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Sammanfattning:
Teknikutvecklingen går snabbt framåt, och idag finns det ett stort behov av att
använda andra utvecklares kod för att hänga med i det höga tempot. De kallas
samlat för ramverk eller bibliotek, och hjälper utvecklaren att på ett effektivare
sätt ta sig från start till mål utan att behöva skriva all programmeringskod själv.
Dessa tredjepartslösningar är nästintill alltid bundna till ett licensavtal, vars
restriktioner och tillåtelser utvecklaren måste följa vid nyttjandet.
I denna studie har vi undersökt hur medvetenheten ser ut kring de licenser som är
bundna till dessa tredjepartslösningar. Då det framkom i vår förstudie att vårt fall
hade en relativt låg medvetenhet har vi även valt att titta på hur medvetenheten
kan ökas. För att genomföra detta har vi valt att intervjua utvecklare och
projektledare på ett konsultföretag. Vi undersökte även vilka faktorer som är
viktiga för att höja medvetenheten samt vilka konsekvenser som kunde
uppkomma vid bristfällande licenshantering.
Vi upptäckte att det var en bristfällig kunskap om tredjepartslicenser på det
studerade företaget, och hur de följde de licensrestriktioner som fanns för
respektive licens. För att höja medvetenheten föreslår vi hjälpmedel i form av en
automatiserad centraliserad lösning, lathundar för en enklare överblick av
licensavtalen och hur användning av redan färdiga programvaror kan hjälpa till
att öka medvetenheten och hanteringen av licenser.

Abstract:
In todays rapid technology development, there is a great need of reusing other
developers code libraries to keep up with the fast pace. These code libraries are
called frameworks or libraries depending on their purpose, and helps the
developers to develop a product from start to finish faster than doing it all by their
own. These third party software is almost always bound to a license with
restrictions and permissions the developer needs to follow.
In this thesis we are going to investigate the awareness of the licenses that are
bound to these third party software. We found out in our pre study that the
awareness where low and therefore we investigated how the awareness could be
raised. In order to do this, we interviewed developers and project managers at a
consulting firm. We also investigated what solutions there is to raise the
awareness of third party licenses, and the problems caused by insufficient license
management.
We found out that there is inadequate knowledge about license management at
the firm, and how the developer follows the restrictions and permissions that is
bound to the license. To raise the awareness, we suggest tools to raise the
awareness in form of a centralised solution, lazybones to easier understand the
license agreement and already existing software to help the license management.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
I dagens snabba teknikutveckling finns det ett stort behov av att använda sig av
färdiga ramverk vid utveckling av webbplatser. Dessa ramverk kan hjälpa till att
snabba på arbetet kring de vanliga problem som en utvecklare ställs inför och att
utvecklingen följer en redan testad struktur (Sharp, 2007). Sharp menar även att med
ett ramverk får du en grund att bygga din applikation utifrån, och slipper börja om
från början. Dessa ramverk kräver ofta en licens, vilket innebär att innehavet av en
licens möjliggör för dig att nyttja det avtalet avser. En licens är alltså inte att förväxla
med upphovsrätt, utan en licens erhåller dig rätten att använda dig utav någon annans
rättighet på avtalade villkor (German, Di Penta & Davies, 2010).
Detsamma gäller bibliotek som kan användas vid utveckling. Istället för att utveckla
allt själv så väljer man att använda sig av färdiga tredjepartslösningar som kan utföra
det utvecklaren behöver hjälp med. Varje enskilt bibliotek har sin egen licens som
utvecklaren måste ta hänsyn till när man använder det biblioteket. Dessa ramverk
innehåller ofta ett så kallat innehållshanteringssystem, även kallat Content
Management System (CMS) som innebär att slutkunden kan modifiera innehållet på
webbplatsen utan några som helst eller väldigt små programmeringskunskaper
(Comentum, 2010).
German och Hassan (2009) skriver att det redan 2009 fanns 70 stycken godkända
open source-licenser och att varje licens har sina egna tillstånd och restriktioner. Med
open source-licenser menas de licenser som används för öppna ramverk och
bibliotek. German & Hassan påstår att det är en stor utmaning att kombinera
tredjepartslösningar som har olika licenser på grund av möjliga licenskonflikter. Ett
exempel på den utmaningen beskrivs igenom Bugzilla, en serverprogramvara för att
hantera programvaruutveckling. Bugzilla använder sig av 82 olika bibliotek och dessa
bibliotek har tio olika licenser. Många av dessa licenser är i konflikt med varandra
eftersom att varje licens har egna restriktioner. I fallet med Bugzilla fick man anpassa
tekniska lösningar och arkitekturen för att säkerställa att programmet efterföljde alla
tio licenser (Ibid, 2009).
Det finns över 1,000 artiklar om Software Asset Management (SAM) som är en
tillämpning för att bland annat hantera och optimera köp av programvaror för
företag, vilket vidare skapar mervärde för att företag på ett effektivt och ordnat sätt
hanterar köp av licenser för programvaror. Eftersom att den eller de anställda som
arbetar med licenshantering då kan få en bra överblick över hur licenseringen för
enskilda programvaror ser ut, så kan företag enkelt hantera problem som under- och
över-licensering (Wikipedia, 2016a).
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Det finns en del olika programvaror som kan användas tillsammans med SAM som
kartlägger alla programvaror som företaget använder sig av. Man kan på ett enkelt och
automatiserat sätt få en översikt över företagets alla programvaror samt hur
licenseringssituationen ser ut för respektive programvara. Ett sådant program är
SNOW License Manager, skapat av Snow Softwares. Snow Softwares menar att man
genom att använda SNOW License Manager får ett användargränssnitt för att hantera
programvaror och dess licenser för hela organisationen, vilket skapar mer kontroll
över licenshanteringen (Snow Software, u.å.).

1.2 Problemområde
German och Hassan (2009) skriver att många mjukvaruapplikationer inte byggs helt
från början utan att man ofta använder sig av olika komponenter för att bygga
applikationer. Dessa komponenter kan vara kodfragment, bibliotek och även andra
applikationer. Med alla dessa komponenter medföljer också oftast en licens som
måste efterföljas, som ett sorts kontrakt på vad du får och inte får göra, samt vad du
måste göra. Detta gör att det väldigt fort kan bli flertalet licenser som florerar inom
ett projekt, och det blir väldigt mycket för utvecklare att hålla reda på. Detta kan
också medföra att det blir licenskonflikter gällande de olika bibliotek/ramverk som
används i den applikation som utvecklas.
Dessa ramverk och bibliotek kan vara licensierade, även om de är gratis för
användaren att nyttja dessa (Ibid, 2009). Som vi skrev tidigare finns det väldigt många
olika licenser, två av de vanligaste är MIT och GNU GPL (Open Source Initiative,
u.å.a). MIT license innebär att du som utvecklare har fri tillgång till att använda
biblioteket, men måste tillhandahålla licensspecifikation för MIT license i ditt projekt
(Open Source Initiative, u.å.b). Andra licenser, exempelvis GNU GPL kräver att
nyttjandet av dessa medför att du är tvingad att licensiera ditt projekt med samma
licens, och i vissa fall lägga ut detta med öppen källkod (Open Source Initiative, u.å.c).
Detta kan skapa stora problem, inte bara utvecklingsmässigt då det blir mycket
problem med att hålla reda på de licenser som gäller, utan även stora konflikter om
dessa inte efterföljs.
Ett bra exempel på otillräcklig licenshantering återfinns i artikeln från IDG (2016).
Där skriver IDG om Oracle och licenstvisten gentemot Google, och hur Google
påstås använda delar ur Oracle’s programmeringsspråk Java på ett sätt som inte föll
inom licensavtalets ramar. Detta bevisar att licenshantering inom ramverk och
bibliotek från en tredje part kan medföra stora problem om du inte är
licensmedveten. Eftersom att de problem som kan uppstå gällande användning av
bibliotek och ramverk som är licensierade berör alla som är användare av dessa så har
vi valt att fokusera på hur Företaget hanterar användningen av bibliotek och ramverk
i sina utvecklingsprojekt.
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1.3 Syfte
Syftet är att undersöka om företag är licensmedvetna när det kommer till
tredjepartslösningar som nyttjas inom webbprojekt. Vi vill även utreda hur företag
hanterar licenserna inom projektet, eller om det inte finns något vedertaget sätt idag
att ha kontroll på vilka licenser som finns kopplade till ett projekt. Vi vill också
undersöka vilka problem som kan finnas med att inte vara licensmedveten. Med
licensmedveten menar vi att du är medveten om vad licenserna innebär.

1.4 Forskningsfrågor




Hur ser medvetenheten ut hos företag kring licenser för ramverk och
bibliotek från tredje part inom webbprojekt?
Vilka potentiella lösningar finns det för att höja medvetenheten för
tredjepartslicenser?
Vilka problem uppstår vid bristfällig licenshantering?

Vi upptäckte i inledningsfasen att medvetenheten hos företaget var relativt låg, och
därmed valde vi att definiera vår andra forskningsfråga utefter det. Vi upptäckte detta
genom att ställa inledande frågor om licensavtal, och upptäckte att Företaget inte
kunde svara på och medgav att ingen hantering av licenser fanns i dagsläget. Det gör
att resultaten av rapporten kan bli mer intressant, då vi kan fokusera på att skapa
förståelse för hur medvetenheten kan öka där den redan är bristande. Med hanterar
menas hur företag kontrollerar och arbetar med de licenser som används inom
pågående och avslutade projekt. Med bibliotek och ramverk menas de
tredjepartslösningar som bidrar med funktionalitet inom projektet.

1.5 Fallbeskrivning
Vårt arbete kommer göras i samarbete med ett konsultföretag i Borlänge
(fortsättningsvis Företaget). Företaget ses som en del av en koncern, och finns
utspridd över flera orter i Sverige. Företaget har i dagsläget 14 anställda, varav en
platschef, två teamledare samt utvecklare med olika kompetensområden. Företaget
förvaltar och utvecklar i huvudsak webbsidor för deras kunder. Kunderna kan bestå
av allt ifrån privatpersoner till företag och organisationer. Företaget arbetar idag med
flertalet ramverk och bibliotek under sina utvecklingsprojekt, för att snabba på
utvecklingsarbetet och bli hjälpta att lösa diverse problem som finns. Ett av de
ramverk som används flitigt är EPiServer CMS som är ett ramverk för att hantera
innehåll på en webbplats. För att använda EPiServer CMS krävs en unik licens för
varje webbplats som vill använda sig av EPiServer CMS (EPiServer, 2014). Andra
olika bibliotek som ofta används inom majoriteten av projekten är jQuery, Bootstrap
och FontAwesome. Även andra mindre bibliotek kan användas om kunden har
speciella behov som inte kan lösas med de bibliotek som vanligtvis används.
Företaget arbetar idag med flertalet licenser för både ramverk och bibliotek från tredje
part, och dessa har restriktioner och tillåtelser som Företaget måste följa.
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1.6 Avgränsning
Denna studie kommer att rikta in sig på företag som nyttjar bibliotek och ramverk för
att skapa webbplattformar. Intervjuerna kommer att begränsas till att endast ske med
anställda på Företaget. Vi kommer att begränsa oss till att undersöka hur Företaget
arbetar med licenser för de tredjepartslösningar som används och bortse från hur
dessa bibliotek i sig själva består av olika bibliotek som har sina egna licenser.

1.7 Målgrupp
Rapporten är avsedd i första hand till företag som arbetar med tredjepartslösningar i
sina utvecklingsprojekt. Rapporten kan även vara intressant för personer som arbetar
inom utveckling och som team-ledare. Rapporten är också en bra grund för den
studerande individen som vill lära sig om arbetet med bibliotek och ramverk och dess
licenser inom utvecklingsprojekt.

1.8 Disposition
I det här kapitlet beskrivs alla kapitel för att läsaren av denna rapport ska få en
överskådlig bild av rapportens innehåll.
Teoretisk referensram
I kapitlet “Teoretisk referensram” beskrivs begrepp som framkommit under
litteraturstudien och som är relevanta för studien.
Metod
I kapitlet “Metod” beskrivs det praktiska tillvägagångssättet för denna studie.
Analys & resultat
I kapitlet “Analys & Resultat” så presenteras, analyseras och tolkas informationen
som framkom under intervjuerna.
Diskussion
I kapitlet ”Diskussion” diskuteras resultat.
Slutsats
I kapitlet ”Slutsats” presenteras de slutsatser som har dragits utifrån det som
presenteras i kapitlen “Analys & Resultat” och “Diskussion”.
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2. Teoretisk referensram
2.1 Open source
Open source kommer ifrån tidigt 1970-tal, då AT&T släppte källkoden för sitt
UNIX-operativsystem till universitet och andra forskningslabb (Lewis, T. 1999).
Open source betyder att programvaran eller källkoden är öppen för alla att använda,
läsa, modifiera och vidaredistribuera. Detta gör att programmerare kan återanvända
programkod som andra har utvecklat i deras egna projekt, och att många Open
source-projekt blir så kallade community-baserade, där flera utvecklare hjälps åt att
hela tiden göra ramverket eller biblioteket bättre tillsammans. Dessa kan även
finansieras på ett eller annat sätt av företag och organisationer, om de behöver
ramverket eller biblioteket i deras egna programvara (The Open Organization, 2012).
The Open Organization skriver även att det oftast medföljer någon form av licens
med dessa ramverk eller bibliotek, som innebär att den programvara du skapar också
ska vara open source, och att du ska nämna skaparna av det ursprungliga biblioteket
eller ramverket i din version av källkoden. Open source ska inte beblandas med
termen fri programvara, vilket betyder att biblioteket eller ramverket är gratis att
använda. Det finns varianter på open source-projekt som ges tillgängliga mot
betalning, men där då källkoden ges ut i samband med köpet. De flesta Open sourceprojekten är däremot avgiftsfria, och finansieras istället med hjälp av reklam eller
genom försäljning av dokumentation eller support (Ibid, 2012).
Hars och Ou (2002) skriver i sin artikel Working for free? Motivations for participating in
Open-Source projects att de undersökt vad det är som motiverar människor att medverka
i Open Source-projekt. De menar att motivationen för att medverka i Open sourceprojekt kan delas upp i fem delar. Dessa delar består av:
Internal factors
Motivationen kan finnas i en personlig hobby och känslan av att känna sig värdefull
för andra. Dessa motivationer är rotade i individen, och ses därför som individuella
motivationer.
Intrinsic motivation
Motivationen kan finnas i att utvecklas som människa, och få bättre självförtroende.
Maslow (1987) delar upp motivationen i två delar, och menar på att detta kan
återfinnas i både individuellt fokuserade framgångar, och ett behov av framgång och
berömmelse.
Altruism
Att skapa ett ökat välmående för andra är en faktor som kan bidra till varför
utvecklare väljer att medverka i open source-projekt. Utvecklaren avsätter en del av
sin tid för att medverka i projekt som även bidrar till andra. Detta kan ge välmående
för individen, och därför ses det som något som kan motivera.
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Community identification
Detta kan liknas vid altruism men är mer inriktat mot hur du ses av ett community. Att
vara en del av någonting kan vara en stor bidragande faktor till varför utvecklare
väljer att medverka i open source-projekt och varför de strävar efter att nå de mål
som finns med projektet tillsammans med andra.
External rewards
Det kan även finnas fler externa faktorer. Att öka sin säljbarhet och skicklighet inom
ett område kan vara stora motivationsfaktorer (Harsh & Ou, 2002).
Dessa open source-lösningar benämns ofta som bibliotek eller ramverk, beroende på
syftet kring hur de bör användas. Ett annat sätt att referera till både ramverk och
bibliotek är att använda sig av benämningen tredjepartsbibliotek. Detta inkluderar då
de open source-lösningar som kommer ifrån en tredje part, och som inkluderas i
projektet. Tredje part beror på förhållandena mellan de implementationer av
funktionalitet som finns i programmerinsspråket som nyttjas, de implementationer
som programmeraren skapat själv och de som tas in från annat håll (Wikipedia,
2016b).

2.2 Ramverk
Ett ramverk används oftast inom programvaruutveckling, och enligt Christensson
(2013) definieras ett ramverk som:
“A framework, or software framework, is a platform for developing software applications. It provides
a foundation on which software developers can build programs for a specific platform.”
Vanligast är att utvecklaren använder ramverket utan modifikationer, och skriver egna
tillägg till denna för att utöka funktionaliteten. Utvecklaren kan modifiera ramverket,
för att få just den funktionalitet som behövs för ändamålet. Ramverket påverkar
därför mycket hur din arkitektur ser ut inom utvecklingen, i och med att ramverket
ligger som grund för hur utvecklingsprojektet ser ut. Ett ramverk kan även bestå av
flera olika bibliotek, för att lägga till funktionalitet utan att behöva skriva denna själv.
Ramverket kan därför ses som en grund du bygger din programvara ovanpå (Ibid,
2013).

