tvungna att uppgradera dem snart så att där stod vi mer inför att  

investera i nya licenser eller gå över till Open Office."

"vi hade inga köpta Microsoft licenser så på alla datorer där vi ville ha kvar  
Microsoft Office fick vi köpa en ny licens till nu."

5.2.5 Migration
Innan migrationen genomfördes jobbade man hårt med att få ut information till personalen 
som skulle byta till Open Office. Inledningsvis fanns det ett motstånd mot migrationen 
men många hade ändå förståelse för den ekonomiska vinningen som migrationen skulle 
innebära för skolan. Totalt sett har det ändå varit ett mindre motstånd än vad Peder 
Andersen hade väntat sig att det skulle vara.

Migrationen genomfördes utan några större problem och efter migrationen har det inte 
uppstått några ytterligare problem. Det har inte hållits någon kommunal utbildning för 
personalen utan man har fokuserat på att hålla mindre stunder då personalen har haft 
möjlighet att komma till en datasal för att få hjälp med sina problem.

"Vi hade ju, på båda dem här skolorna jobbat ganska hårt med dem här frågorna 
under en längre tid och haft mycket information och så där så att personalen skulle  

känna sig lite delaktiga i det här"

"de allra flesta har ju förståelse för de ekonomiska aspekterna"

"jag hade nästan väntat mig större motstånd."

"I stort sett så har det ju blivit som vi räknade med inga stor grejer, inga stora 
problem direkt efter övergången utan som väntat."
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"Annars så har vi bara haft några enklare genomgångar, jag har haft någon datasal  
ibland där det har varit öppet hus . . . Men visst ett par stycken har frågat efter  

utbildning och det försöker vi lösa inom kommunen eftersom hela gymnasieskolan  
ska gå över så ska vi försöka få till någon internutbildning då"

5.3 Lärarintervjuerna
Peder Andersen hjälpte oss vid urvalet av lärare att intervjua, detta då vi ville komma åt de 
lärare med flest synpunkter på bytet. Detta ledde till två intervjutillfällen, det första med en 
lärare med en positiv syn på bytet, den intervjun genomfördes av hela gruppen på 
Risbergska skolan den 11 december 2009. Eftersom vi i de tre första intervjuerna hade 
fångat väldigt många positiva synpunkter var vi vid den här tidpunkten mer intresserade av 
negativa åsikter, därför valde vi att fråga läraren med den mer negativa synen på 
migrationen om ytterligare lärare att intervjua. Detta ledde till att tre intervjuer hölls den 16 
december 2009 på Risbergska skolan med tre lärare vars syn på migrationen var av en mer 
negativ karaktär.

5.3.1 Kompatibilitet
Alla lärare som intervjuades uppgav att de hade haft problem med kompatibiliteten. 
Kompatibilitetsproblemen har bestått av både formateringsproblem samt problem att öppna 
filer. Ingen av de intervjuade har haft problem med att information har försvunnit ur 
dokumenten. Kompatibilitetsproblemen verkar uppstå mest mellan Word och Writer medan 
man mellan Excel och Calc inte upplevt lika stora problem. En lärare uppgav att hon haft 
problem att öppna filer som skickats in av elever vilket lett till att hon måste instruera 
eleverna hur de ska spara filerna som skickas in till lärarna.

"Ja dem gick ju att öppna, men allt ser ju konstigt ut t ex sidorna ser helt annorlunda  
ut dem passar inte i bredden eller i höjden allt har så att säga förskjutits och sen 

måste man rätta till alla sina gamla filer."

"elevernas dokument som kommer till mig om jag då bara sitter på en apparat som 
bara har Open Office paketet då går de ju inte att öppna. Utan man måste säga till  

eleverna att dem ska spara de på ett visst sätt då, med rätt format."

"det som jag har mest erfarenhet av är ju så att säga Word och Writer"5

"Jag tror inte att det var så stora problem i Excel"

5.3.2 Funktionalitet
Vad gäller grundfunktioner som krävs för att till exempel använda Writer som 
ordbehandlare, verkar man vara ganska överens om att den funktionaliteten som krävs 

5 Thomas på fråga angående var han haft kompatibilitetsproblem.
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finns i Writer, men när man kollar på mer avancerade verktyg är de flesta överens om att 
Microsoft Office gör ett bättre jobb. Funktioner som lyftes fram som sämre var till exempel 
formelskrivning i Calc, Clipart utbudet samt Calcs anpassnings möjligheter som ska vara 
sämre än Excels. Dessutom uppgavs att Microsoft Question Editor är ”ljusår” bättre än 
Open Office motsvarighet.

Uppdateringsprocessen som Open Office använder sig av leder till att inställningar för 
standardformat som ställts in vid migrationen försvinner vilket leder till att lärare som inte 
är tillräckligt uppmärksamma riskerar att spara filerna i Open Office standard filformat till 
exempel odt. Detta löser lärarna genom att ta dit en tekniker.