2.3 Bibliotek
Ett bibliotek är ett sätt att bygga vidare med funktionalitet inom projektet. Det kan
liknas vid en komponent, och utökar eller lägger till funktionalitet som inte redan
finns i ramverket. Ett bibliotek kan även innehålla flera bibliotek, för att utöka
funktionalitet eller skapa helt ny funktionalitet (Techopedia, 2016).
Flera bibliotek kan kombineras för att skapa färdiga programvaror. Detta skapar då
ett beroende hos den utvecklade applikationen, vilket gör att den behöver det externa
biblioteket för att fungera. Vid införandet av dessa bibliotek går man även med på att
följa licensen som följer med. Idag utvecklas större delen av programvaror och
tjänster på det här sättet, för att snabbt komma igång (German & Hassan, 2009).
Välkända bibliotek som används på många av de webbplatser som finns är bland
annat jQuery och Bootstrap (Sitepoint, 2016). JQuery startades år 2005 av John Resig
6

med syftet att förbättra kompatibiliteten mellan olika webbläsare (Resig, 2005). Resig
menade på att många av de större webbläsarna valde att implementera
standardfunktionalitet på olika sätt, vilket gjorde utvecklingen för olika webbläsare
svår. Resig tyckte även att det behövdes alldeles för mycket kod för att göra de saker
han ville, och menade att det måste finnas ett enkelt sätt att korta ner den mängd kod
som skrevs. Detta var då främst inom språket Javascript. Resig ville förbättra detta
genom att skapa så kallade “pollyfills”, vilket gör att du kan skriva funktionaliteten på
ett sätt, och jQuery sköter sedan funktionaliteten för de återstående som inte stödjer
detta på samma sätt. jQuery blev väldigt snabbt populärt, och är idag ett av de mest
använda javascript-biblioteken (Sitepoint, 2016).
Bootstrap utvecklades som ett internt projekt på den sociala medien Twitter, och
användes till design och utseende av interna webbplatser hos Twitter. Utvecklarna på
Twitter såg sedan potentialen i hur detta projektet kunde användas även utanför
Twitter, och släppte sedan biblioteket som öppen källkod under 2011 (Gimmer,
2014). Bootstrap kommer med flertalet förprogrammerade komponenter som gör att
du enkelt kan komma igång med designen av din webbplats. Webbläsare
implementerar även hur olika element inom webbläsaren ska renderas, något som
Bootstrap hjälper till med och ser till att alla dessa element renderas på samma sätt
(Ibid, 2014).

2.4 Licenser
I det här kapitlet kommer vi att beskriva några av de vanligaste open source licenserna: Apache
License 2.0, MIT License och GNU General Public License (Open Source Initiative, u.å.a).
2.4.1 Definition

En licens ses som ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet, eller även att använda
sig av andras rättigheter. En licens är ofta tidsbunden, och köps i samband med en
tjänst eller vara, men kan även tillämpas vid kostnadsfri användning (The Free
Dictionairy, 2014).
2.4.2 MIT License

MIT License är en av de vanligaste licenserna som finns för bibliotek och ramverk
med öppen källkod. MIT har utvecklats av Massachusetts Intitute of Technology, och
är en relativt kortfattad licens. Licensen betyder att du får använda biblioteket eller
tjänsten hur du vill, så länge du erhåller en kopia av den ursprungliga licensen för
biblioteket i din källkod, eller på annat sätt exponerar den (Open Source Initiative,
u.å.b). MIT License innebär även att grundaren av biblioteket avskriver sig allt ansvar
för de följder som kan skapas av biblioteket. MIT License passar sig väldigt bra för
små program, där man inte är rädd för patentstöld.
2.4.3 GNU General Public License

GNU General Public License (GPL) skrevs ursprungligen av Richard Stallman, och är
baserad på fyra friheter:
1. Friheten att använda programvaran i valfritt syfte.
2. Friheten att undersöka programmet för att förstå hur det fungerar och
använda dessa kunskaper i egna syften.
3. Friheten att fritt få vidaredistribuera kopior för att hjälpa andra.
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4. Friheten att förbättra programmet, anpassa det till egna krav och distribuera
förbättringar så att andra kan dra nytta av modifieringarna (Free Software
Foundation, 2014).
För att ha rätt till dessa friheter krävs det att du har tillgång till källkoden. Detta
innebär att GPL-licensierade ramverk och bibliotek måste upprätthålla källkoden fritt
tillgänglig för alla att ta del av. Det går alltså inte att modifiera dessa bibliotek eller
ramverk och sedan licensiera dem under andra förhållanden. Värt att notera är att
modifieringar för eget bruk inte behöver göras tillgängliga, inte heller behöver
källkoden göras tillgänglig vid vidaredistribution av modifierade varianter. Däremot
kräver licensen att källkoden ges tillgänglig för den som köper programmet, och
denne har även rätt att distribuera källkoden vidare (Ibid, 2014).
GNU GPL finns för närvarande i tre olika versioner, där GPLv3 i skrivande stund är
den senaste. Denna versionen har, utöver övriga det tillägget att du alltid ska
tillhandahållas källkoden och instruktioner på hur du gör för att installera en egen
version av programvaran (Ibid, 2014).
2.4.4 Apache 2.0

Apache Software License kommer ursprungligen från Apache Software Foundation,
och är en licens som ursprungligen användes på deras egna mjukvaror. Licensen kan
däremot fritt appliceras på andra programvaror. Licensen tillåter modifiering av
ramverket eller biblioteket, men att det är noga att notera vad det är som har
modifierats. All programvara som bygger på Apache-licensen måste tillhandahålla en
kopia av licensen i form av ett textdokument (Apache Software Foundation, 2004).
Ett stort projekt som är licensierat under Apache 2.0 är Android (Android Open
Source Project, u.å.). Licensen har upprätthållits i två versioner, där version 2.0
möjliggjorde enklare integrationer med andra ramverk och bibliotek, exempelvis så
gjordes kompatibiliteten med GPL bättre (Apache Software Foundation, 2004).
Några av de skillnader som finns mellan MIT License och Apache 2.0-license är att
Apache 2.0 innebär även att du inte får använda dig av namnet på biblioteket eller
ramverket på annat sätt än genom att hänvisa till det bibliotek eller ramverk som du
använt dig av. Du måste även visa på vilka ändringar du gjort i det ursprungliga
ramverket (Apache Software Foundation, 2004).
2.4.5 Copyleft & copyright

Klang och Stiftelsen för internetinfrastruktur (2010) menar på att copyright skapar
problem i dagens samhälle, då i princip allt du ser omkring dig är upphovsrättsskyddat
av någon annan, och detta skapar problem för utvecklingen av nya tillgångar.
Upphovsrättslagen, även kallat copyright ger skaparen, även kallad upphovsmannen,
rätten att bestämma hur deras skapelser får användas. Upphovsrätten kan även
innehålla flera upphovsmän. Detta uppkommer helt automatiskt i samma ögonblick
som verket skapas. Detta gör att upphovsmannen har egenrätt att bestämma om, när
eller hur verket får användas. Detta gör att du på ett innovativt sätt inte kan
kombinera tidigare kunskaper för att skapa något nytt, då upphovsrätten skapar en
ensamrätt för upphovsmannen (Ibid, 2010).
Detta skapar problem inte minst inom programmering, då det tidigare stred emot
upphovsrättslagen att använda sig av kod från ett annat projekt. Upphovsrätten av
kod användes av företag för att förhindra andra från att genomföra liknande saker
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som de själva gjort. Ett exempel på ett sådant problem kommer ifrån skapandet av
Symbolics, där Richard Stallman gav vidare en kopia för sin källkod, men sedan blev
nekad att få se de förbättringar som andra gjort på programvaran. Stallman arbetade
då fram något som idag är känt som GNU, vilket i kort mening betyder att
programmerare har rätt att dela med sig av sin kod, men inte behöver riskera att de
inte ska få tillgång till de förbättringar som andra programmerare gör. Denna typ av
licensavtal benämns även idag som copyleft (Ibid, 2010).
Copyleft betyder att den som innehar upphovsrätten till programvaran medger att
andra har fri rätt att distribuera och modifiera programvaran under de förutsättningar
att licensen omfattas även i den modifierade programvaran. Copyleft är motsatsen till
definitionen av copyright, som betyder att du inte har rätt att använda dig av
programvaran eller produkten hur som helst. Copyleft betyder att din version av
programvaran måste finnas under samma licensavtal som den ursprungliga
programvaran, vilket gör det lättare och säkrare för programmerare att dela med sig
av sin kod utan att bli uteslutna från att se förbättringar eller förändringar (Ibid,
2010).

2.5 Licenshantering
2.5.1 Open source-licenser vs. Mjukvarulicenser

Licenshantering kan delas upp i två olika fack, sådan licenshantering som berör
program som används inom ett företag och där det är viktigt att ha kontroll över att
alla de program som används är licensierade på ett korrekt sätt. Den andra är sådan
licenshantering som handlar om när man utvecklar ny mjukvara och använder sig av
bland annat Open Source Software (OSS) bibliotek där varje bibliotek kan ha sin egen
licens. Licensen för biblioteket definierar vilka rättigheter man har till biblioteket och
vad en utvecklare får och inte får göra med det (Lindman, Rossi & Puustell 2011).
För båda facken finns flertalet program som kan användas för att underlätta
hanteringen av licenser. För att hantera licenser för program som används internt på
ett företag finns till exempel programmet SNOW License Manager som används för
att skapa en enhetlig vy över alla programvaru- och maskinvarutillgångar,
licensrättigheter och mätvärden för programvaruanvändning (Snow Software, u.å.).
För att hantera licenser för olika bibliotek/ramverk som används så finns det ett antal
olika program för att göra det. Dessa fungerar ofta på det sättet att de söker igenom
projektets kod efter licenser och sammanställer dom. Palamida är ett företag som har
en produkt som gör precis det (Palamida, 2015).
2.5.2 Open source license compliance

German och Di Penta (2012) menar att Open Source Lincense Compliance (OSLC)
är processen som säkerställer att organisationen följer licenskraven för de open
source-bibliotek som används. OSLC bör användas både för intern användning, men
även om det är en del av en produkt som utvecklas för framtida försäljning.
För att ha en bra OSLC-process så menar German och Di Penta att alla
organisationer bör använda sig av juridisk rådgivning och skapa policys för hur
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användning av open source ska gå till. Policyn ska hantera potentiella problem
rörande nedanstående lista.









Tillsätta en tjänst som övervakar användningen av open source inom
organisationen.
Bestämmelser över hur open source bibliotek får användas.
Utbildning av personal gällande open source-licensering och återanvändning.
Skapa en samlingsplats för godkända bibliotek som kan återanvändas.
Definiera tillvägagångssätt för godkännande av nya open source-bibliotek.
Definiera tillvägagångssätt för att dokumentera och verifiera hur open source
används i en produkt.
Upprätta en process som godkänner en färdig produkt som använder open
source-bibliotek.
Definiera tillvägagångssätt för att garantera att organisationen uppfyller de
krav som open source-biblioteken har. Det kan vara krav på att göra
källkoden tillgänglig för nedladdning eller att inkludera copyright i
dokumentationen (Ibid, 2012).

Även Tsotsorin (2013) menar att företag måste ha tillvägagångssätt och policys för
hur användning och hantering av OSS ska gå till. Detta eftersom att användning av
tredjepartslösningar som licensieras under någon av de vanligare licenserna skulle
kunna innebära att den mjukvara man utvecklare bryter mot licensen när den
distribueras. Sojer och Henkel (2011) undersökte hur många utvecklare som fått
träning och kunskap från företag eller utbildning inom licenser för
tredjepartslösningar. Deras undersökning visade på att det var endast en liten del av
respondenterna som fått någon form av utbildning inom området. Samt att 16% av
respondenterna vid något tillfälle inte hade brytt sig i att läsa licensen för
tredjepartslösningen som användes. Sojer och Henkel stärker åsikten om att företag
måste tillhandahålla ett regelverk för hur tredjepartslösningar får användas inom
projekt, och hålla utbildningar inom detta.
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2.5.3 Verktyg

Det finns flera olika programvaror som på olika sätt underlättar licenshanteringen, i det här kapitlet
kommer vi att beskriva två av verktygen.
2.5.3.1 Palamida
Palamida är ett program för att hantera hur man i en organisation arbetar med open
source och andra tredjepartslösningar. Programmet har flera olika funktioner men vad
gäller identifiering av open source bibliotek så söker programmet igenom källkoden
efter träffar mot sin egen databas som består av över 2.5 miljoner OSS (Palamida.
2016).
Sökningen går till på olika vis och några av dessa är att programmet söker efter
kodblock, licenstexter, copyright-texter, specifika texter som innehåller frasen
“hämtad från”, webblänkar och mejladresser. Figur 1 visar en sökning där
programmet fått en träff på ett kodblock där gul markering av kod menar träff mot
trolig ursprungsfil och orange markering är kod från andra filer.

Figur 1 - Skärmavbild från Palamida
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2.5.3.2 VersionEye
VersionEye (u.a) är en webbtjänst som övervakar ett projekts alla bibliotek genom att
kolla av projektets deklareringsfil för vilka tredjepartslösningar som används.
Användaren får sedan en helhetsbild över alla de bibliotek som projektet använder sig
av (Se figur 2). Användaren kan se vilken version av biblioteket som används, om det
finns nyare versioner och vilken licens biblioteket har.

Figur 2 - Skärmavbild av ett projekt i VersionEye som visar de bibliotek som används samt respektive licens.

2.5.4 Varför hantera licenser?

Eftersom att det är väldigt enkelt att söka på internet efter bibliotek och ramverk som
kan laddas ner och användas i ett projekt så är det viktigt att övervaka och
dokumentera hur biblioteket eller ramverket används, så att det inte bryter mot den
licens som biblioteket/ramverket har menar German och Di Penta (2012). German
och Di Penta skriver också att kopiering av endast några få rader kod kan vara en
legal risk, då detta kan vara en copyright-överträdelse om koden som kopieras är av
stor betydelse för projektet som det kopierats ifrån.
Fler risker som kan uppstå vid användandet av Open source-bibliotek är vid
uppgraderingssituationer och förändringar i licensen. Föreställ dig att du byggt ett
program eller en produkt som använder sig av en open source-lösning någonstans i
din mjukvara. Om du senare vill uppdatera till den senaste versionen av open sourcelösningen, men licensen för den har förändrats kan det göra det till en omöjlighet för
dig att göra detta. Du blir då låst till en gammal version av open source-lösningen,
och innehåller den kritiska fel i koden som måste lösas skapar detta ett problem för
dig (Ibid, 2012).
Inoue, Manabe och German (2010) menar på att licenshantering är nödvändig för att
se till så att licenser som är inkompatibla med varandra inte implementeras i ett och
samma projekt. Inoue, Manabe och German påpekar även att problem kan uppstå om
det inte redan finns någon licens på det biblioteket du avser att använda, och avråder
starkt ifrån att använda sådana. Detta då du inte vet vilken licens som skulle kunna
sättas på biblioteket, och därmed inte vet vad du kan tänkas behöva följa i licensväg.
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German och Hassan (2009) berör också problemet med inkompatibla licenser och
kallar det “license mismatch”. German och Hassan skriver att det finns upp emot 70
stycken, och varje licens har sina egna restriktioner och tillåtelser. De menar att det är
en stor utmaning att kombinera olika bibliotek med olika licenser som också
eventuellt är i konflikt med varandra. Ett annat problem som German och Hassan
nämner är att mjukvaruingenjörer har begränsad utbildning och kunskap gällande
komplexa problem som kan uppstå gällande licenskonflikter, detta beror enligt dem
på att Association for Computing Machinerys riktlinjer för läroplan gällande
mjukvaruutveckling endast berör juridiska frågor i ett fåtal föreläsningar i en enda
kurs. Detta stöds även av Soyer och Henkel (2011) som menar på att företag måste ha
insikt om hur tredjepartslösningar används inom företagets projekt och att dessa kan
bryta mot licenser och skapa licenskonflikter.
Davies (2011) studerade en webbapplikation i syfte att identifiera legala risker som
kan uppkomma vid användning av en tredjepartslösning. Utifrån den studerade
webbapplikationen identifierades 81 stycken tredjepartslösningar varav sex av dem var
tredjepartslösningar som inte får vidaredistribueras. I fallet som Davies studerade så
var webapplikationen installerad på en server inom företaget, så restriktioner i
licensavtalen gällande distribuering var inget problem men det påvisar hur många
bibliotek som kan finnas inblandade i en webbapplikation.
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3. Metod
3.1 Strategi
Vi kommer att göra en fallstudie där vi kommer undersöka Företagets hantering av
licenser för tredjepartslösningar som används i de projekt de genomför åt sina
kunder. En fallstudie fokuserar på ett fall av det som ska undersökas, fallet som
undersöks studeras på djupet och använder sig ofta flera datainsamlingsmetoder.
Målet är att få en djup förståelse av fallet som studeras. Oates (2006) menar att en
fallstudie kännetecknas av att man fokuserar på djupet och att fallet studeras i sin
verklighet.
Eftersom att en fallstudie studerar ett fall av det som ska undersökas så är det viktigt
att välja rätt fall från början och motivera valet. En vanlig motivering kan vara att det
valda fallet är i likhet med många andra fall och kan därför representera alla fall av
samma typ. Det som upptäcks i fallet ska vara generellt för alla fall av samma typ. Vi
valde att göra vår fallstudie på Företaget då vi anser att det är ett företag som arbetar
likt många andra IT-företag. En fallstudie brukar få kritik för att upptäcka ny kunskap
som endast är kopplat till det fall man studerar. Dock menar Oates (2006) att man
genom generalisering kan dra bredare slutsatser som är relevanta för alla typer av det
fall man studerar.

3.2 Litteraturstudie
Vi har gjort en litteraturstudie för att fördjupa oss inom ämnet. En litteraturstudie
innebär att en sammanställning görs av forskning som redan skett inom området.
Detta kan vara innehåll ifrån böcker, broschyrer och tidskrifter (Björklund &
Paulsson, 2012). Sökningen efter material har skett igenom databaserna Google
Scholar, Google och Summon@Dalarna. För att materialet ska vara så trovärdigt som
möjligt så har vi nyttjat oss av filtrering på peer reviewed, som innebär att en eller
flera andra forskare granskat materialet (Friberg, 2006). Vi valde artiklar genom att
läsa sammanfattningen, och om artikeln kändes relevant för forskningsområdet gick
vi djupare in och läste syfte och resultat. Om inga relevanta artiklar hittades så kollade
vi också på artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter men som inte är peer
reviewed, samt konferenshandlingar. Antalet citeringar var tänkt som en parameter
för att bedöma trovärdigheten i en artikel, dock så har antalet relevanta artiklar varit
relativt få, så antal citeringar har inte varit av så hög vikt när vi valt artiklar även om
många citeringar är att föredra.
Vi har använt oss av flertalet olika sökord som presenteras i nedanstående lista, dessa
ord har kombineras på olika sätt för att få så specifika resultat som möjligt:





open source license
open source licensing
software licenses
open source compliance

Dessa sökord gav alla över minst 300,000 träffar. För att minska ner detta användes
citationstecken runt sökfrasen, för att få mer specifika träffar. För att sedan välja ut
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relevanta artiklarna valde vi att sortera efter citeringar och peer reeview, och sedan gå
igenom träffarna uppifrån och ner och välja ut de som berörde det studerade ämnet.
Allt eftersom artiklarna blev mindre intressanta avslutade vi processen och gick vidare
med nästa sökord.

3.3 Datainsamling
Vi har valt ett använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi, där intervjuer står som
datainsamlingsmetod, då vi vill samla in kvalitativ data för att skapa en djupare
förståelse och utforska vårt fall på djupet. En kvalitativ metod ger en djupare
förståelse för fallet än vad en kvantitativ metod gör, som oftast behandlar
beräkningsbar data (Oates, 2006). Oates tycker att forskaren bör ställa sig frågan om
intervjuer är en passande datainsamlingsmetod för det ämnet man undersöker, detta
eftersom det finns en risk att intervjuaren får olika svar beroende på vem det är som
blir intervjuad och i vilket sammanhang intervjun genomförs. Oates (2006) menar att
det kan finnas flertalet faktorer som påverkar svaren i en intervju, exempel på detta
kan vara kön, ålder och etnicitet på den som intervjuar och respondenten. Vi anser
ändå att intervjuer är det bästa tillvägagångssättet för datainsamling då vi har tillgång
till flertalet respondenter i fallet, då företaget själva föreslagit intervjuer som möjlig
metod.
Vi har ett antal frågor men kan ställa kompletterande frågor för att få mer data, så
kallade semi-strukturerade intervjuer (se bilaga 1). Enligt Oates (2006) gör detta att
intervjuaren styr samtalet, och kan på så sätt får vi en agenda att utgå ifrån men kan
ställda kompletterande frågor då vi tycker vi inte får tillräckligt med information eller
om vi vill veta mer. Vi gjorde även det valet för att vi vill generera så mycket data som
möjligt och få en förståelse för hur man arbetar med tredjepartslösningar och
licenserna kopplade till dessa. Det finns två ytterligare metoder för att genomföra
intervjuer: strukturerade och ostrukturerade. Vi anser att strukturerade inte passar för
oss, då vi vill skapa större förståelse än det som teorin ger oss, men inte heller vill ha
ostrukturerade då vi ändå fått kunskap i vår litteraturstudie.
Alla våra intervjuer spelades in för att få ett bra flyt i intervjuerna och för att vi inte
ska behöva anteckna intervjun i sin helhet utan att vi istället vid ett senare tillfälle kan
transkribera intervjun. Oates (2006) skriver att man inte bör förlita sig på minnet och
påpekar att anteckningar är det minsta hjälpmedlet du bör använda dig av för att lagra
intervjusvaren. Oates påpekar även att inspelning av intervjun kan vara bra att
använda sig av eftersom att intervjuaren då får en komplett inspelning av intervjun att
använda sig av i efterhand.
Våra intervjufrågor togs fram utefter de forskningsfrågor vi haft. Vi försökte att täcka
områdena kring medvetenhet, hur de arbetar idag samt vilka problem och potentiella
lösningar som finns. Då vi under vår förstudie upptäckte att det fanns problem
formades frågorna därefter.
Vi har valt att intervjua tre stycken utvecklare, en som arbetar med både
serverprogrammering och användargränssnitt, en som arbetar endast med
användargränssnitt samt en som arbetar med endast serverprogrammering. Vi har
även valt att intervjua två projektledare. Frågorna togs fram utifrån våra
forskningsfrågor samt utifrån intressanta områden som dök upp under vår
litteraturstudie.
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3.4 Analysmetod
Utifrån våra intervjuer kommer vi att identifiera olika kategorier på den data
intervjuerna har genererat (se bilaga 2). Vi kommer att ha ett induktivt förhållningssätt
och kommer utifrån insamlad data analyserar och skapa kategorier som är relevanta
för vår frågeställning. Analys av kvalitativdata kan genomföras enligt Oates (2006)
med kvantitativa metoder så som summering av antalet gånger ett ord förekommer i
en text eller liknande matematiska metoder. De flesta analyser av kvalitativ data
innebär att man försöker identifiera mönster och teman i det data som är av relevans
för den frågeställning studien har. Den empirisk data intervjuerna genererat har sedan
legat till grund för vår analys och diskussion där kopplingar mot teorin gjorts inom
intressanta områden som uppkommit i intervjuerna och som har relevans för våra
forskningsfrågor. Dessa teman har analyserats och sedan diskuteras för att slutligen
generera de slutsatser och svar på forskningsfrågorna som presenteras.
Oates (2006) menar att man kan börja med relativt stora teman och ger som förslag
att man kan placera in data i tre olika teman för att få en en utgångspunkt. Förslaget
går ut på att man placerar data i teman som till en början kan vara:




Data som inte bidrar till forskningssyftet och som inte kommer att användas.
Data som kan användas för att beskriva fallet som studeras.
Data som anses vara relevant för frågeställningen.

Utifrån den sista punkten av de tre ovanstående så kan man sedan gå vidare genom
att kategorisera inhämtad data. Hur man kategoriserar data kan genomföras på två
olika sätt enligt Oates (2006) och förklaras i nedanstående punktlista:




Existerande teorier eller teorier framtagna av forskaren, även kallad deduktiv
ansats. Här ska man enligt Oates (2006) vara försiktig med att följa teorin fullt
ut så ingen kategori i det insamlade data missas.
Kategorier kan också framstå från de data man analyserar. Det kan antingen
vara kategorier som respondenten belyser eller kategorier som framkommer
när man som forskare läser materialet. Det här förhållningssättet kallas
induktivansats och meningen är att man som forskare har en öppet
förhållningssätt och som Oates (2006) skriver att man ska låta data tala till sig.
Hon påpekar också att det kan vara svårt att koppla bort tidigare erfarenheter
som eventuellt skulle kunna påverka analysen.

3.5 Metoddiskussion
Våra respondenter arbetar inom olika områden på Företaget, vilket gör att vi får en
bredare datainsamling från fler vinklar på hur man arbetar kring licenser och open
source på Företaget (Oates, 2008). För att respondenterna inte ska påverkas av
varandra har vi valt att göra varje intervju individuellt. Intervju valdes som
datainsamlingsmetod för att få kvalitativ data att arbeta med, och vi valde att göra
semi-strukturerade intervjuer då vi inte hade så stor uppfattning om vilka svar vi
skulle kunna få och därför vill ha möjlighet till följdfrågor. Problemet som kan uppstå
vid semi-strukturerade intervjuer är att intervjuaren kan påverka respondentens svar
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genom att ställa ledande frågor. Vi fick under våra intervjuer ibland förklara för
respondenten vad det var vi menade, då kunskapen var låg hos vissa utav dem. Detta
kan ses som kritik mot studien, då detta gör att respondentens svar kan bli präglade
av intervjuaren.
Vi gör en explorativ studie, då det inte finns mycket tidigare forskning inom området.
Vi vill därför undersöka och förklara hur arbetet med licenshantering för
tredjepartslösningar ser ut inom webbprojekt. Studien har tillvägagångssättet som
även till viss del kännetecknar en deskriptiv studie, men vi anser att vi går mer på
djupet än vad en deskriptiv studie gör (Björklund & Paulsson, 2012). Ett problem vi
haft är att det inte finns mycket forskning inom det området vi vill undersöka. Detta
har gjort att vår studie blev explorativ, genom att vi undersöker området utan någon
större kunskap innan.
Alternativet att använda sig av enkäter fanns också, då vi med hjälp av enkäter skulle
få en bredare räckvidd och möjlighet att nå fler konsultföretag. Intervjuer är en
tidskrävande, men vi ansåg att den var mer relevant för studien för att samla in
kvalitativ data och få en djupare förståelse (Oates, 2008). Även om enkäter hade gjort
att vi nått fler konsultföretag, så ansåg vi att de flesta konsultföretag arbetar på
liknande sätt, och därmed hade resultatet av studien inte blivit lika intressant med en
kvantitativ datainsamlingsmetod.

3.6 Forskningsetik
Det är av högsta vikt att ett uppsatsarbete som innefattar människor genomförs under
etiskt godtagbara former. Det finns ett antal olika punkter som man måste tänka på
innan man genomför uppsatsarbetet. Eftersom att vårt arbete involverar människor
så har vi valt att använda blanketten “Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som
involverar människor” (se bilaga 3). För att fastställa om vi behöver få vårt arbete
forskningsetiskt prövat. Ingen av frågorna i blanketten besvarades med “Ja” eller
“Tveksamt” så vår bedömning är att vi inte behöver få vårt arbete forskningsetiskt
prövat samt att vårt arbete är under etiskt godtagbara former.
Mer information om forskningsetik kan läsas på www.du.se/forskningsetik.
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4. Resultat & Analys
Här presenterar vi den empiri som kommer ifrån intervjuerna, och analyserar den utefter tidigare
forskning. Vi har valt att gruppera vår resultat och analys efter rubriker som kan hjälpa läsaren att
få en lättare överblick över vårt insamlade data. Kapitlets kategorier motiveras med att de hör ihop
med våra forskningsfrågor, och kategorierna hjälper därmed till att analysera data utefter
forskningsfrågorna.

4.1 Nuvarande situation
4.1.1 Licenshantering

4.1.1.1 Nuvarande lösning för betallicenser
Det finns en lösning för att hantera licenser för ramverket EPiServer, som
tillhandahålls av EPiServer själva. Där kan projektledarna på Företaget beställa nya
licenser för projekt åt kunderna, och fylla i information om kontaktperson hos
kunden och annan nödvändig information. EPiServer samt alla de olika tillägg som
finns hanteras av den projektansvarige. Nedanstående citat är ifrån en av de två
projektansvariga:
“Det är jag som kundansvarig i det här fallet, som förvaltningsansvarig som ansvarar för licenserna
för mina kunder.”
De tillägg som finns för EPiServer hanteras oftast i en egen portal, som hanteras av
den kundansvarige. En av de projektansvariga svarade under intervjun med:
“Så jag har en licensportal hos Epi, eller hos Meridium, eller ja, det kan ju vara om det är andra,
Imagebottle, Sightseek eller vad man använder. Find är ju också EPi. Då har man ju licensportaler
som man går in och registrerar åt kunderna, och så faktureras det oftast till oss, och vi fakturerar ut
det till kund.“
Detta visar på att de betalda licenser som ingår inom projektet är väldigt utspridda.
Informationen om dessa betallicenser, om inloggningsuppgifter och liknande till dessa
system återfinns i Företagets egna Sharepoint-lösning kallad Shareit. En av de
projektansvariga säger:
“Det som finns är ju licensportaler men tyvärr är ju det var och en, så man måste ju logga in på
varje. Sen är det nog vårt Shareit, vårt intranät där vi försöker vara duktig och
skriva upp vilka tredjepartsprodukter våra kunder använder.”
Avsaknaden av en centraliserad lösning blir här tydlig, då det är många system att
förvara information om, speciellt då Företaget hanterar denna informationen för flera
kunder.
4.1.1.2 Hantering av typsnitt
Flera av respondenterna påpekade att hantering av licenser för typsnitt hanterades
genom att man kom överens med kunden vilket typsnitt som skulle användas och att
kunden ordnar licens för det typsnittet. Företagets uppgift är då att kontrollera så att
kunden har tecknat ett avtal som fungerar vid driftsättning. Här gick dock åsikterna
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isär om vem som tecknar licensavtalet för typsnittet, om det är Företaget som gör det
åt kunden eller om det är kunden som gör det efter Företagets påpekande om att
licens behövs för att användning av typsnittet ska vara tillåtet. En av utvecklarna på
Företaget sa att: “Nä, det är som sagt typsnitten. Dom har vi varit lite mer noggranna med och de
är lite svårare att använda just för licensdelarna.”. Detta visar på att utvecklarna är väldigt
noggranna att kontrollera om typsnitten är licensierade eller inte, och om det finns
någon kostnad för användande av typsnittet. Detta är någonting som däremot inte ses
lika mycket som ett bibliotek eller ramverk, utan mer som en produkt.
4.1.1.3 Avsaknad av en centraliserad lösning
Det framgår i samtliga intervjuer att det inte finns någon centraliserad lösning för
licenshantering idag. Företaget har ingen form av komplett sammanställning av
samtliga bibliotek och ramverk som används inom ett projekt. En av de
projektansvariga vi intervjuade svarade på en fråga angående bibliotek som är gratis
att använda och hur bra koll man har på dessa:
“Jag dokumenterar ju aldrig någon sånhär lista över ‘det här använder vi i projektet’. Det kanske
jag borde göra, jag vet inte.”
Det kan framgå i en systemdokumentation som följer med alla färdiga lösningar till
kunden, några av de bibliotek som använts och hur man löst vissa problem. Vill
kunden däremot få en sammanställning av samtliga bibliotek måste en utvecklare gå
igenom programmets källkod. Det kan finnas information om betalda licenser i
Företagets gemensamma SharePoint, där de skriver ner information om projektet.
“Lite osäker på om vi sparar allt, men vi har ju plats i vår Sharepoint för alla kunder” menar en
av respondenterna. Där dokumenterar mestadels information om betalda licenser,
men ingen information om själva licenserna. “Där får man logga in på varje tjänst i så fall
och kolla upp”, säger respondenten. Det finns däremot ingen samlingsplats för
information för de licenser som inte medför någon direkt kostnad i projektet.
German och Di Penta (2012) påpekar vikten i att ha en övervakning och
dokumentation om vilka bibliotek och ramverk som används, och på vilket sätt de
används. Detta är något som framkommit i intervjuerna att Företaget saknar i
dagsläget.
En utvecklare svarade på frågan hur man löser licenshantering för
tredjepartslösningar inom projekt enligt följande:
“Projektledarna och kunderna är väl helt omedvetna om vad som sker när det gäller att dra in
tredjeparts-produkter och det hamnar väl på utvecklarna oftast att se till att man använder det rätt.
Oftast är det ju så enkelt som att man måste lämna kvar den här texten om vilken licens som gäller
för den här produkten. De måste finnas klart och tydligt kvar i källkoden så man kan hitta den och
så man ser varifrån det kommer och vem som har gjort det. Men det är väl ingen som har stenkoll på
alla komponenter som används.”
Detta visar på att det finns någon form av förståelse kring hur licenserna hanteras,
men kan ses som en mer generell av hantering där alla licenser hanteras på samma sätt
och inte individuellt. Detta kan skapa problem både vid så kallad “license mismatch”
som German och Hassan (2012) påpekar vikten av, men även vid otillräcklig
förståelse kring vad licenserna innebär då det kan vara en legal risk i överträdelse av
copyright (German & Di Penta, 2012).
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4.1.1.4 Kännedom kring vanliga licenser
Kännedomen kring de vanliga licenserna och dess betydelse varierade kring
respondenterna. Utvecklarna kände åtminstone igen licensernas namn, men hade inte
lika stor uppfattning om vad de betydde och vad som skiljde dem åt. Samtliga av
utvecklarna erkände att de inte la alltför stor vikt på vilken licens det var på
tredjepartslösningen, utan kontrollerade om det var gratis att använda eller inte.
Utvecklarna lät alltid licensavtalet stå kvar i källkodsfilerna, detta var inte någonting
som de plockade bort. Projektledarna hade ingen uppfattning om licenserna och deras
innebörd, och menade även på att detta inte var deras jobb utan utvecklarnas jobb. På
frågan angående vetskap om de vanligaste licenserna samt diskussion kring dessa i
teamen, svarar en av projektledarna att man tyvärr inte vet vad licenser som MIT och
GNU innebär samt att respondenten inte känner igen att någon diskussion förs kring
dessa licenser i utvecklings teamen. Två utvecklare svarade på samma fråga enligt
följande citat:
“Nej, jag har inte så bra koll på dem. Det har jag inte. Jag kan inte säga att jag har koll på alla
när vi hämtar in några nya script-grejer och sånt, vad det innebär. Det är väl det att man har mer
koll på typsnitt och sånt, där är det oftast lite hårdare“.
“Det måste jag erkänna att där har jag själv dålig koll på exakt vad de innebär. Det tror jag ingen
faktiskt kan säga att dem har, inte här inne i alla fall, att de vet exakt vad en MIT-licens innebär.
Det finns säkert olika former av dem också. Så ah, nä… Jag har inget bra svar på den frågan.”
German och Hassan (2011) påpekar att programmerare har begränsad utbildning och
kunskap gällande komplexa problem som kan uppstå gällande licenskonflikter.
Utifrån ovanstående citat så kan man fastställa att det inte endast finns begränsad
kunskap och utbildning gällande konflikter vid agerande utanför licensavtalets ramar,
utan att det hos företaget också finns begränsad kunskap gällande de vanligaste
licenserna och dess betydelse. Gällande kunskap kring licenser menar German och Di
Penta (2012) att man bör ha en policy för hur utbildning av personal gällande open
source och återanvändningen ska hanteras. Utifrån de svar vi fått och de ovanstående
presenterade citaten så gör vi bedömningen att någon sådan utbildning av personalen
inte existerar på företaget.
4.1.2 Problem med Open Source