"Vanligt o skriva och så går ju bra. Skriva in formler när jag gör matte prov och  
fysikprov de e jätteknöligt så att så länge jag har tillgång till det vanliga office  

paketet så gör jag det där förstås. Om vi sen tar det här kalkyleringsprogrammet så  
där går det ju inte att anpassa funktioner på samma sätt, man gör en fysiklabb och  

så vill man anpassa någon kurva, funkar inte"

"Nej däremot kan jag definitivt säga att 'Question Editor' är ljusår före den som 
Open Office har och den är väldigt viktig som matte och fysik lärare."

"dem där små bilderna, Clipart som man kan infoga jag hittar liksom ingenting som 
man tycker är roligt det är bara flaggor och konstigheter. Jag ville till exempel hitta  

nån stjärna eller julgran, det fanns absolut ingenting liksom."

"det sparas i .doc automatiskt men så fort dem gör en uppdatering av Open Office så  
tar den bort den inställningen, och då står vi på ruta ett och måste ha en tekniker  

som fixar till det."

5.3.3 Användbarhet
Genom intervjuerna visade det sig att två lärare haft större problem att hitta i Open Office 
än de andra två. Det som varit svårt att hitta är bland annat kontrolltecken, olika 
inställningar samt i verktygsfälten som inte har ikonerna på samma ställen. Ett annat 
problem är att vissa funktioner heter olika i de olika kontorspaketen i Microsoft Office 
finns det till exempel en funktion som heter 'visa alla' denna funktion heter i Open Office 
'kontrolltecken' även funktionen för att få 'spalter' i Microsoft Office heter 'kolumner' i 
Open Office.

Alla lärare var överens om att mycket av de användbarhetsproblem som de upplever idag 
handlar om ovana då de är i grunden skolade i en annan miljö. När de intervjuade lärarna 
stöter på problem vänder sig två av lärarna till kollegor, en av dessa kollar dock först upp 
problemet i den inbyggda hjälpen. De två andra lärarna löser problemen själva genom till 
exempel sökningar på internet, en av dessa lärare påpekade att många andra lärare vänder 
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sig till honom när de får problem som de inte kan lösa.

"Ja att man får punkter och sånna där märkvärdiga tecken för radbyten och så. Den 
där inställningen har jag liksom inte hittat i Open Office än men den finns säkert  
bara att jag inte den. Man har ju inte hittat alla inställningar än för att det är så  

nytt."

"Man ska göra en tidningssida typ spalter ja då heter de inte spalter helt plötsligt då  
heter de kolumner"

"Om man som ny användare kommer in i Open Office och aldrig har sett något  
annat så lär man sig ju de från början jag har ju nackdelen att jag är skolad i en  

annan miljö och vet vilka verktyg och möjligheter jag hade där och då sätter jag det  
som referensram."

”Om jag har problem då frågar jag Thomas och då löser han det jämt men jag kan  
ju inte hela tiden fråga honom och då väntar jag liksom tills det blir så akut att jag  

måste ha hjälp.”

”Dem kommer väl ofta om det är tekniska problem med datorer, ja”

”Till Webben och så söker jag.”

5.3.4 Ekonomi
Två lärare nämnde under intervjun att de såg Open Office prisbild som en fördel med 
programmet och en av dessa ansåg att det var principiellt viktigt att eleverna får lära sig ett 
kontorspaket som inte kostar skolor och kommuner en massa pengar.

”Det mesta för människan är ju igenkänning och vanesaker så därför tycker jag det  
är så viktigt att eleverna får börja med en programvara som inte kostar flera tusen  

eftersom dem lär sig från början många gånger”

”Det dem vinner på är sin prisbild, att det är gratis Microsoft tar ju fortfarande  
betalt för sin programvara ”

"Som skattebetalare tyckte jag det var riktigt bra."

5.3.5 Migration 
Innan migrationen var det endast en av de intervjuade som ansåg att bytet var en dålig ide 
samt en som förträngde att bytet skulle ske. Ett halvår efter migrationen är det dock tre 
stycken av de intervjuade som skulle vilja byta tillbaka till Microsoft Office. Ingen av de 
intervjuade har gått någon utbildning i Open Office, det kom dock fram under en av 
intervjuerna att en introduktionskurs hade erbjudits men hon kände inte att den timmen 
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som kursen skulle hålla på skulle ge henne tillräckligt med kunskaper för att motivera att 
närvara.

"Jag tycker inte de var en bra ide men eftersom på en så här stor arbetsplats så finns  
det ju många som inte har så stor datavana egentligen fast man säger att alla idag  

hanterar datorer men de tycker jag e med sannings överstämmande även våra 
ungdomar klarar ju inte av de"

"Ja vi blev erbjudna de och den gick jag faktiskt inte för att då hade jag ju redan 
prövat så att jag kunde säkert mer än dem som gick ut den timmen."

5.4 Enkätundersökningen
Enkätundersökningen gjordes med hjälp av webbplatsen www.surveymonkey.com, en 
välkänd tjänst för att utforma och utföra enkätundersökningar via internet. 35 lärare valde 
att svara på enkäten, nedan har vi listat resultaten för varje fråga.  