Detta kapitel kan ses som utanför studiens fokusområde, men hör till de förslag som ges för att öka
medvetenheten. Vi anser att det är relevant för studien då de hänger ihop med de lösningsförslag som
presenteras, och hur de kan hjälpa till i en process vid införandet av nya bibliotek i ett projekt.
4.1.2.1 Osäker vidareutveckling av tredjepartslösningar
En respondent menade på att ett av de stora problemen med Open Source är att ett
helt projekt ibland kan baseras helt på det ramverket eller biblioteket. Respondenten
säger att:
“Man bör ju titta så att det sker en aktiv vidareutveckling av det här, att det är någon som
underhåller det. Kommer det in buggrapporter, att det faktiskt är någon som fixar det. Det är en av
kriterierna vi tittar på lite grann om vi har några kandidater till att lösa ett problem, och så har vi
tre olika, då tittar vi vilken verkar mest använd och hur ser aktiviteten ut.”
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Om då supporten eller utvecklingen stoppas kan det innebära att ramverket eller
biblioteket inte blir rättat med de fel som upptäcks i källkoden. Detta menar då
respondenten kan försvåra förvaltningsarbetet, då de själva måste rätta detta. Detta är
något de tar i akt då de väljer vilken lösning de vill använda, lösningen måste
uppdateras med rättningar och det måste finnas aktiva deltagare bakom projektet som
för det framåt. Respondenterna menade även på att om biblioteket var i ett tidigt
stadie, eller inte testat av dem själva sedan tidigare så kunde detta skapa problem, då
de inte fanns någon kunskap om biblioteket inom företaget.
4.1.2.2 Lösningar baseras på tredjepartslösningar
Det finns även tillfällen då de valt att basera lösningar på ett bibliotek eller ramverk,
som sedan i utvecklingsprocessen visar sig inte alls fungera såpass bra som utlovat,
menar respondenten. Det har då gjort att projektet kostat mer pengar än vad det var
tänkt, då utvecklarna fick arbeta med att rätta till fel i ramverket eller biblioteket.
Detta överensstämmer med German och Di Penta’s (2012) teori om att du kan bli låst
till specifika versioner av ett bibliotek om det inte kommer uppdateringar som löser
de problem som finns. Utvecklarna blir då tvungna att implementera lösningar för
dessa problem själva, vilket gör att uppdateringar skapar konflikter i hur problemet
har lösts och implementerats i projektet. Detta kan exemplifieras i om en utvecklare
löser ett problem och sedan arbetar utefter denna lösningen i fortsättningen. Om
problemet sedan löses på ett annat sätt i tredjepartslösningen kan utvecklaren bli låst
till att inte kunna uppdatera tredjepartslösningen, och därmed inte kunna ta del av
fortsatta uppdateringar.
Problem som också framkom var att Företaget känner sig beroende av dessa
tredjepartslösningar. Om licensavtalet skulle förändras, att gratislösningar istället blir
betallösningar så förändras mycket för de anställda på Företaget. De är experter inom
vissa lösningar som de använder i samtliga projekt, och blir därmed väldigt beroende
av dessa menar en av respondenterna.
4.1.2.3 Säkerhetshot
Det framkom även att utvecklarna tyckte att det var ett problem att de inte visste till
hundra procent vad det var som försiggick i dessa tredjepartslösningar om de själva
inte totalt granskade hela lösningen i detalj. En av respondenterna sade att:
“Ehm, ja egentligen de problem som finns kan ju vara att man kan ju aldrig veta till hundra procent
exakt vad som försiggår i det där, om du inte kollar igenom varenda kodrad. Så det finns ju en
säkerhetsaspekt på det.”
Detta tyckte de inte var lika viktigt för tredjepartslösningar som användes för layout
och design, men för den kod som implementeras i backend och som får tillgång till
databaser så kan resultatet bli förödande om skadlig kod infördes. Respondenten
kompletterade föregående citat med:
“Nu är det väl lite skillnad på javascript, alltså vad man kan ställa till med i ett javascriptbibliotek och vad man kan göra om man har ett bibliotek som jobbar backend och kommer åt
databas och allt möjligt.”
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4.2 Potentiella förbättringar & lösningar
4.2.1 Föra en diskussion kring open source-licenser

Ett av de förslag på lösningar för att höja vetskapen och förbättra hanteringen av
licenser inom projekten var att ta upp detta i de kompetensgrupper som finns.
Respondenten säger att: “Det är ju så att man skulle tagit upp det i kompetensgrupperna som
man har”. Där menar respondenten att det skulle informeras om de vanligaste
licenserna och vad de innebär, samt hur man förhåller sig till dessa för att inte bryta
dem. Detta menar respondenten att det då skulle förbättra kännedomen mer generellt
inom Företaget, och göra att fler tänker efter en extra gång innan ett bibliotek eller
ramverk införs. Dessa kompetensgruppsmöten körs en gång i veckan enligt
respondenten, och där diskuteras utvecklingen och målen företaget har. Att där ta
upp licensmedvetenhet kring open source-licenser menar respondenten kan vara ett
första steg för att sätta igång en process som i slutändan bidrar till någon form av
lösning och ökad medvetenhet.
4.2.2 Automatiserad och centraliserad lösning

En av projektledarna menar att en centraliserad lösning skulle innebära bättre
överblick kring de licenser som behöver efterföljas inom ett projekt. Projektledarens
kommentar är att:
“Och det tror jag att de skulle vara schysst att liksom bara kunna dra ut att i det här projektet har
vi använt de här produkterna som har de här licenserna som innebär det här.”
Även en annan respondent gav som förslag att ha en central samlingsplats, där
projekten granskades och licenserna identifierades automatiskt. Respondenten trodde
inte lösningen skulle användas om det inte fanns mycket automatik bakom det hela,
då det medför mer arbete för dem. Att införa fler arbetsrutiner menade respondenten
inte var en bra lösning, då denne inte trodde att de skulle efterföljas. En
automatiserad centraliserad lösning menade respondenten skulle göra det enklare för
dem att få en överblick kring vilka licenser som måste efterföljas, och vilka
tredjepartslösningar man infört, vilket även Inoue, Manabe och German (2010) menar
är en av anledningarna till varför en centraliserad lösning bör finnas. Inoue, Manabe
och German menar att en centraliserad samlingsplats är en nödvändig lösning för att
se till att endast licenser kompatibla med varandra nyttjas inom projektet, vilket även
respondenterna verkar samtycka till. Detta skulle även kunna användas i
förvaltningssyfte, för att identifiera bibliotek och ramverk som inte var uppdaterade
till den senaste versionen, menar respondenten. Om ett företag rapporterar in
problem med deras webbplats menar respondenten att den centrala lösningen kan
hjälpa till med uppsökning av felet om de enkelt kan se vilken version som körs av
tredjepartslösningarna. Om ett känt fel återfinns i en gammal version och denna
versionen är aktiv i projektet vet utvecklarna att en uppgradering av
tredjepartslösningen löser problemet.
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4.2.3 Samordning av bibliotek inom företaget

Det påpekades att användning av bibliotek ej samordnades mellan projekt, även om
man eventuellt har i huvudet vilka bibliotek som använts för att lösa vissa problem så
finns de inte dokumenterade någonstans. Ställs en utvecklare inför samma problem i
ett annat projekt så måste utvecklaren skicka ut förfrågan hur någon annan har löst ett
visst problem, om utvecklaren inte själv minns hur problemet löstes förra gången.
Som ett exempel gavs utvärderingen av ett bibliotek för att skapa PDF-filer. Här
tycker respondenten att det eventuellt ska gå att söka information om bibliotek som
används i tidigare projekt för att skapa PDF-filer, eftersom att det då redan finns
kompetens för det biblioteket på företaget. Enligt respondenten finns det flertalet
olika bibliotek som kan skapa PDF-filer, och om det i ett tidigare projekt utvärderats
vilket bibliotek som klarade uppgiften på bäst sätt så bör detta finnas sökbart för
andra att ta del av i ett senare projekt.
En samordning av bibliotek skulle också kunna innebära att bibliotek som används
också ska vara godkända av företaget att använda i projekt samt att det framgår tydligt
vilken licens dessa bibliotek har. Det är just det German & Di Penta (2012) föreslår,
att företaget ska ha en policy som reglerar vilka tredjepartslösningar som är godkända
att använda sig av.
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5. Diskussion
5.1 Medvetenhet om tredjepartslicenser
Vi har utifrån intervjuerna sett att medvetenheten hos Företaget är relativt låg när det
kommer till medvetenheten kring generell kännedom av tredjepartslicenser inom
webbprojekt. Ingen av respondenterna kunde med säkerhet i stora drag förklara vad
de mest vanliga licenserna innebär, och hur de arbetar för att följa de restriktioner
som finns. Viss kännedom finns, men det var mer en generell kännedom om hur det
vanligtvis såg ut för att följa en licens. Den licensen som efterföljdes men utan större
vetskap om det är MIT license, där utvecklaren som vi nämnt tidigare måste lämna
kvar licensavtalet i källkodsfilens översta del, och på så sätt publicera vem som är
författaren av den programmeringslösningen. De respondenter som hade kännedom
om detta använde detta generellt för alla licenser, och läste inte in sig mer ingående på
vad mer det skulle kunna innebära att följa just det licensavtalet för det införda
biblioteket eller ramverket.
Medvetenheten var högre när det kom till licenser vars användning var knuten till en
kostnad för att få tillgång till att använda sig av lösningen. Där var även
noggrannheten bättre, och utvecklarna på Företaget var mer benägna att sträva efter
att se till så att ingenting användes som krävde en betalning för licensen utan att
faktiskt betala. Detta gällde mestadels typsnitt, men även vissa fall inom just bibliotek
och ramverk från tredje part så krävdes en betalning. Många av dessa fall gällde
externa lösningar emot EPiServer, så som Find och ImageShack, som var två av de
lösningar som framkom i intervjuerna att utvecklarna ofta använde sig av vid
utveckling.
Då den generella kännedomen om licensavtal och dess innebörd var bristande tror vi
att det även är därför som licenshanteringen är bristande. Utvecklarna vet inte om vad
licensavtalen innebär i större delen av de vanligaste licenserna, och är därmed heller
inte medvetna om konsekvenserna. German och Hassan (2009) visar på problemet
med “license mismatch” och hur stor utmaning det kan vara att få alla licensavtal att
stämma överens, detta stärks även av Sojer och Henkel (2011). German och Hassan
menar även att utbildningen inom licensavtal och konflikter är bristande, något som
kan bevisas genom den generella kännedomen i vårt fall.
Varför medvetenheten är högre när det kommer till licenser knutna till en kostnad
jämfört med licenser utan kostnad beror enligt oss framförallt på att man som företag
är medveten om vilka bibliotek som medför en kostnad för kunden samt att man
oftast måste betala för att biblioteket överhuvudtaget ska fungera. Det finns inte
heller tillräcklig kunskap om de olika licenserna som finns och utvecklarna kan inte
bedöma de potentiella problem som kan uppstå vid användning av en
tredjepartslösning. Vi tycker att företag bör ha god medvetenhet om de olika licenser
som finns, för att alltid vara säkra på att inga licensavtal överträds.
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5.2 Problem vid bristfällig licenshantering
De problem som uppkom i intervjuerna var mestadels ur ett utvecklingssyfte, och hur
det kunde ställa till problem om hela lösningar baserades på tredjepartslösningar.
Främst utvecklarna på Företaget nämnde hur de själva tittade på hur ofta biblioteket
uppdaterades, och hur aktiviteten kring vidareutveckling ser ut. De var inte väl
medveten om de risker som finns vid överträdelse av licensavtalen, och hade inte
några metoder för att säkerställa att detta inte inträffade. När det gäller bristfällig
hantering av licenser så finns det två olika problem som kan uppstå och som bör
motivera att man ska ha en väl fungerade hantering av de tredjepartslösningar och
dess licenser som används. Det första är att man juridiskt bryter mot licensavtalet,
med andra ord inte håller sig inom licensavtalets ramar. Detta kan resultera i domstol,
men i många fall utdelas en böter till de som inte följt licensavtalet och fallet avslutas
innan domstolen lagt sin dom (German & Di Penta, 2012). Det andra är att man
levererar en produkt till kund som består av tredjeparsbibliotek med respektive licens
som inte efterföljs. I det studerade fallet kan vi inte säga att detta skett, men vi kan
anta att det finns en risk eftersom att varken utvecklare eller förvaltningsansvariga inte
har någon hantering och kontrollering på de licenser som berör projektet. Vid
utlämning av ett färdigt projekt till kunden där licenser bryts blir det inte bara en
konflikt med själva licensen, utan även med vem som står ansvarig för brottet. Vi har
inte hittat någon information om hur detta sköts generellt, utan det beror troligtvis på
från fall till fall.
Anledningen till varför licensavtalet bryts kan ske av olika anledningar, en av
anledningarna kan vara att två licensavtal måste följas som inte matchar ihop med
varandra, så kallad “license mismatch” (German & Hassan, 2009). När det gäller
“license mismatch” så är det viktigt att i ett tidigt skede i ett projekt hantera de
tredjepartslösningar som används så att det inte förekommer någon konflikt mellan
dess licenser. Detta för att undvika att man senare ska bli tvungen att byta ut en av
tredjepartslösningarna för att licenserna är inkompatibla med varandra. Detta finns
det ingen kontroll på, och därmed finns det risk att projekt försenas om det i ett sent
stadie i projektet uppkommer “license mismatch”. Detta kan ske på
tredjepartslösningar som har stor betydelse i projektet, vilket kan göra att stora delar
av arbetet måste göras om för att få bort de tredjepartslösningar som inte går att
kombinera på grund av licenserna.