1. Vilka Open Office program använder du i arbetet?
Writer 35
Calc 18
Impress 28
Base 0
Draw 2
Math 5

2. Har du stött på problem med att filer skapade i Microsoft Office inte ser  
likadana ut i Open Office, om så är fallet i vilka program har detta skett?

Writer 30
Calc 8
Impress 22
Base 0
Draw 1
Math 2
Inte haft problem 3

3. Har du stött på problem med att filer skapade i Microsoft Office inte går att  
öppna i Open Office, om så är fallet i vilka program har detta skett?

Writer 26
Calc 6
Impress 13
Base 0
Draw 2
Math 1
Inte haft problem 8

4. Har andra stött på följande problem med filer du skapat i Open Office?
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Filer går inte att öppna 20
Filer ser annorlunda ut 21
Har inte upplevt dessa problem 7

5. Känner du behov av utbildning i Open Office för egen del?
Ja 17
Nej 18

6. Om du stöter på problem som du inte kan lösa på egen hand, vart vänder du dig  
först?

Pratar med kollegor 18
Datoransvarig 10
IT-Enheten 0
Löser själv 7

7. Tycker du att något utav Open Office program är sämre än motsvarigheten i  
Microsoft Office?

Writer 27
Calc 10
Impress 23
Base 1
Draw 3
Math 5
Nej 6

8. Hur nöjd är du med Open Office?
Mycket Besviken 10
Besviken 17
Nöjd 7
Mycket Nöjd 1

9. Finns det något problem som du stött på med Open Office som enkäten inte har  
behandlat?

• Ändrar formatering från open office till world. När jag väljer markera allt och 
kopiera, kopierar inte writer allting. Kan tappa textstycken. Sidnumreringen 
och förteckningarna funkar inte då dokument skickas mellan writer och 
world. Och många flera problem.

• Svårt att söka i bildarkivet

• Math är verkligen ett skitprogram! Vissa funktioner finns inte, andra är 
svårhanterliga. Calc behöver utveckla regressionsanalysen. De elever som 
skriver labbrapporter får problem. Impress är inte ens värt att arbeta med, 
buggar och går segt. Man skämms om man bjuder in en extern föreläsare som 
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har förberett en pp-presentation.

• Att det som sparas i pengar (gratis) inte överväger de förluster som blir i tid 
och energi för de anställda som tvingas använda Open office.

• Det förekom några "buggningar". Komplicerade att göra urklipp från e-post o 
annat.. krångligt!!!

• Den extra tid det går åt i arbetet för att lösa ett problem som man tidigare 
kunde göra med enkelhet i Microsofts version. Jag har stor vana av datorer, 
undervisar i datorkunskap. För mig har det inte varit helt smärtfritt att byta 
program, kan bara fantisera hur det varit för dem som har mindre erfarenhet.

• Att inte kunna öppna dokument är ett stort problem i sig, så även att 
dokumenten ser annorlunda ut (inte lika stort problem dock). Men att man 
inte kan "ändra tillbaka" dokumentet så att det ser ut som det gjorde från 
början, skapar också mycket tidsbrist. Vi har inte tid med det här. Jag har 
inget fördelaktigt att säga om Open office.

• Finns inga läromedel skrivna för Open Office vilket är till mycket stor 
nackdel för lärare i datorkunskap. Programmet som ska ersätta Excel är 
alldeles för dåligt för att användas i fysiksammanhang t.ex. för anpassning av 
funktioner. Att skriva matematiska formler i Writer är också mycket 
krångligare och kräver flera knapptryckningar.

• Kan man kortkommandon i Word är det irriterande att det inte stämmer i 
OpenOffice. Vissa funktioner finns inte.

• Sidnumrering har ändrats när jag skrivit flesidiga dokument hemma och sänt 
dem till jobbet. Jag kan inte öppna vissa filer när jag jobbar hemifrån

• Problem jag har kan bero på bristande kunskap och att man försöker lösa 
saker på samma sätt som i Microsoft. Man måste lära om och det hade jag 
inte räknat med eller har tid till. Inte fått någon utbildning. 

En riktigt irriterande sak är att många filer som kommer utifrån (mejl, nätet) 
måste sparas ner för att kunna öppnas.

10. Finns det någon fördel med Open Office som enkäten inte har behandlat?
• Skulle väl vara att det är gratis, men vad spelar det för roll då det inte 
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motsvarar mina behov. det är skitdåligt!

• Att det är gratis

• Nej

• Jag har hitintills inte stött på någon fördel i jämförelse med Microsoft office.

• Nix!

• Att det är gratis.

• Det lär ska vara billigare för kommunen

• Inte vad jag vet. Inte har imponerat den. Men det duger.....

• Fri programvara, Det är en skyldighet att använda kostnadseffektiva 
lösningar.

• Hjälpen är betydligt bättre. Billigt för kommunen, skönt att slippa Microsofts 
dominans.

• Att programpaketet är gratis.

• Det är gratis.

• nej

• Att det är gratis

• Priset...

6. Analys 
6.1 Kompatibilitet

Enligt Urban Boström har skolan ett dokumenthanteringssystem som bygger på Word, alla 
datorer som är kopplade till detta system måste därför ha Word installerat. Detta gäller 
endast ett fåtal datorer inom administrationen och alltså varken elevdatorer eller lärarnas 
datorer.

"Vi har ett dokumenthanteringssystem till exempel där själva textmodulen bygger på 
Word och då kan man inte köra open office för då funkar inte det." 
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“Den osynliga infrastrukturen” menar att användandet av öppna filformat leder till bättre 
och enklare kommunikation med allmänheten då öppna format inte är kopplade till ett 
specifikt program, vilket ofta är fallet med slutna filformat. Detta blir även en 
demokratifråga när filer ska distribueras från den offentliga sektorn då alla ska ha 
möjlighet till att ta tills sig informationen (Näringsdepartementet, 2007) (Glassey, 2005), 
vilket inte är säkert att alla kan då slutna filformat tvingar användarna att köpa proprietära 
program, vilket inte är säkert att alla har råd med. Urban Boström menar dock att föräldrar 
kan ha svårigheter med att öppna filer från skolan om dessa är i öppet format då det inte är 
säkert att de har programvara som stödjer dessa.

Urban Boström har kunnat se problem med att öppna presentationer i Impress som är 
skapade i PowerPoint.

"det funkar inte om du gör en PowerPoint med lite animationer och kanske med ljud  
och så flyttar du över det i Impress, då har det inte alltid funkat"

Detta är ett problem som ”Den osynliga infrastrukturen” tar upp och menar på att det är 
vanligt att proprietära program inte stödjer de filformat som program med öppen källkod 
ofta använder sig av. Detta kan leda till att filer skapade i ett program inte ser likadana ut 
när man öppnar dem i ett annat program, vilket också nämns i artikeln ”Full Migration to  
Open Source Systems in Education: Investigation on 'Bolzano Case'”. Intervjuerna gav en 
enhetlig bild av kompatibilitetsproblemet, samtliga intervjuade lärare hade haft problem 
med att filer skapade i Microsoft Office sett annorlunda ut i Open Office. Enligt lärarna 
förekommer detta problem alltså mellan samtliga av de båda sviternas program.

"Ja dem gick ju att öppna, men allt ser ju konstigt ut t ex sdorna ser helt annorlunda  
ut dem passar inte i bredden eller i höjden allt har så att säga förskjutits och sen 

måste man rätta till alla sina gamla filer."

Utav nio svar på enkätfråga nio, "Finns det något problem som du stött på med Open 
Office som enkäten inte har behandlat?" gav tre svar som exemplifierade 
kompatibilitetsproblem. Det handlade i alla fall om att filerna sett olika ut i de olika 
kontorspaketen men även att vissa filer inte gått att öppna alls.

”Att inte kunna öppna dokument är ett stort problem i sig, så även att dokumenten  
ser annorlunda ut (inte lika stort problem dock)."

Även på enkätfråga två "Har du stött på problem med att filer skapade i Microsoft Office  
inte ser likadana ut i Open Office, om så är fallet i vilka program har detta skett?" kunde 
man se på svaren att många hade haft problem med interoperabiliteten, 30 av 35 svarande 
uppgav att de hade haft sådana problem i Writer och 22 svarande att de haft dessa problem 

33



i Impress.

6.2 Ekonomi/Licens
Enligt artikeln ”Den osynliga infrastrukturen” finns det en risk med att migrationer från 
proprietär mjukvara till öppna mjukvara kan bli omfattande och kostsamma 
(Näringsdepartementet, 2007). ”A critical approach to Open Source software” menar 
istället att alla migrationer är potentiellt bökiga och kostsamma och alltså inget unikt för 
öppen mjukvara.

Själva migrationen på Risbergska skolan har dock inte kostat något extra enligt både Urban 
Boström och Peder Andersen.

"Inte kostnader som har varit lätta att se i alla fall, för vi har ju inte gjort nånting  
som kostar nåt, vi har inte betalat nån stor utbildningsinsats eller liknande.” - Peder

”Njae, jag tror inte att det har kostat just.” - Urban'

”Full Migration to Open Source Systems in Education: Investigation on 'Bolzano  
Case'”menar att öppen mjukvara erbjuder stora möjligheter till att spara in pengar för just 
skolor, då dessa vanligtvis har mycket begränsade ekonomiska möjligheter (Davoli et al., 
2007). Peder Andersen, IT-samordnare på Risbergska skolan, berättar under sin intervju 
hur mycket skolan sparar in per år genom att inte betala licenser för Microsoft Office. 

"Risbergska skolan har sparat 250.000 om året på att inte betala school agrement  
till Microsoft.”