5.3 Lösningar på dessa problem
Två av de lösningar som finns i dagsläget är Palamida (2015) och VersionEye (u.a.),
som påstår att de löser en stor del av den problematiken som uppstår vid införandet
av flera tredjepartslösningar i ditt projekt. De ger en överblick kring vilka licenser som
används, och vilka versioner av biblioteket eller ramverket som används. Vi tror att en
sådan lösning kan vara rätt väg att gå, men att det bör ske en utveckling för att göra
det ännu enklare att hålla dessa kontinuerligt uppdaterade. VersionEye innebär att du
laddar upp en fil som innehåller de tredjepartslösningar du nyttjar, vilket även en
respondent tror skulle bli någonting som de inte nyttjade då det kräver mer jobb.
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Vi tror att en centraliserad lösning som har en koppling mot projektet är rätt väg att
gå, som genom att kontrollera projektet kontinuerligt kan avgöra om du nyttjar
licenser som samverkar med varandra. Lösningen bör även indikera på vilka licenser
projektet innehåller, och hur de efterföljs. På så sätt behöver utvecklare inte skapa
några nya arbetsrutiner. Vi tror även att detta skulle skapa en större
licensmedvetenhet på sikt, då företaget får ett system som håller dem informerade om
licenserna i deras projekt.
Ett steg för att minimera användning av tredjepartslösningar som kan åstadkomma
problem på grund av dess licens, skulle kunna vara att ta använda sig av en
samlingsplats för tredjepartslösningar som är godkända av företaget att använda.
Dessa bibliotek ska även utvärderas utifrån de problem som upptäcktes under
intervjuerna, som då agerar som kriterier för att hamna på den samlingsplatsen.
Företaget kan då under implementationen av ett nytt bibliotek utvärdera hur det
fungerar rent funktionsmässigt, och hur de upplevde att arbetet med
tredjepartslösningen gick. Tredjepartslösningen hamnar sedan på samlingsplatsen om
det anses vara en lösning som företaget i framtiden bör använda för att lösa liknande
problem. German och Di Penta (2012) tycker att en samlingsplats för godkända
bibliotek samt en process för godkännande av dessa är ett steg i rätt riktning för att
skapa större medvetenhet för licenshantering. Denna process med hjälp av de
kriterier som funnits i intervjuerna skulle göra att denna samlingsplats skulle skapa
värde för företaget i framtida projekt.
En lösning som uppkom ifrån Företaget var en lathund som i mer begriplig klartext
än själva licensavtalet förklarade vad de olika licenserna innebär och hur de får nyttjas.
Vi tror att detta kan vara både bra och dåligt. Bra, då det skulle göra det lättare för
utvecklarna att få en uppfattning om vad de får göra och inte göra, men även dåligt då
det i längden inte skulle skydda dem till att göra ett övertramp. Den mänskliga faktorn
finns fortfarande kvar, och det finns ingenting som säger att de anställda på Företaget
kommer nyttja och följa dessa lathundar. En centraliserad lösning tillsammans med en
lathund som kan nyttjas då utvecklarna känner sig osäkra och för att undersöka så
inga problem uppstår innan införandet och kontrolleringen av det centraliserade
systemet anser vi är en bra lösning för att höja medvetenheten jämfört med idag.
Detta stöds även i Inoue, German och Di Penta’s (2010) litteratur, där de menar att
en centraliserad lösning är nödvändig för att kontrollera kompatibilitet. Då
utvecklarna idag inte har så stor uppfattning om vad de olika licenserna innebär kan
en lathund som kortare förklarar dessa vara att föredra som komplement, för att så få
misstag som möjligt uppstår.
Vi tror även att ett företag skulle dra fördelar av att implementera en process som
innebär att efter avslutat projekt så görs en kontroll av samtliga införda
tredjepartslösningar för att kontrollera att licenserna efterföljs innan projektet är klart.
Detta återfinns även i German och Di Penta (2012) och deras process OSLC. Detta
ska då i bästa möjliga mån garantera att inga projekt som levereras till kunden
innehåller överträdelser i licensavtalen. Detta är ingenting som vårt fall har i dagsläget.
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5.4 Open source och dess problem
Det uppkommer flera problem med open source i intervjuerna. Lösningar som
baseras helt på andras lösningar tenderar att skapa problem, speciellt om ramverket
eller biblioteket är i ett tidigt stadie eller inte är testat sedan tidigare. Det uppkom
även av respondenterna att de var noggranna med att se till att det skedde en
kontinuerlig utveckling av biblioteket, så fel i koden hanteras och löses av tredje part.
Detta anser även vi är viktigt, då en bristfällig uppdatering av tredjepartslösningen kan
skapa problem för utvecklarna då de själva måste fixa till detta, och hela anledningen
till varför en lösning från tredje part bör användas försvinner. Istället för att nyttja
funktionaliteten fullt ut måste den rättas till, och det kan säkerligen i vissa fall bli mer
effektivt att själva utveckla lösningen och på sätt spara tid och i sin tur även pengar.
Även säkerhetsaspekten måste tas i iakttagelse. En respondent uttryckte att det fanns
en viss osäkerhet vid införandet av lösningar från tredje part, då de inte visste vad
som försiggick i de lösningar som användes från tredje part. Detta ansågs som en mer
viktig faktor vid implementation av kod som arbetade närmare servern, då detta
kunde enligt respondenterna skapa mer skada. Detta är något vi anser bör tas i akt,
speciellt om det är kodimplementation som kommer åt känslig data.
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6. Slutsats
6.1 Hur ser medvetenheten ut hos företag kring licenser
för ramverk och bibliotek från tredje part inom
webbprojekt?
I vårt specifika fall hanteras endast licenser som kräver en betalning för att få rätt att
nyttja tredjepartslösningen. Dessa hanteras genom licensportaler som tillhandahålls av
tredje part, i många fall har varje tredjepartslösning sin egen licensportal. Dessa
hanteras och beställs av projektledaren. Informationen om inloggning och
användning av dessa tredjepartslösningar kan finnas i det studerade fallets centrala
Sharepoint, men det finns ingen policy som garanterar detta.
De licenser som inte kräver någon betalning hanteras inte utan används i projektet
utan någon större eftertanke. Utvecklarna utvärderar själva vilket bibliotek som
lämpar sig bäst att använda sig av för att lösa ett problem, men för ingen historik över
vilka bibliotek som används inom projektet eller vilka licenser som måste följas.
Licenserna hanterades generellt genom att lämna kvar licensavtalet i projektfilerna,
och detta sågs som tillräckligt för att efterfölja samtliga licenser för de bibliotek som
infördes. Medvetenheten kan därför ses som relativt låg i och med att företaget inte
gjorde någon skillnad på de olika licenserna och hur de efterföljdes, fastän varje licens
har egna tillåtelser och restriktioner.

6.2 Vilka potentiella lösningar finns det för att höja
medvetenheten för tredjepartslicenser?
Utifrån fallstudien så har vi identifierat fem olika lösningar som skulle höja medvetenheten för
tredjepartslicenser, främst vad det gäller open source-licenser eftersom att det är just dessa licenser som
företaget som studerats inte är speciellt medvetna om.
6.2.1 Användning av programvaror

Genom att använda sig av programvaror som Palamida och VersionEye som
analyserar olika projektfiler beroende på komplexitet i programvaran så ges en
sammanställning av de tredjepartslösningar samt de licenser som används i projekt.
En sådan sammanställning bedömer vi skulle höja medvetenheten för licenser.
6.2.2 Centraliserad lösning

En centraliserad lösning för att på ett enkelt och effektivt sätt kunna kontrollera och
övervaka alla licenser kopplade till ett visst projekt. Detta är relevant oavsett om
licenserna som berörs är avgiftsbelagda eller inte.
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6.2.3 Samlingsplats för godkända tredjepartslösningar

En central samlingsplats för tredjepartslösningar som är godkända att använda samt
en process för godkännandet av dessa. En sådan samlingsplats skulle underlätta för
företaget eftersom att utvecklarna då vet att om en tredjepartslösning finns i
samlingsplatsen så är den godkänd för att användas. Processen för godkännandet av
tredjepartslösningen ska ta dess licens i beaktande men vi föreslår även att en kontroll
av de problem som identifierades under intervjuerna angående användning av open
source tas i åtanke.
6.2.4 Lathund

En lathund där de vanligaste open source-licenserna förklaras på ett pedagogiskt sätt
för att man som läsare ska få en tydlig förståelse om de olika licenserna och dess
betydelse för den produkt som man eventuellt ska utveckla.
6.2.5 Avslutande kontroll

Skapandet av en process som säkerställer att ett färdigt projekt efterföljer alla licenser
som projektet är beroende av. En sådan process skulle säkerställa att färdigt projekt
som levereras till kund inte bryter mot licenserna.

6.3 Vilka problem finns vid bristfällig licenshantering?
Det första upptäckta problemet som kan uppstå är att licensavtalet bryts, och de
restriktioner som finns inte efterföljs. Detta har visat sig kan resultera i domstol, och
därmed även eventuella böter för den som nyttjat tredjepartslösningen. Detta kan
även ske genom att två licenser används som inte är kompatibla med varandra, vilket
omöjliggör att båda avtalen tillgodoses. Det kan även ske genom att medvetenheten
kring vad licensavtalet innebär är otillräcklig och effekten blir att det inte följs.
Det andra problemet som identifierades var hur projektet kunde bli försenat på grund
av bristfällande licenshantering. Om ett bibliotek införs, som senare visar sig ha en
licens som inte kan efterföljas långt in i projektets livstid kan detta resultera i
förseningar. Detta då tredjepartslösningen måste bytas ut, och ny funktionalitet måste
hittas i en ny lösning eller skapas av projektets inblandade.
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6.4 Kunskapsbidrag
Kunskapsbidraget som denna studie bidrar med är att öka förståelsen om hur
licenshanteringen för tredjepartslösningar som används vid utveckling av webbprojekt
hos ett företag ser ut. Studien visar även olika praktiska lösningar som kan höja
medvetenheten för de licenser som man bör förhålla sig till inom webbprojekt.
Studien visar även på vilka risker som finns vid bristfällig licenshantering.

6.5 Förslag till fortsatt forskning
Under arbetet med den här studien har enligt skribenterna flera intressanta
forskningsområden identifieras gällande licenshantering för tredjepartslösningar och i
synnerhet licenshantering gällande open source-bibliotek. Nedan presenteras några
förslag till fortsatta studier inom området:




En studie för att undersöka om företag bryter mot licenser gällande de
tredjepartslösningar som används.
Framtagande av den centraliserade lösningen som beskrivs i den här studien.
Eventuella skillnader på licenshantering mellan mjukvaruföretag och
konsultföretag som skapar IT-tjänster.
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Bilagor
Bilaga 1














Finns det något ramverk eller bibliotek som ni använder i alla projekt?
(Bootstrap, jQuery)
Görs några modifikationer i dessa ramverk, eller använder ni dem rakt av utan
modifikationer?
Hur löser ni er licenshantering för tredjepartsbibliotek inom projekt idag?
Loggförs det någonstans?
o Hur loggförs det?
o Av vem?
o Om inte – varför inte?
Vilka licenser finns för de tredjepartsbibliotek ni använder och vad innebär
de? (MIT, GNU GPL, LGPL etc.)
Kontrollerar ni vilka licenser som är knutna till ett tredjepartsbibliotek innan
införandet av dessa?
o Om det blir osäkerheter, hur löser ni dessa?
o Finns det några licenser ni aktar er för?
Hur förvarar ni information om köpta licenser?
o Har ni ett system för det idag?
o Skulle ni behöva ett sådant system?
Har kunderna vetskap om de olika licenserna som behövs för att webbsidan
ska uppfylla de krav licenserna har?
o Ingår detta i någon form av dokumentation?
Finns det någon som har ansvar för licenserna?
o Vem?
Visar ni någonstans vilka licenser som används på en webbplats?
o Varför/Varför inte?
Hur skulle ni vilja öka medvetenheten kring de licenser som ni har för olika
projekt?
Vilka problem ser ni med att använda sig av tredjepartsbibliotek?
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Bilaga 2
Då vårt fall vill vara anonymt, och därmed även respondenterna har vi valt att byta ut delar ur
intervjusvaren som kan leda tillbaka till fallet med ”XXX”.

Intervju 1
Datum: 15 April 2016
Intervjuare:
JR: Johannes Rubensson
MN: Martin Nyström
Respondent:
Respondent 1, Frontend-utvecklare
JR: Första frågan vi har är, finns det något ramverk eller bibliotek som ni använder i
alla projekt? Nu tänker jag mest frontend då.
Respondent: Ja, vi använder väl bootstrap i alla. Och vi använder jQuery såklart,
eftersom bootstrap har det som dependency. Vad använder vi mer då, det är väl dem
som jag kommer på som är alla. FontAwesome är också ett ikonpaket som vi
använder i alla.
JR: Det är väl bootstrap och jquery som vi tänkte att ni använde, men okej
fontawesome också.
Respondent: Ja, det har väl blivit så eftersom vi är 2-3 frontendare nu så alla kan dessa
bra. Jag vet att XXX använder lite andra då, typ som Foundation. Men det har inte vi
börjat något med än.
JR: Gör ni några modifikationer i de här ramverken, eller använder ni dem bara rakt
av egentligen?
Respondent: Nja, vi gör lite modifieringar. Vi försöker hålla bootstrap intakt, sen
laddar vi in den till vårt eget bygge tillsammans med våra egna komponenter i sass
eller less. Men vi rör inte deras kod för att vi ska kunna uppgradera lättare sen. Utan
det gör vi i våra egna då istället, så att säga. Sen kan vi väl kommentera bort vissa
komponenter som vi inte använder för att få ner css-storleken.
JR: jQuery kör ni bara rakt av egentligen?
Respondent: Ja, eller det har vi väl gjort egentligen. Fast senaste projekten har vi väl
börjat kolla på att använda typ så att vi bygger i Gulp och hämtar in lite mer just det
som behövs. Men i det vanliga så laddar vi bara in det hela paketet.
JR: Men det är egentligen så att ni gör inga modifikationer utan ni plockar endast bort
delar?
Respondent: Ja precis
JR: Ni ändrar inte någon funktionalitet?
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Respondent: Nej, i princip så är det väl inte så i alla fall.
JR: Vi har skrivit, hur löser ni er licenshantering för de här trepartsbiblioteken idag,
alltså licenserna som kommer med på exempelvis jQuery eller Bootstrap, loggförs de
någonstans? Eller har ni det bara i bakhuvudet att “jag använder det här och det här
får man göra ungefär såhär med”.
Respondent: Nej, det är väl mest bakhuvudet. Det är ingenting som vi skriver upp.
Det brukar väl finnas med i deras filer har jag för mig också, så det är ingenting vi tar
bort då.
JR: Du menar högst upp i filerna?
Respondent: Ja precis
JR: Så det är bara i bakhuvudet?
Respondent: Ja.
JR: Tycker du att du har relativt bra koll på vilka licenser som finns och vad de
innebär? Det finns ju MIT, GNU…
Respondent: Nej, jag har inte så bra koll på dem. Det har jag inte. Jag kan inte säga att
jag har koll på alla när vi hämtar in några nya script-grejer och sånt, vad det innebär.
Det är väl det att man har mer koll på typsnitt och sånt, där är det oftast lite hårdare.
JR: Kontrollerar ni vilka licenser som är knutna till de här biblioteken som ni plockar
in? Eller är det - okej, open source, kör!
Respondent: Jag måste väl erkänna att är det open source, då kör vi. Det är inte så att
vi kontrollerar allt.
JR: Nä, okej. Så det finns egentligen inga licenser som ni tänker att den där passar vi
oss för? Den är open source, men den har den här licensen så då låter vi bli.
Respondent: Nä, det är som sagt typsnitten. Dom har vi varit lite mer noggranna med
och de är lite svårare att använda just för licensdelarna.
JR: Hur förvarar ni information om de köpta licenserna? Har ni något system eller
skulle ni behövt det tror du?
Respondent: Lite osäker på om vi sparar allt, men vi har ju plats i vår Sharepoint för
alla kunder, där vi skriver upp alla servrarna och allting. Så till exempel typsnittsdelar,
köper vi sånt så kan de stå där, allt för dom delarna, hur man loggar in och så vidare.
Sen vet jag inte, licensinformationen den har vi inte. Där får man logga in på varje
tjänst i så fall och kolla upp.
JR: Okej. Har kunden någon vetskap vilka licenser det är som behövs för att
webbsidan ska uppfylla de här kraven?
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Respondent: Det skulle jag nog inte tro.
JR: Nä, det ingår ingen form av dokumentation att den här sidan kör jQuery och
Bootstrap när ni levererar allting så att säga?
Respondent: Nja, jag är lite osäker på det som står i all den här dokumentationen
faktiskt. Men en del sånt där står ju med redan i offertläget vad vi ska använda som
Bootstrap står ofta med och jQuery är jag osäker på om det brukar stå med.
JR: Finns det någon som har lite högre ansvar för de här licenserna? Både köpta och
freeware egentligen, eller open source?
Respondent: Ehm, nä inte vad jag vet. Det är väl isåfall projektledaren kanske. Man
brukar ju ofta ta det med projektledaren om man vet att det är något som måste
köpas in. Det är projektledaren som får göra det oftast.
JR: Ni visar aldrig någonstans på webbplatsen, mer än i källkoden vilka licenser det är
som finns på de bibliotek ni för in?
Respondent: Nä, det gör vi inte.
JR: Sen har vi två lite bredare frågor här, hur skulle du vilja öka medvetenheten kring
de licenser som ni har för olika projekt, alltså jag tänker hur som MIT och GNU och
allt det här, hur ska man liksom göra för att man ska förstå vad det innebär? För det
finns ju lite man måste tänka på.
Respondent: Det är ju så att man skulle tagit upp det i kompetensgrupperna som man
har, vi har ju olika, till exempel frontend har ju en tillsammans med XXX där vi kör
lite sånna här… jag har bara varit med ett första möte men vi kör lean coffeevarianten på upplägget där vi bestämmer vad vi ska prata om. Det här skulle ju kunna
vara en sån grej som vi tar upp där så att vi sprider det emellan oss så att säga.
JR: Vilka problem ser du med att använda sig av tredjepartsbibliotek såhär?
Respondent: Ja, problem är att man blir väldigt beroende av dem såklart. Så ifall de
lämnar de här licensgrejerna och börjar ta betalt så då har vi ett problem. Då får vi
fortsätta och leta efter någon annan eller… Det är väl mest det jag ser.
JR: Ja, ni blir beroende av dem ja…
MN: Vi vet, när vi har kollat lite på licenser nu så har vi sett att det finns vissa licenser
som, även om du använder de på en webbserver så räknas det som att du distribuerar
det här bibliotek som du har tagit in och då måste du dela med dig av all kod
använder sig av det här biblioteket. Det är ju inte alla licenser, men det finns några
sådana licenser som är ganska vanliga ändå. Det kanske man inte har koll på.
JR: Så fort du har ändrat minsta lilla i deras bibliotek och använder det, då måste hela
ditt projekt bli open source.
Respondent: Ojdå. Ja, det är ju ett problem.
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JR: Så det finns lite grejer som man aldrig har tänkt på förut. Man bara slänger in olika
bibliotek.
MN: Men de här vanligaste biblioteken är det ju ingen fara med.
JR: Just jQuery och Bootstrap är det ju MIT license, så det är ingen fara men vissa
varianter av GNU finns det några som är lite mer komplicerade egentligen.
MN: Det var väl egentligen det vi hade.