Utav elva svar på den sista enkätfrågan "Finns det någon fördel med Open Office som 
enkäten inte har behandlat?" har åtta respondenter svarat att en fördel med Open Office är 
priset.

En utav respondenterna uttrycker vikten av att kommunen använder kostnadseffektiva 
lösningar.

”Fri programvara, det är en skyldighet att använda kostnadseffektiva lösningar.” 

En utav de intervjuade lärarna tyckte det var bra att hans skattepengar inte skulle läggas på 
saker som man kan få gratis på annat håll.

”Eftersom du hade det hemma(Open Office), visste du vad det var för något?

- Ja, kanske inte bara det. Som skattebetalare tyckte jag det var riktigt bra.” 
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Samma person tyckte också att det var principiellt viktigt att eleverna får lära sig ett 
kontorspaket som inte kostar massa pengar.

”Det mesta för människan är ju igenkänning och vanesaker så därför tycker jag det  
är så viktigt att eleverna får börja med en programvara som inte kostar flera tusen  

eftersom dem lär sig från början många gånger.”

Fyra respondenter som valt att svara på enkätfråga nummer nio "Finns det några problem 
som du stött på med Open Office som enkäten inte har behandlat?" har påpekat att 
arbetsuppgifterna tar längre tid än de gjorde i Microsoft Office. En av dessa respondenter 
menar att fördelen med att Open Office är billigare kanske inte stämmer då den tid det tar 
för lärarna att lösa dessa problem kostar i arbetstid, så här svarar respondenten på 
enkätfrågan”Finns det något problem som du stött på med Open Office som enkäten inte  
har behandlat?”.

"Att det som sparas i pengar (gratis) inte överväger de förluster som blir i tid och  
energi för de anställda som tvingas använda Open Office." 

Även Peder Andersen, datoransvarig på Risbergska, har sett att arbetsuppgifter tar längre 
tid då lärarna inte är vana vid Open Office.

"i början så tar det längre tid att göra saker i en programvara som man inte är helt  
van vid" 

6.3 Funktionalitet 
De flesta vi intervjuade var överens om att man förlorade funktioner tack vare migrationen 
men att man även fick vissa funktioner som inte fanns i Microsoft Office programmen. 
Exempel på funktioner som man erhållit är bland annat en zoom funktion och möjligheten 
att spara i pdf filformat. Men samtidigt som man fick dessa funktioner så uppgavs det av 
många att till exempel Impress är sämre än PowerPoint. De flesta som intervjuades var 
även eniga om att grundfunktionaliteten finns där men att det är de mer avancerade 
verktygen och funktionerna som upplevts som sämre, till exempel Math och 
formelskrivning i Calc.

"för Impress är inte lika bra, det är ju bara så."

"Om vi sen tar det här kalkyleringsprogrammet så där går det ju inte att anpassa  
funktioner på samma sätt, man gör en fysiklabb och så vill man anpassa någon 

kurva, funkar inte"

Genom de tidiga intervjuerna med Urban Boström och Peder Andersen fick vi reda på att 
uppdateringsprocessen i Open Office ser annorlunda ut än den i Microsoft Office. Den 
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uppdateringsprocess som Open Office använder sig av ändrar tillbaka de inställningar som 
är standard för programmet vilket leder till att de inställningar som gjorts vid migrationen 
så som standard filformat, försvinner vid uppdateringen av Open Office.

"det sparas i .doc automatiskt men så fort dem gör en uppdatering av Open office så  
tar den bort den inställningen, och då står vi på ruta ett och måste ha en tekniker  

som fixar till det."

Samtliga Open Office program får dålig kritik på enkätfrågan "Tycker du att något utav 
Open Office program är sämre än motsvarigheten i Microsoft Office?", 10 av 18 
respondenter som använder Calc svarade att de anser att Excel är bättre. Samtliga 35 
respondenter som svarade på enkäten använder Writer i jobbet och av dessa respondenter 
så anser 27 att Writer är sämre än Word. Även Impress får dåliga resultat på frågan då 23 
användare anser att PowerPoint är bättre. Sämst resultat på frågan får ändå Math och Draw 
där samtliga respondenter som använder programmen uppger att de anser att Microsofts 
variant är bättre, detta stärks även genom två kommentarer på fråga 9 i enkäten.

"Programmet som ska ersätta Excel är alldeles för dåligt för att användas i  
fysiksammanhang t. ex för anpassning av funktioner." 

"Math är verkligen ett skitprogram! Vissa funktioner finns inte, andra är  
svårhanterliga." 

6.4 Migration 
Urban Boström verksamhetssamordnare vid Örebro Kommun berättar under sin intervju att 
migrationen inte mötte särskilt mycket motstånd. De som kommit med klagomål har ofta 
ändrat uppfattning när Urban Boström förklarat den ekonomiska vinningen. 

”Dem som gör motstånd gör det för att "jag har ju Office hemma, och då känner jag  
igen mig" och förklarar man då att det kommer kosta din skola såhär och såhär  

mycket för att du ska ha Office på din maskin, ja då tycker dem inte att det är värt  
det själva”.