Intervju 2
Datum: 15 April 2016
Intervjuare:
JR: Johannes Rubensson
MN: Martin Nyström
Respondent:
Respondent 2, Utvecklare
MN: Första frågan, finns det något ramverk eller bibliotek som ni använder i alla era
projekt när ni utvecklar?
Respondent: Ja, för frontend så är det väl jQuery i javascript. Så är det bootstrap för
css och javascript. Det använder vi alltid, sen brukar vi väl även använda
fontawesome ikonset, för fontikoner. Sen är det ju på backend-sidan som man säger,
så är det väl de här vanliga. .NET-MVC, och sen har vi ju kanske… Vad har vi mer
som vi brukar köra med. Ja det finns ju, om ni är bekanta med NuGets? [Ja] Det är ju
som en pakethanterare för visual studio och .NET. Där finns det väl ett gäng sånna
projekt som vi tenderar att alltid dra in. Det kan exempelvis vara nån grej för att
skicka HTML-mejl. Vad har vi mer… Ja, bibliotek i JSON, newtonsoft-json brukar vi
köra. Entity framework brukar vi använda… Ja, det är väl typ dom, finns säkert några
fler.
MN: Men EPiServer, är det ett ramverk? Eller kallar ni det för ramverk?
Respondent: Ja eller en produkt mer skulle jag säga. Men visst, ja där ingår ju en del
och det kan man väl kalla för ett ramverk. Det är väl 95 % EPiServer CMS som vi
sysslar med.
JR: Vad jobbar du mest med? Är det frontend eller backend?
Respondent: Jag är väl en av dem som rör mig i bägge domänerna. Vad brukar man
kalla det, fullstack developer typ. Och, det är väl jag och XXX kanske, han är lite mer
åt frontend. Men jag är historiskt sett i de rollerna där man inte haft så mycket
resurser så jag har behövt göra bägge rollerna, men primärt sett så är jag backendutvecklare men är intresserad av frontend-delarna också. Exempelvis javascript är jag
väl den som är LEAD i vårat gäng. Det är lite både och.
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MN: Ja, fråga nummer två. Görs några modifikationer i dessa ramverk, eller gör ni
några modifikationer i dem?
JR: Ja, ramverk eller bibliotek?
Respondent: Nä, dom brukar vi använda rakt av. Vi gör inga specialanpassningar av
dem.
JR: Kan det hända att ni plockar ur delar ur exempelvis jQuery? Alltså, om ni känner
att ni bara behöver det här, eller i bootstrap om ni kanske bara behöver griden, så
plockar ni ut bara den?
Respondent: Nä, det brukar vi inte göra. Det kan man tycka att man borde göra
ibland, och det är väl många som är emot just de här ramverken av just den
anledningen av att de är så stora, och de ska klara av såpass mycket om man använder
bara en bråkdel av just den här funktionaliteten. Det finns ju en kultur nu av att man
ska modularisera javascript-ramverk och bara ta in just de funktioner man behöver
just för att hålla nere på den datamängden som behöver skickas till en browser. Det
kostar ju att skicka data, och idag är det mer aktuellt då många bara surfar via
telefonen och bara har en 3G-uppkoppling och då kan det göra en hel del skillnad om
man kan banta ner javascript och css och allting. Men nä, vi brukar faktiskt ta in
rubbet. Vi har väl gjort något projekt där vi valt att inte använda jQuery av just den
anledningen att det just är så stort. Men i regel så drar vi in alltihop.
MN: Ja, nästa fråga. Hur löser ni er licenshantering för tredjepartsbibliotek inom
projekten idag? Om de loggförs idag, och av vem?
Respondent: Ja, bra fråga där. Jag vet faktiskt inte vem som har koll på vilka licenser
vi har. Vi har ju dem som vi vet, som vi måste betala för, eller som kunden måste
betala för är ju dels en EPiServer-licens för att köra CMS-systemet, det kan ju vara
om de har någon tilläggsprodukt, oftast EPiServer find då där det finns en
licenskostnad som de måste ta. Annars är det väl iofs på frontend-delarna som kan
finnas, det kan vara att man vill använda någon speciell font, som man får betala för.
Det skulle kunna hända att man vill köpa något font-ikon-bibliotek och så, men
annars så är det väl mer såhär open source-lösningar som vi använder, och vem som
har koll på det… Projektledarna och kunderna är väl helt omedvetna om vad som
sker när det gäller att dra in tredjeparts-produkter och det hamnar väl på utvecklarna
oftast att se till att man använder det rätt. Oftast är det ju så enkelt som att man måste
lämna kvar den här texten om vilken licens som gäller för den här produkten. De
måste finnas klart och tydligt kvar i källkoden så man kan hitta den och så man ser
varifrån det kommer och vem som har gjort det. Men det är väl ingen som har
stenkoll på alla komponenter som används.
MN: Nej det finns inget dokument där det står att de här licenserna och bibliotekena
finns?
Respondent: Det enda som finns dokumenterat är väl för episerver-licenserna, vad jag
vet. Vilka de har betalat för och när de går ut så att säga. Hur länge de gäller.
MN: Ja, nästa fråga. Vilka licenser finns för de tredjepartsbibliotek och vad innebär
de? Alltså typ som GNU och MIT-licenser, om ni har någon koll på dem?
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Respondent: Det måste jag erkänna att där har jag själv dålig koll på exakt vad de
innebär. Det tror jag ingen faktiskt kan säga att dem har, inte här inne i alla fall, att de
vet exakt vad en MIT-licens innebär. Det finns säkert olika former av dem också. Så
ah, nä… Jag har inget bra svar på den frågan. Men det brukar väl vara ungefär det jag
nämnde innan, att man.. Det är gratis så länge det.. Det kan finnas några licenser som
man får använda så länge det inte är i kommersiellt syfte så att säga. Och sen så ska
det vara att man får använda källkoden och gör man vidareutveckling av den så måste
man behålla det som öppen källkod och den anpassningen tillgänglig. Så man får inte
bädda in och göra en egen produkt av det här som man sedan säljer på något vis. Och
sen är det de där med att oftast måste man ha kvar licenstexten i källkoden.
MN: Kontrollerar ni vilka licenser som är knutna till ett tredjepartsbibliotek innan
införandet av dessa? Alltså om du till exempel laddar ner jQuery, nu använder ni ju
det i många projekt så ni har kanske i bakhuvudet så ni vet att det här kan vi använda
utan problem. Men om ni kontrollerar när det är något nytt att ni kontrollerar vilken
licens har det här biblioteket.
Respondent: Jag skulle säga generellt nej, utan det är man har ett problem och
försöker hitta ett ramverk som kanske har löst det här åt en, eller en komponent, så
tittar man om det finns på github, eller finns det som nuget? Ah det finns den, vad
bra då drar vi in den och sen ägnar man ingen mer tid åt att undersöka det där,
generellt sätt.
MN: Vi har en följdfråga på den - finns det några licenser som ni aktar er för?
Respondent: Ehm, nej. Eller det är väl de som uttryckligen kostar något. Där det
tydligt framgår, för man vill ju inte gärna… Vi försöker hålla nere kostnaderna för
kund så är det inte absolut nödvändigt. Det kan ju vara exempelvis nu i ett projekt så
ska vi generera PDF-er och då finns det en rätt stor flora med bibliotek som kan göra
det där. Och vissa kostar pengar och andra är gratis. Då försöker man ju i första hand
hitta något som inte kostar någonting helt enkelt. Det aktar vi oss för.
MN: Den här kanske du redan har svarat på, men hur förvarar ni information om
köpta licenser?
Respondent: Ja, det är… Det finns ju inte samlat någonstans.
MN: Då har vi en följdfråga då om ni har ett system för det idag, men det är ju då det
där episerver då?
Respondent: Ja, jag tror att XXX loggar in på EPiServer, och där har han väl vilka
kunder som vi har köpt licenser för. Och där kan han se lite information om det men,
det är inte så mycket mera. jag tror inte att det är så himla användarvänligt och rikt på
funktioner det där verktyget som EPI har byggt för att hantera licenser och det är väl
därför de kanske har släppt det här API-et och förlitar sig på att någon får bygga
något bättre för att hantera licenserna.
MN: Skulle ni behöva ett sådant system tror du, där man har alla licenserna samlade
för ett visst projekt?
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Respondent: Ja det tror jag och det vore i förlängningen också bra att kunna ge
kunderna möjlighet att komma in i ett sånt system och hålla koll på sina licenser. De
har ju ibland egna system för att hålla koll på licenser. De kanske är att de har inte
bara den här webben som vi bygger åt dem utan de har massa andra, kanske ett
intranät och en sharepoint-lösning där och kanske andra IT-system som har licenser.
Så visst har de ju en del koll på det här, men det vore ju smidigt för oss att kunna
använda det här och samtidigt släppa in kunderna också.
MN: Ja, nästa. Har kunderna någon vetskap för de olika licenserna för att webbsidan
ska uppfylla de krav?
Respondent: Nej, de känner i regel till att man måste betala en episerver-licens och
sen kanske vi kommer och säger att vi rekommenderar att använda Find så går de
med på att ta den månadskostnaden. Fonter frågar vi alltid för där har de ju oftast en
design-guideline som vi, där de står att de här fonterna gäller och då frågar vi dem, vill
ni att vi strikt följer det här? Vill ni att vi använder den här fonten för den kostar
pengar? Ja, säger dem, och då köper vi in den. Men sen sånna här tredjeparts-ramverk
som bootstrap och jquery och allt vad det kan vara, det har dem nog… Det vet dem
ingenting om egentligen, skulle jag säga. De ser bara att de får en webb levererad.
MN: Sen, finns det någon som har ansvar för licenserna?
Respondent: Nej, det finns ingen som har helhetsansvar.
MN: Visar ni någonstans vilka licenser som används på en webbplats? Alltså på själva
webbplatsen?
Respondent: Nej, vi har inte använt några sånna. Jag förstår vad du menar, ibland kan
det vara att det är okej att använda den här grejen men då vill vi att ni lägger upp en
ikon och länkar till vår site. Ibland gör man också så att tillexempel så med PDFgeneratorn att om man kör gratisversionen så sätter den en vattenstämpel där det står
att den här är genererad med den här generatorn. Vissa videospelare kan det finnas
gratisversioner av men då lägger den in en liten logga i ett hörn. Sånt kan ju
förekomma, men annars så är det väl inte så att vi ger cred till liksom att den här
funktionen är skapad tack vare den här och den här produkten.
JR: Det är ju sällan ett företag vill ha det så?
Respondent: Ja, det är väl det som är grejen. Det passar sig oftast inte när det är rör
sig om en myndighetswebb och inte heller privata aktörer. Nej, det enda jag kan tycka
att vi borde göra ibland är att vi borde.. Det finns ju ofta möjlighet att donera pengar
till öppna källkods-projekt. Det kan finnas en uppmaning till dett att “gillar du det här
och det vi gjort så får du gärna donera en slant”. Där kan jag tycka att vi som företag
borde faktiskt ha någon form av policy att vi faktiskt bidrar tillbaks till det här öppen
källkod-communityt. Vi sparar massor med pengar på att bootstrap finns, och vi drar
fördel av det och då tycker jag att vi skulle kunna skänka en slant varje år för att vi
använder det. Men det är ingenting vi gör idag.
MN: Sen är det två frågor kvar, lite öppnare. Det är, hur skulle ni vilja öka
medvetenheten kring de licenser som ni har för olika projekt?
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Respondent: Det första vore väl egentligen bara att helt enkelt samla, så man får en
överblick. Så man faktiskt vet, och jag tror att generellt bland utvecklare också så
tänker man inte så mycket på att titta på vad det är för licens som gäller för en viss
funktion som man använder. Det borde man ju kanske gå igenom och titta lite på vad
det finns. Jag hade ju väldigt dåliga svar på den här frågan om vad är det för skillnad
på MIT-license och så. Så där borde vi ju egentligen höja medvetenheten kring
utvecklarna generellt så man vet vad som gäller.
MN: Ja, för det finns ju till exempel vissa licenser som är ganska vanliga som är att
om man använder sig av den licensen och bara gör några anrop till biblioteket, då ska
allt som är ihopkopplat med det ska ut open source, även om det är en webbsida för
det räknas som att den distribuerar ändå.
Respondent: Ja, jag gissar att det är väldigt många inklusive oss som säkert gör fel.
Det är ju liksom. Jag ska inte säga att man ser det som en risk, men rent krasst, det är
ju väldigt liten chans att någon hör av sig och uppmärksammar en på att man gör fel.
Därav så har väl ingen riktigt tänkt på det här heller. Det har aldrig hänt att någon
hört av sig och sagt “Vänta nu, du använder ju min kod här på eran webb, och jag har
faktiskt den här licensformen så nu bryter ni mot det här.”
MN: Nej man känner kanske inte att det är så stor risk?
Respondent: Nej och det är nog rätt så svårt att följa upp det om man nu har släppt
ett bibliotek som öppen källkod med en sådan typ av licens. Jag vet inte riktigt, det är
nog lurigt.
MN: Sen sista frågan då, vilka problem ser ni med att använda sig av
tredjepartsbibliotek?
Respondent: Ehm, ja egentligen de problem som finns kan ju vara att man kan ju
aldrig veta till hundra procent exakt vad som försiggår i det där, om du inte kollar
igenom varenda kodrad. Så det finns ju en säkerhetsaspekt på det. Och jag tror att det
är därför som vissa kunder inte heller är öppna för att använda öppna
källkodslösningar. För man tänker ju att i princip så kan ju vilken utvecklare som helst
bidra med kod till den där, och man vet ju inte deras uppsåt alla gånger. Nu är det väl
lite skillnad på javascript, alltså vad man kan ställa till med i ett javascript-bibliotek
och vad man kan göra om man har ett bibliotek som jobbar backend och kommer åt
databas och allt möjligt. Men det är väl ett potentiellt problem. Vad är det mer, det är
väl.. Man bör ju titta så att det sker en aktiv vidareutveckling av det här, att det är
någon som underhåller det. Kommer det in buggrapporter, att det faktiskt är någon
som fixar det. Det är en av kriterierna vi tittar på lite grann om vi har några kandidater
till att lösa ett problem, och så har vi tre olika, då tittar vi vilken verkar mest använd
och hur ser aktiviteten ut. Det ser man ju lätt på Github när de checkar in fixar senast
och man ser versionhistorik och sånt där. Så det kan ju vara något man ska akta sig
för, att dra in något gammalt bibliotek som inte liksom har skett något på 5 år. Det
beror väl lite på kanske, är det något väldigt enkelt som man inte kan göra på så
många fler sätt, och det är stabilt och det funkar, då spelar det ju ingen roll att det inte
har skett något på 5 år. Det kanske är såpass bra från början att det inte har behövts
göras någonting. Det är väl typ det. Sen är det ju det andra sidan på det myntet är ju
fördelarna med att man har kanske en hel community som är med och bidrar och att
det är folk som har haft tid och suttit ute och testat i exempelvis olika browsers, att
42

det faktiskt funkar. Många smarta hjärnor har bidragit med bra kod till det där
projektet. Det är väl därför återigen som man borde kanske ge lite cred och bidra
tillbaka och donera en slant.