På frågan om ”Uppstod det några problem precis efter migrationen?” svarar Peder 
Andersen, IT-samordnare på Risbergska skolan. 

”I stort sett så har det ju blivit som vi räknade med inga stor grejer, inga stora  
problem direkt efter övergången utan som väntat.” 

Urban Boström nämner dock ett litet problem som uppstått precis efter själva migrationen. 

”Vi ställde ju om programmet så att det sparar ju i .doc och .xls och det betyder ju  
att skickar du ett mail så kan ju vem som helst öppna det. Det har ju hänt att första  
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gången vi installerade det på gymnasiet så hade den teknikern missat att köra den  
filen och då blev det ju .odt istället, och då blir det ju problem för då kan inte  

föräldrar och andra öppna det.”

Urban Boström berättar också under sin intervju att det inte är alla som kunnat gå över till 
Open Office på skolan. Detta främst på grund utav ett dokumenthanteringssystem baserat 
på Microsoft Word som personal med administrativa uppgifter använder. 

”Vi har ett dokumenthanteringssystem t ex där själva textmodulen bygger på Word  
och då kan man inte köra Open Office för då funkar inte det.” 

17 av 35 känner ett behov av utbildning i Open Office enligt enkätfråga 5 "Känner du 
behov av utbildning i Open Office för egen del?". En utav respondenterna berättar om 
problemet med att behöva lära sig nya saker själv i Open Office som denne redan kan i 
Microsoft Office. Så här svarar  samma respondent på fråga 9 "Finns det något problem 
som du stött på med Open office som enkäten inte har behandlat?". 

"Problem jag har kan bero på bristande kunskap och att man försöker lösa saker på  
samma sätt som i Microsoft. Man måste lära om och det hade jag inte räknat med  

eller har tid till. Inte fått någon utbildning." 

På frågan om någon utbildning erbjudits svarar Peder, IT-samordnare på Risbergska 
skolan, att man har haft enklare genomgångar som letts av Peder själv och datorlärare på 
skolan.

”ibland så har det varit jag och ibland så han det varit någon datorlärare som har  
kört lite enklare genomgångar över det nödvändigaste för att komma igång och 

jobba.” 

Ingen utav de intervjuade har gått någon utbildning i Open Office, dock har en utav de 
intervjuade erbjudits en introduktionskurs men kände att den timme som kursen skulle 
hålla på inte skulle ge henne tillräckligt med kunskaper för att motivera närvaron. 

6.5 Användbarhet
Enligt ”Waiting for Usable Open Source Software? Dont Hold  Your Breath!” finns det en 
konsensus att öppen mjukvara har allvarliga brister när det gäller användbarhet (Sen, 
2007). Däremot anger ”Full Migration to Open Source Systems in Education: Investigation  
on 'Bolzano Case'” att Open Office fick mycket god respons av användarna, de kände igen 
sig med motsvarande proprietära program och vande sig fort vid Open Office.

På enkätfråga nio "Finns det något problem som du stött på med Open Office som enkäten  
inte har behandlat?" har sex personer angett att Open Office var svårt att använda och 
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svårt att hitta i.

”Vissa funktioner finns inte, andra är svårhanterliga.”

”Den extra tid det går åt i arbetet för att lösa ett problem som man tidigare kunde  
göra med enkelhet i Microsofts version.”

”Att skriva matematiska formler i Writer är också mycket krångligare och kräver  
flera knapptryckningar.”

”Vissa problem handlar om rena vanesaker”

”Kan man kortkommandon i Word är det irriterande att det inte stämmer i  
OpenOffice. Vissa funktioner finns inte.”

På enkätfråga tio "Finns det någon fördel med Open Office som enkäten inte har 
behandlat?" svarade en lärare att den inbyggda hjälpen i Open Office är bättre än den i 
Microsoft Office. 

”Hjälpen är betydligt bättre.”

Enligt Peder Andersen har bytet av kontorspaket inte inneburit några större problem. De 
problem som uppstår beror enligt honom att lärarna är ovana och därför inte hittar i 
programmen.

"Det absolut vanligaste är att man inte riktigt vet hur man gör"

Det är enligt Peder Andersen ett flertal lärare som efterfrågat utbildning i efterhand. 

"Men visst ett par stycken har frågat efter utbildning och det försöker vi lösa inom 
kommunen"

Under lärarintervjuerna framkom att många lärare haft stora svårigheter att navigera i och 
använda Open Office. 

”Den där inställningen har jag liksom inte hittat i open office än men den finns  
säkert bara att jag inte hittat den. Man har ju inte hittat alla inställningar än för att  

det är så nytt."
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7. Slutsats
Fördelarna med att att byta från Microsoft Office till Open Office är främst av ekonomisk 
karaktär då man kommer undan licensavgifter, men ett annat stark skäll till att förespråka 
Open Office och annan öppen mjukvara är att man inte tvingar eleverna att skaffa program 
som kostar en massa pengar, ifall eleverna vill jobba hemifrån eller öppna nyhetsbrev från 
skolan. Det finns dock ekonomiska nackdelar också. Hälften av lärarna har via 
enkätundersökningen uttryck en önskan om utbildning och har i intervjuer sagt att 
arbetsuppgifter tar längre tid än tidigare vilket kostar i arbetstid, vilket i förlängningen 
kostar pengar för skolan.