Intervju 3
Datum: 20 April 2016
Intervjuare:
JR: Johannes Rubensson
MN: Martin Nyström
Respondent:
Respondent 3, Projektledare
MN: Ja, det blir lite frågor runt licenser för tredjepartsbibliotek eller open sourcebibliotek. Fråga ett då, finns det något ramverk eller bibliotek eller ramverk som ni
använder i alla era projekt?
Respondent: Vad tänker du på när du säger ramverk eller bibliotek?
MN: Sånt som Bootstrap eller jquery och sånt…
Respondent: Så är det ju, förutom Episerver som vi använder då självklart, som är
grunden för alla våra projekt så använder vi bootstrap till alla projekt för de här
designbitarna. Vi använder säkert fler men det är ju inte jag rätt person att svara på.
Jag ligger ju inte på utvecklingssidan. Jag kan ju dettta eftersom det är de jag säljer ute
hos kund. Det är främst EPI och bootstrap som vi sätter in där.
MN: Ja, fråga två då. Görs några modifikationer i dessa ramverk? Eller använder ni
dem rakt av?
Respondent: Nä, vi modifierar dem ju, båda två. Så är det ju, man laddar ju ner
bootstrap och sen gör man anpassningar baserat på vad man använder. Likadant med
episerver, där får man ju ett kodbibliotek men man måste ju ändå utveckla allting.
Utan man måste bygga navigeringen och så vidare, även få in design.
MN: Ja, hur löser ni er licenshantering för tredjepartsbibliotek inom projekten idag?
Alltså, om de loggförs någonstans eller vem som gör det?
Respondent: När det gäller EPIserver så är det ju kunden som är… betalar för
licensen. Vi är partnersansvarig, alltså det är vi som står för faktureringen för licensen.
Så jag har en licensportal hos EPI, eller hos meridium, eller ja, det kan ju vara om det
är andra, imagebottle, sightseek eller vad man använder. Find är ju också EPi. Då har
man ju licensportaler som man går in och registrerar åt kunderna, och så faktureras
det oftast till oss, och vi fakturerar ut det till kund.
MN: Det är du som projektledare som ansvarar för licenserna?
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Respondent: Det är jag som kundansvarig i det här fallet, som förvaltningsansvarig
som ansvarar för licenserna för mina kunder.
MN: Det finns ju olika licenser för tredjepartsbibliotek, och om ni vet vad de innebär,
som till exempel MIT, GNU GPL och LGPL?
Respondent: De har ju inte jag bra koll på, det är ju inte mitt ansvarsområde [skratt]
MN: Nä, vi kan gå vidare från den. Det kanske är lika med den här men det är om ni
kontrollerar vilka licenser som är knutna till tredjepartsbibliotek innan ni inför dem?
Respondent: Ja, man kan ju i alla fall se det som om jag går efter det jag känner till är
om kunden vill ha specifika fonter, då måste vi kontrollera om de köpt den fonten,
om de har ett konto till exempel, och hur det är uppsatt så att det helt plötsligt inte
slutar fungerar för att de använt sin kvot, så sånna saker kollar jag upp och det ligger
inom vårt ansvar oftast.
MN: Sen har vi en följdfråga på den; finns det några licenser ni aktar er för?
Respondent: Nja det är nog svårt för mig att svara på, faktiskt.
JR: Det är ju mycket frågor som är speciella mot utvecklare här.
Respondent: Jag förstår det [skratt]
MN: Hur förvarar ni information om köpta licenser?
Respondent: Det som finns är ju licensportaler men tyvärr är ju det var och en, så
man måste ju logga in på varje. Sen är det nog vårt Shareit, vårt intranät där vi
försöker vara duktig och skriva upp vilka tredjepartsprodukter våra kunder använder.
JR: Alltså någon sharepoint?
Respondent: Ja, eller det heter ju ShareIt, vårt intranät. Där försöker vi ju samla alla
men jag tror vi skulle kunna försöka bli bättre på att försöka att specifikt spara de här
licenserna som de betalar för.
MN: Men har ni en sida på Sharepoint där ni har ett projekt och sen kan man gå in
där och lägga till bibilotek?
Respondent: Nja, vi har miljödokumentation för varje kund, och där står det ju vad
de använt så man får ju gå in under varje kund och se: “de här använder de och de
och de, de här tredjepartsprodukterna.” Sen kan man ju, och det är ju utvecklarna
som ofta skriver i sin dokumentation när de utvecklar.
MN: Har kunderna vetskap om de olika licenser som behövs för att webbsidan ska
uppfylla de krav licenserna har?
Respondent: Ibland. Kan jag säga.
JR: Det beror kanske lite på hur insatt de är?
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Respondent: Ja, och vem hos kunden som man pratar med. Ibland har vi mer ansvar
och ibland har de egna organisationer som sköter de, så det är väldigt varierande
beroende på kund.
MN: Ah okej. Finns det någon som har ansvar för licenserna, och isåfall vem?
Respondent: Ja, vi hade förut en affärsansvarig som hade det, nu är det fördelat på
mig och Lars som är förvaltningsledare, så vi har för våra kunder.
MN: Visar ni någonstans vilka licenser som används på en webbplats?
Respondent: Hm nej, det gör vi inte. De kan ju inte se det externt om du tänker så?
MN: Nej precis.
Respondent: Nej, det kan man inte göra.
MN: Hur… Nu är det två avslutande frågor som är lite mer öppna. Hur skulle ni vilja
öka medvetenheten kring de licenser som ni har för olika projekt?
Respondent: Öka för vem då tänker du? För kunden eller oss själva?
JR: Mest för oss själva.
Respondent: Det vore ju att få upp någon bättre överblick så man slipper gå in på alla
olika, om man haft en licensportal där man haft allt samlat oavsett vilken
tredjepartsprodukt du har så hade ju det varit smidigare. Så slipper man komma ihåg
eller leta dokumentation om det eller, söka fram det. För det är lätt att glömma bort.
MN: Jag har en till fråga det här med Sharepoint det här som du sa att ni hade era
projekt och la till licenser och tredje part, är det liksom alla tredjeparts eller är det de
ni betalar för?
Respondent: Nä, alltså vi har ju projekt… Eller ehm, systemdokumentationen där står
det ju vad vi använt i projektet. Så där står det om vi använder vissa
tredjepartsprodukter. Så om någon annan utvecklare går in så ska de veta att här har
vi använt det här, så det är främst för dens skull men först då kan det även stå fler
licenser.
JR: Så det står även om ni använt exempelvis jquery?
Respondent: Ja, det kan det stå så att nästa utvecklare ska förstå att såhär har vi löst
det.
MN: Ja, vilka problem ser ni med att använda er av tredjepartsbibliotek?
Respondent: Problemen är väl dom… Om man uppgraderar olika saker och de inte
följer med, så stödet försvinner. Det är det största problemet, att man inte kan
påverka att nu behöver vi gå upp i version på det här, men det här följer inte med.
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Det kan jag säga att det är ett problem, för då kanske inte beroendet har full koll på
det.

Intervju 4
22 april 2016
Intervjuare:
JR: Johannes Rubensson
MN: Martin Nyström
Respondent:
Respondent 4: Backend-utvecklare
JR: Finns det nått ramverk eller bibliotek som du vet att det här använder vi i princip
alla projekt vi gör?
Respondent: Det har vi ju. Vi använder ju bootstrap, vi använder olika versioner av
jquery, jquery UI… Det kör vi ju i princip, inte de äldre versionerna, sånt där gammalt
gammalt så kanske det finns några jquery och bootstrap. Bootstrap kör vi ju från
nyare versionerna till exempel. Så det kör vi.
JR: En till fråga förresten, vad jobbar du mest med?
Respondent: Utveckling?
JR: Jo, men alltså är det frontend eller är det backend?
Respondent: Backend mest! Jag är sjukt dålig på frontend. Sånna där script och sånt,
visst. Men om man ser till css-grejer och less och sass och sånna där grejer så är jag
hopplöst dålig. Det har vi ju andra som är duktiga på. [skratt]
JR: De här ramverken och bibilotek som ni använder, gör ni några modifikationer i
själva ramverken eller biblioteken?
Respondent: Nä. Inte vad jag… Alltså det är ju, förut har vi ju gjort det. Någon gång
om det är så att man hittat buggar och sen har vi utav någon anledning inte kunnat
uppgraderat till exempel. Säg att det har varit något sånt där modal-box problem i
någon jquery-version som så att man måste appenda det på bodyn och inte på
formen. Men det är ju på grund av sånna grejer som de själva skrivit att ni måste
modifera det här eller ladda ner nya versionen. Då har vi gjort det, men annars så tror
jag inte att vi gör det alls. Det gör vi inte.
JR: Hur löser ni licenshanteringen för tredjepartsbibliotek inom de här projekten
idag? Alltså loggför ni det här någonstans?
Respondent: Näe. Däremot så om det är nån licens-model kring det så oftast så
handlar det ju om att folk vill ha lite credit för det. Copyright-credit och liknande,
då… Det har vi ju kvar i sånna fall. Men vi har ju ingenting såhär att bibliotek eller

46

vilka sorter vi använder och vart det används och så det har vi inte. Inte här i alla fall.
Jag tror inte att man får för mig att man inte har det i XXX där heller.
MN: Så om en kund frågar vilka tredjepartsbibliotek ni använder på dens sida, då vet
inte du det exakt?
Respondent: Jo, det kan jag ju kolla. Det har vi källkoden till. Men däremot vet jag
inte om vi pratar om ren licens… Vi registrerar inte vilka vi har vart någonstans utan
det har vi ju i projektet. Där kan vi ju ha det så frågar de efter det så då ser vi ju det.
Det är det här och det här och det här.
JR: Varför för ni inte logg så? Känns det onödigt?
Respondent: Ja, jag tror det. Det är ingen som har efterfrågat och vi har inte pratat
om det är så att. Däremot vad det gäller projekten att vi brukar använda det här och
det här det är ju… Det vet vi ju. Oftast så har ju exempelvis säljscript-delar så
kommer det ju från några UX-killar att såhär vill vi jobba och såhär vill vi ha. Men sen
licenser kring annat som är ren kod sen, det… Ah, det är… Vi skriver sällan vad det
är. Systemdokumentationen kan vi ju skriva om det är något specifikt bibliotek eller
ramverk som vi använder, sure. Men det finns ingen samlad yta liksom där vi skriver
upp alla version och vilka kunder som använder dem. Det har vi inte. Sen händer det
ju nya saker hela tiden så att man skulle, jag tror att skulle någon sitta och skapa det
här systemet så skulle det bli inaktuellt om ett tag och sen skulle ingen titta i det. Det
är en av anledningarna. Yes.
JR: Vilka licenser finns det för de här tredjepartsbibiloteken? Alltså, vilka känner du
igen? Vi har staplat upp några exempel alltså MIT, GNU GPL, LGPL…
Respondent: Känner igen allihopa, vet väldigt lite om vad de betyder [skratt]. Nä men,
står det något.. Om det står i filen och det är något nytt som vi inte använder.
Eftersom vi får det här oftast ifrån UX-gänget så har dom redan ganska bra koll på
vad vi får och inte får använda så att säga. Eller vad vi kan använda, och vad vi ska
betala för till exempel. Så då sitter ju inte vi och undersöker liksom, att oh vad är det
för licens på den här och den här utan oftast så står det ju någonstans i koden som
man har checkat in att den här MIT-licens-nånting eller någon copyright eller någon
copyright som har någon länkning någonstans. Och vad det gäller, det jag vet är att är
det något som kostar pengar så tar vi ju aldrig utan att betala. Det, för det handlar ju
om kundens kod liksom. Det vill man ju inte hamna i, det vet jag att vi haft tidigare
leverantörer som vi har tagit över, eller vi har tagit över kod, kund-kod från tidigare
leverantörer som inte har brytt sig om det där, och inte har betalat och blivit stämda.
Det är ingenting som vi har liksom, visste inte om att de inte betalat för det har varit
typsnitt och liknande. Det är ju också pengar, alltså typsnitten. Dels ska du ju betala
för de specifika typsnitten, men det hade de inte gjort.
MN: Det kan ju bli lite svårt för kunden kanske, när det är kundens sida men det är
inte de som utvecklar den?
Respondent: Nej de kanske inte alltid känner till det, det är ju svårt men det vet jag att
grabbarna här som väljer typsnitt och så de har ju koll på det där och, vill kunden ha
ett specifikt något önskemål om just den där, ja då får ni köpa den och lösa
betalningen. Så de har de koll på, och det är likadant om vi köper hem säg backend47