En annan fördel vi identifierat är rörande funktionaliteten, alla är överens om att 
grundfunktionerna finns i programmen samt att man fått viss ny funktionalitet. Samtidigt 
verkar många tycka att de mer avancerade verktygen som de är vana vid att använda i 
Microsoft Office är sämre i Open Office. Det många lärare anser vara problematiskt är att 
de är skolade och vana vid en annan miljö och att det tar tid att vänja sig vid den nya 
miljön. Lärarna anser även kvalitén på Open Office generellt sätt är sämre än Microsoft 
Office.

Något som både är en nackdel och ett problem är kompatibiliteten med dokument som 
skapats i Microsoft Office program, dessa dokument kan tolkas annorlunda av Open Office 
motsvarighet vilket leder till extra arbete som inte krävts om skolan hållit fast vid 
Microsoft Office. 

Under migrationen var man tvungen att kompromissa då man inte kunde utföra en full 
migration detta på grund av ett annat system som skolan använder sig av är beroende av 
Microsoft Office. Lösningen på problemet blev att man lät bli att migrera dem datorer som 
använder detta system. Man har även valt att inte gå över till öppna filformat detta då man 
menar att alla föräldrar inte kan öppna de öppna formaten som Open Office har stöd för. 
Ett problem som detta fört med sig är att man måste ställa om standardfilformatet vid 
ominstallation eller uppdatering vilket ibland inte har gjorts, detta har gjort att lärare sparar 
i fel filformat. 
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Fördelar Nackdelar Problem
Slipper betala 
licensavgifter.

Tvingar inte 
elever/föräldrar att skaffa 
dyr programvara.

Grundfunktionerna finns i 
programmen samt att man 
fått viss ny funktionalitet

Arbetsuppgifter tar längre 
tid vilket kostar pengar

Avancerade verktyg som 
lärarna är vana vid att 
använda i Microsoft Office 
är sämre i Open Office.

Lärarna anser även 
kvalitén på Open Office 
generellt sätt är sämre än 
Microsoft Office.

Dokument skapade i 
Microsoft Office tolkas 
annorlunda av Open Office

Många lärare är skolade 
och vana vid en annan 
miljö.

Dokument skapade i 
Microsoft Office tolkas 
annorlunda av Open Office 
vilket leder till att lärarna 
måste formatera om gamla 
dokument vilket tar tid.

Man kunde inte genomföra 
en full migration pågrund 
av inlåsning till Microsoft 
Office genom ett 
dokumenthanteringssytem
et som används inom 
kommunen.

8. Diskussion
Då vi utfört en fallstudie på endast en skola kan vi inte generalisera resultatet utanför vårt 
valda studieobjekt. Det har i vissa fall varit svårt att urskilja för och nackdelar, då problem 
skapar nackdelar och gör att användaren inte kan utnyttja de funktioner som skulle kunna 
upplevas som fördelar. En annan sak som gör det svårt att hitta fördelar, är att målet för 
lärarna med det nya kontorspaketet är att det ska vara så likt det gamla som möjligt. Det 
kan därför vara svårt för lärarna att se några fördelar med det nya systemet.  

Det vanligaste problemet som lärarna upplever enligt våran enkät undersökning är att filer 
skapade i Microsoft Office inte ser likadana ut när de öppnas i Open Office. Vi ser inte 
detta som ett problem som kommer att kvarstå då man från och med migrationen kommer 
att skapa filerna i Open Office från början samt att de filer som skapats i Microsoft Office 
efterhand kommer att formateras om för att passa Open Office.

Beroendet av det Wordbaserade dokumenthanteringssystemet har förhindrat en fullkomlig 
migration och medför att man måste fortsätta att betala ett antal licenser till Microsoft. 
Skolans sätt att lösa kompatibilitetsproblemet är att ställa in Open Office så att det sparar i 
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doc som standard, denna inställning skrivs dock över till grundinställningen (odt) när Open 
Office uppdateras. När detta händer riskerar lärarna att omedvetet spara i odt, vilket varken 
dokumenthanteringssystemet eller många hemdatorer stödjer. I praktiken kvarstår alltså 
kompatibilitetsproblemet till viss del. En annan anledning till att skolan inte bytt till öppna 
format är att elever och föräldrar använder Microsoft Office hemma.

En möjlig lösning skulle vara att skolan skapar stöd för odt i dokumenthanteringssystemet 
och sedan gör alla utskick i pdf eller uppmanar lärare, föräldrar och elever att installera 
Open Office på sina hemdatorer. På detta sätt ställer skolan inte heller krav på föräldrar och 
elever att köpa eller piratkopiera Microsoft Office.  Att göra förändringar i 
dokumenthanteringssystemet kan bli kostsamt och i värsta fall måste ett helt nytt system 
byggas/köpas. Detta är inget som skolan själv kan besluta om eftersom detta system 
används inom hela kommunen.

Det största problemet med migrationen enligt oss verkar vara att Urban och Peder ser 
kontorspaketen som funktionalitetsmässiga motsvarigheter medan lärarna saknar viss 
funktionalitet som inte finns i Open Office. Detta har troligtvis lett till att man inte 
genomfört någon större utbildningsinsats. Vi tror att många av problemen som framkommit 
under studien hade kunnat undvikits ifall man genomfört en ordentlig förstudie, i denna 
förstudie hade man med stor sannolikhet kommit fram till att det hade behövts vissa 
utbildningsinsatser för vissa lärare som inte är vana vid att hoppa mellan olika typer av 
program.

En utbildningsinsats tror vi hade kunnat lösa mycket av den irritation som uppstått till 
exempel att lärarna inte hittar i programmen samt vilka möjligheter funktionsmässigt som 
finns i Open Office. Vissa lärargrupper, till exempel matematiklärarna använder sig av 
ganska ämnesspecifika verktyg som de anser inte är jämförbara användbarhetsmässigt, 
även detta tror vi hade kunnat lösas genom utbildningsinsatser alternativt att man kunde 
studerat alternativa open source program för att komplettera den eventuella 
funktionalitetsbristen i Open Office.

Samtidigt som många av lärarna klagar på bristande funktionalitet hos Open Office hävdar 
de själva emellertid att många av problemen kan beror på ovana och bristande kunskap. I 
värsta fall kan detta leda till försämrad kvalitet på datautbildningen, en lärare påpekade 
även att det helt saknas utbildningsmaterial till Open Office. Detta problem borde kunnat 
upptäckas om det hade gjorts en förstudie innan migrationen. Det borde inte heller vara 
några större problem att köpa in eller ta fram eget utbildningsmaterial, speciellt då man 
sparar in så mycket pengar genom att genomföra migrationen.  

Som vi har läst ut av intervjuerna, ägnar en del lärare en hel del av sin arbetstid att lösa 
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problem med användandet av Open Office. Denna ökade arbetstid innebär ökade utgifter 
för skolan, utgifter som inte är inräknade när Peder påstår att skolan sparar 250 000 kronor 
per år. Istället för att förvänta sig att spara pengar redan första året, borde skolan sett 
migrationen som en investering och satsat pengar och tid på utbildning av lärare. På så sätt 
hade många av de problem som vi upptäckt kunnat undvikits.

Den föreställning vi hade att den offentliga sektorn till stor del är bunden av kostsamma 
licensavtal som är omständiga att ta sig ur har till stor del besannats då inlåsningen till 
skolans dokumenthanteringssystem ställer till med problem som ännu inte är lösta. 
Huruvida utbildning i Open Office skulle bli dyrare än utbildning i Microsoft Office är 
svårt att avgöra då skolan vid tidpunkten för undersökningen inte utfört någon egentlig 
utbildningsinsats.

Ett oväntat problem som vi stött på är det faktum att en datalärare saknade kurslitteratur 
och material för Open Office. Anledningen till att vi inte tar upp detta i slutsatserna är för 
att vi inte har studerat detta närmare och känner därför vi att vi inte kunnat ta upp det som 
ett resultat. Vi anser dock att detta är en sak som man bör ha i åtanke när man genomför en 
migration på en skola, att kurslitteraturen som behandlar kontorspaketen ses över.

De resultat vi kommit fram till är i stort sett samma som vi sett i tidigare forskning dock 
skiljer sig våra resultat på vissa punkter. I en studie kom man fram till att användarna 
snabbt vande sig vid det nya kontorspaketet, detta har vi dock inte sett i vår studie. Den 
tidigare forskningen menar även att migrationer ofta är bökiga vilket inte verkar ha varit 
fallet vad gäller de tekniska bitarna däremot har migrationen blivit bökig för användarna då 
de har haft problem med att använda det nya kontorspaketet. Tidigare forskning menar att 
öppen mjukvara minimerar risken för inlåsning till vissa program detta är inget vi kunnat 
studera i denna studie vi har dock kunnat se att den proprietära programvaran som används 
har orsakat inlåsning. Precis som tidigare studier så har vi kommit fram till att den största 
fördelen är det ekonomiska då man slipper undan dyra licenskostnader.

En detalj som vi upptäckt under studien är att lärarna och de som genomfört migrationen 
har olika bilder av hur migrationen har gått. Lärarna har sett en mängd problem med det 
nya kontorspaketet och många önskar att man skulle gå tillbaka till Microsoft Office. Peder 
Andersen som är datoransvarig på Risbergska skolan och Örebro kommuns 
verksamhetsutvecklare Urban Boström anser till skillnad från lärarna att migrationen har 
gått bra och att missnöjet är litet.
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