kod som vi vill använda på något sätt, eller installera på servern eller göra någonting
som kostar pengar. Det är ju liksom, det betalas 100 % av gångerna.
MN: Menar du typ episerver då eller?
Respondent: Nja epi det betalar vi ju oavsett, det kör vi ju aldrig gratis förutom i
utvecklingssyften. Det får vi ju göra. Jag kan inte komma på något klockrent exempel
men jag vet att vi har köpt in forumfunktioner till XXX någon gång, kostade inte så
jättemycket pengar, säg 50 dollar plus någon månadslicensavgift. Det är, då är vi ju
stenhårda på att det inte ska vara liksom att “Hoppsan vi har inte betalat”. Oftast
skyddar de ju sig ganska bra och inte släpper in, du kanske får beta-länkar och att det
inte inkluderas sånt då om du inte har betalat. Sånt passar vi ju oss för, så det blir mer
seriöst. Men sen klassificeringen är jag sjukt dålig på. Det är liksom att “det där är en
sån licens, jaha då är det de här som gäller”. Det får man ju läsa sig till. Om jag
hämtar hem någonting så måste… Då är jag skyldig att kolla vad är det för sorts
licens, vad innebär den här?
MN: Men ni har inga bestämmelser inom företaget att vi jobbar inte med de här
programvaror som har de här licenserna?
Respondent: Bra fråga. Jag… jag vet att de har varit här och snuddat kring några…
Men inte kring någon specifik licensmodell tror jag, men jag vet att det har varit
någon men det är inget… Ah… Det riktiga svaret där är väl egentligen att jag vet inte
riktigt.
JR: Vi hoppar vidare. Kontrollerar ni vilka licenser som är knutna till ett
tredjepartsbibilotek innan ni för in dem? Det har du kanske redan svarat på nu…
P: Ja men precis, men som sagt var det är i och med att oftast så handlar det om UXgränssnittssaker så då hamnar det på de som arbetar med det, på frontend.
JR: Hur förvarar ni informationen om de köpta licenserna som ni innehar?
Respondent: De fall jag känner till så har.. Finns det i kunddokumentationen liksom.
Återigen så tror jag inte att vi har något bibliotek för att… Få den här
sammanställningen på något sätt utan det är snarare kundspecifikt som man ser att
här får man skriva några rader om att vi köpt den här och den här licens och det är
kanske registrerat på den här mejlanvändaren eller det här gmail-kontot eller vad det
nu kan vara för någonting. Sen vet vi att det är registrerat och betalt.
JR: Vart finns det, finns den på sharepoint?
Respondent: Ja, det gör den. Men det är ganska sällsynt. Vi är inte så mån om att vi
går och köper grejer förutom episerver men det är en helt annan grej. Den är ju så
självklar. Annars vet jag inte men systemdokumentation så står det lite saker.
MN: De hära addonsen till episerver, jobbar du någonting med dem liksom?
Respondent: Ibland. Oftast så är de ju gratis.
MN: Okej, så de är gratis.
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Respondent: De finns väl vissa tredjepartsprodukter som man får betala för men det
kommer man ju inte kring liksom att betala för typ produktion så att säga. Det är
oftast licenshantering kring det. Vi måste ha en giltig licensfil tillexempel så att vi kan
börja jobba, för att i webrooten så har… Du måste peka ut att här ligger licensen.
Installerar du tillexempel ett bildhanteringsverktyg, finns ett som heter Imagevault
som vi använde mycket förut då måste du ha en giltig licens för att kunna använda det
annars kommer man inte åt. Tidigare har du inte ens kunnat navigera runt i epi utan
att ha den här giltiga licensen.
MN: Men är det episervers egna addons?
Respondent: Näe, det är andra företag. Meridium tror jag dom heter som har det,
metadochhouse.
MN: Men hur betalar ni för det då? Är det direkt till dom liksom?
Respondent: Mm. Eller ibland har det varit via episerver, att vi betalar via dom.
JR: De har något typ appstore-aktigt eller?
Respondent: Ja, precis. Det har jag inte kikat på lika mycket, jag har nog inte köpt
någonting till någon nyare version till episerver och betalat för det. Alltså köpt det.
Utan de addons som vi använder har ju varit sånna här ”gratis användan på egen
risk”.
JR: Tror du att ni skulle behöva något sånt här system där ni för in alla licenser?
Respondent: Hm…
JR: För ett projekt då alltså.
Respondent: Jaa, det kanske men personligen så ser jag inte riktigt… Kanske… Jag
kan tänka mig att de har höjt frågan kanske i XXX kanske. För de är ju lite spretigare
än oss. De kanske vill kunna registrera och hantera liksom. Och söka fram licenser.
Det kanske till och med kanske kommer att vara att det blir ett krav på det. Men är
det de ni ska ta fram?
JR: Ja, möjligtvis.
Respondent: Ja, för det har jag hört tidigare. Och det kommer ju ifrån XXX, drivern
där nere att… Som har liksom efterfrågat någon form av licenshantering. Och när jag
hörde det är det att jaha, det är något för licenserna för episerver.
JR: Ja, det var det i början.
MN: De har ju släppt ett API så man kan hämta hem alla licenser som man har på sitt
företag. Så det är ju den uppgiften som vi fick av XXX men vi måste få det till något
mer akademiskt, så att vi kan få vår examen. [Skratt]. Så det är därför vi gör det här.
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JR: Vi har ju hittat lite lösningar som vi sett. Det är ju tråkigt att manuellt föra in vilka
licenser som nyttjas, men det finns lösningar som kollar igenom JSON-filer och
grejer, och kollar när du checkar in koden på GIT.
Respondent: Ja, nu använder ju inte vi GIT men har pratat om det. Vi använder ju
TFS istället just nu.
JR: Jo, men det finns även dit.
Respondent: Ja, vi har ju våra package-config som vi… Config-filer som man kanske
kan basera det på. Det kanske till och med finns, nja kanske inte crawlers men kanske
som kan kolla vilken site det är och sen går den in och kollar vilka det finns.
MN: Precis, den där package.json kan man ju ladda upp och då kollar den av vilka
paket du har, eller bibliotek och sen utifrån det så hämtar den ut vilka licenser olika
varje har, så då får man det staplat.
JR: Du ser även om de är utdaterade.
Respondent: Ah just det, men det kanske… Det är nog ingen dålig idé. Framförallt
när vi sitter med förvaltningskunder så ser jag…
MN: Ja precis, det är väl mest då runt sådana kunder.
Respondent: Ja, och kanske när det gäller en kund som har en ganska gammal version
av jquery, då ser vi ganska snabbt att, om man ser till hur vi själva skulle kunna
använda det så kan man ganska snabbt se vilka som sitter på de här versionerna, eller
den här kunden vill ha en specifik funktion som finns i bootstrap, eller så då kan vi
kolla och se om de har en gammal version av det, eller om de inte nyttjar det alls. Då
kan man se det ganska snabbt. Det kanske finns något syfte bakom det.
JR: Yes, nu ska vi se. Nu har vi tappat bort oss lite i våra sidospår här. Finns det
någon som har lite mer övergripande kring de här licenserna? Det kanske är mest
betalda licenser då?
Respondent: Ja, ehm… Om vi pratar licenser så är det ju mest episerver licenserna.
Där har vi ju då våra kundansvariga som har koll på licenserna. Sen tror jag väl att vi
har inloggningar som man kan se liksom på episervers licenshanteringsportal. Där kan
vi ju logga in med vissa konton och se vilka som sitter och betalar, och kolla hur
avtalen ser ut. Det är ju sällan att vi som utvecklare sitter och kollar på just den biten.
Men det är oftast så får den affärsansvarige, eller kundansvarige det ansvaret.
JR: Visar ni någonstans vilka licenser som används på en webbplats?
Respondent: Du menar utåt?
JR: Ja precis.
Respondent: Njae, inte mer än att vi i vissa fall i klartext till exempel med javascript
bibliotek att det står där i, för det kan man ju inte ta bort hur man vill utan där ska
man ju referera till någon copyright, något datum och en person då. Och det ska man
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ju inte ta bort. Men annars så nä, det är ju så man får reda på det. Det är väl ingenting
annat, källor och sånt, där vet somliga att några har i klartext visat upp, det är ju såhär
legalt att hämtar du saker från exempelvis vädertjänster, typ YR eller NO, då måste du
ha med en länk och skriva, gärna ha med en logga och sånna grejer, det händer. Visst,
kanske något forum eller något sånt så har vi skrivit typ “Powered by…”, det
kommer vi inte ifrån. Annars är det väl liksom, att kolla liksom view source eller F12
så man ser vilka som används.
JR: Det är ju det vanligaste.
MN: Ja, och det räcker ju oftast för alla licensern.
Respondent: Ja men precis.
JR: Vi har två lite bredare frågor nu i slutet.
Respondent: Ojdå. [skratt]
JR: Hur skulle du vilja öka medvetenheten kring de licenser som ni har för de olika
projekten?
Respondent: Oj…
JR: Det kanske bara är vad de innebär egentligen?
Respondent: Ja, det är väl lite så jag tänker. Vi som har pratat om att man kanske ska
ha något verktyg för det här. Kanske då kan vi se vilka licenser som används, då kan
man ju ganska snabbt… Då finns det ju liksom någon form av… Då kan man ju
lägga in förklaringar kring vad de betyder. Hur får man använda den här licensen, typ.
Hur länge är den giltig eller sånna saker. Om man kan koppla ihop det och lättare se.
Det är väl så man kanske skulle kunna göra.
MN: För det finns ju de licenser som heter GPL, om du använder något bibliotek
med GPL-licens, då måste du ju dela med dig av alltså din källkod om du typ säljer
iväg den till någon. Men, ja, som typ jQuery och boostrap, det är ju MIT-license och
då är det ju som du säger att man bara måste lämna copyright-texten kvar.
Respondent: Ja, jag vet inte hur mycket vi använder GPL över huvudtaget. Jag har
aldrig hört om att vi liksom har… Sen vet jag inte hur det där funkar om dom… Är
det så att de kan begära eller måste man lägga upp det i samma kanal som det finns?
JR: De måste kunna begära det endast. Då ska du snabbt kunna svara. Du måste inte
ha det uppe med en länk till github till exempel.
Respondent: Nä, precis.
MN: Sen beror det lite på hur man räknar med att… Om en webbsida distribuerar,
det är ju då om man distribuerar någonting då måste man ge bort källkoden men sen
är det ju lite med hur definitionen med det här. Om en webbsida distribueras eller
inte. Det har vi ju läst att det får man avgöra i en domstol om den distribuerar eller
inte, så det är diffust i sig och blir därmed svårt.
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JR: Men de flesta är ju ändå MIT, i alla fall inom javascript och css. Det är sällan det
är GPL. Det är mer på riktiga program. Exempelvis Firefox är GPL.
Respondent: Ja nä, för jag tror att även om vi skulle använda det, problemet är ju att
vi inte äger koden. Utan den är ju skriven till kunden, kunden betalar ju oss och vi
bara konsultar och gör någonting. Då kan ju inte vi säga att vi ska ge bort kundens
hela portal eller intranät eller någonting bara för att vi använt en sån licens. Så därför
tror jag inte att man använder sådant. Sen kan jag inte prata för allihopa men.
JR: Sista frågan då. Vilka problem ser du med att använda sig av tredjepartsbibilotek
såhär?
Respondent: Ehm, problem… Det kan ju vara att det är… Alltså bygger man upp
väldigt mycket kring ett tredjepartsbibliotek, och det slutar förvaltas så dör
produkten… Eller om det är mycket problem med det, så då kan du ju sitta i klistret.
Det har man ju varit med om att vi har baserat hela lösningar mot ett obskyrt projekt
som de inte har tagit tag i och så får vi lägga massa tid på att sitta och rätta buggar.
Det är faktiskt även så med episerver, eller inte nu med i början. Då hade vi ett helt
ramverk för det här och det här. Du kunde göra sociala grejer och så funkade det inte
och vi fick lägga massa tid på det. Men oftast så funkar det ändå väldigt bra. Om man
ser till gränssnittsdelar typ jquery och bootstrap och de där så det skulle vi inte klara
oss utan. Det skulle bli väldigt kostsamt för det funkar såpass bra som det gör. Det är
ju responsive-delar i boostrap och sådär, det är ju där… Den tredjeparten som är
livsviktig. Det sparar väldigt mycket tid. Det går inte att sitta och hålla på med sådant
själv utan vi ska bara göra anpassningar annars så blir det dyrt. Men sen är det ju olika,
liksom som… Det kan ju vara mindre tredjepartsprodukter som vi använder eller som
vi måste liksom integrera. Det är från fall till fall. Det kanske funkar jättebra, men i
vissa fall kan det vara katastrof, det vet man aldrig när det är nytt. Men ah, med just
på gränssnittssidan så är det livsviktigt. Sen kan man ju säga episerver är väl någon
form av ramverk det också, att bygga det helt själv från grunden, det gjorde man
kanske -99, då satt alla och byggde egna system. Nu gör man ju inte det, det är inte
försvarbart att hålla på. Det finns alldeles för bra produkter, även gratisprodukter som
är klockrena liksom. Det gäller att lägga energi på vikten där. Jag vet inte om det var
svar på frågan.
MN: Jodå, det tycker jag. Men jag har en till fråga. Det här med open-source. Är ni
med, alltså har ni någon policy att ni ska vara med i något open source projekt och så
där?
Respondent: De vill ju det. För det är ju liksom bra för alla, och det är poppis bland
konsultföretagen. Tyvärr är ju det där väldigt liksom individuellt. Det finns ju alltid
några som går med flaggan längst fram på alla konsultföretag. Och det älskar ju
företagen liksom, att det finns några som bloggar och skriver mycket och lägger upp
open source-grejer och sånt. Men jag tror att vi generellt har… Härifrån gör vi ju inte
så mycket sånt. XXX har ju haft några som har det, och man vill att det ska vara så
men. Det är ju ganska kostsamt och det ligger ju mycket på det individuella, alltså vad
gör vi på fritiden kanske. Det är inte alltid man har tid liksom.
MN: Men episerver, kan man hjälpa till att utveckla det också?
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Respondent: Oja, det gör vi ju indirekt hela tiden bara genom att skicka in en
incidentrapport liksom, och så felsöker vi och ber om förbättringar och sen så har vi
ju dem. Vi har ju ganska mycket att säga till om. Till exempel så har ju dem
söklösningar som heter Find, de har episerver-commerce och alla de där, och sånt
bygger ju mycket på anpassningar kring kundernas önskemål. Alltså att det här har vi
fått från 5 olika leverantörer, men är det en partner som har sagt att det här måste ju
funka sådär istället, då får de ju anpassa produkten efter det.
MN: Men då blir det ju ganska självklart för er att hjälpa episerver, eftersom det är de
ni jobbar med. Ni kan inte hålla på med så mycket annat för det har ni ingen nytta av?
Respondent: Nä precis. Så är det ju faktiskt. Alla kommer ju med inputs liksom om
vilka delar som måste förbättras. Absolut.
MN: Då var vi klara va? Ja, tack så mycket för oss!
Respondent: Ja, men vad bra! Skönt!

Intervju 5
Intervjuare:
JR: Johannes Rubensson
MN: Martin Nyström
Respondent:
Respondent 5, projektledare
JR: Första frågan är: finns det något ramverk eller bibliotek som du vet att ni
använder i alla projekt?
Respondent: Nu tänker du inte bara open source?
JR: Nä, allt möjligt egentligen.
Respondent: Ja, med risk för att jag inte riktigt förstår vad det innebär egentligen
men… ja, det tror jag.
JR: Exempel kan ju vara bootstrap, jquery
Respondent: Ah men då vet jag ju att vi använder bootstrap, till exempel… Sen vet
jag inte… EpiServer, räknas det?
MN: Ja, det borde det ju göra. Det beror på vad man ser det som.
Respondent: Men jag tror ju att de använder bootstrap, jquery… Ah. Vi försöker att
använda så mycket färdigt som möjligt. Även Epi. Men sen har jag inte riktigt koll i
detalj. De pratar väldigt mycket och de jag upplever att vi försöker göra är att liksom
att någonstans försöker vi ju… Det vore ju korkat om vi inte försöker återanvända
saker och ting som vi gjort förut, eller saker som finns. Så är det ju. Det är ju hål i
huvudet annars. Det finns ju fler aspekter på det, det blir ju effektivare och det finns
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en större möjlighet att tjäna pengar på det hela. Så det är väl dels det som finns och
sen det som vi gör, försöker vi ju återanvända om det går.
JR: Gör ni några modifikationer i de här typ bootstrap och jquery?
Respondent: Det har vi nog garanterat gjort. Vi har haft projekt där jag vet att
kundens önskemål gjort att vi varit tvungna att göra om saker. Inte alltid helt optimalt
men ibland så blir det ju så i alla fall. Jag kan inte säga någonting specifikt i detalj så
men.
JR: Hur löser ni licenshanteringen för de här tredjepartsbibliotek, som vi valt att samla
dem som? Inom specifika projekt, loggför ni det eller?
Respondent: Det… Njaaee… Det vet jag inte, de enda gångerna som vi… Som jag
kommer i kontakt med när det gäller licenser det är ju kundens, då det bildas
licenskostnader hos grundprodukten, typ EPI eller Find, eller sökmotor eller vad det
nu är för någonting. Sen som kan dyka upp i projekten är ju om det krävs
licenspengar för fonter eller någonting sånt där men…
MN: Så sånna licenser som man inte behöver betala för har ni inte jättekoll på då
egentligen?
Respondent: Det tror jag inte, nä. Det vet jag inte egentligen, men jag tror inte det.
JR: Varför tror du inte ni har det? Är det inte intressant?
Respondent: Det skulle det väl säkert kunna vara men…
JR: Eller är man lat som utvecklare?
Respondent: Ja, det tror jag. Ja men det tror jag faktiskt. Det kan väl vara så att det
har hänt att vi har använt saker i utvecklingen som vi inser sen att de kostar pengar
liksom. Och då har man liksom inte… Vi kanske inte har några bra rutiner för att
liksom, ta reda på och sätta sånna här grejer initialt i projekten där vi vet att man
kommer behöva använda det här och det här, och hur ser det ut med licenseringen?
Jag dokumenterar ju aldrig någon sån här lista över “det här använder vi i projektet”.
Det kanske jag borde göra, jag vet inte.
MN: Men det ni gör är kunden kan komma in, när ni utvecklar, och de har ett krav att
ni ska använda jquery och bootstrap, eller?
Respondent: Njaaee, det är inte så vanligt. Alltså kunden är ju oftast, min upplevelse
är att kunden är ju… Alltså, för det första så är ju, och oftast så upplever jag att
kunden är ju.. Vi har oftast stort handlingsutrymme i att påverka kunden, för de har
oftast användarvänligt behov av att det här ska fungera, eller det här ska vi kunna
erbjuda våra besökare, eller våra kunder. Och sen är det ju upp till oss att ge en bra
och vettig lösning, sen om det innebär… Ah, så vi rekommenderar ju oftast att man
använder… Det är ju vi som rekommenderar typ bootstrap, för att det är liksom en
vedertagen teknik, nästan standardbibliotek eller någonting sånt där. Och vi får ju
aldrig hamna i det läget heller tycker jag då, om jag tittar i förvaltningsledarperspektiv
så får jag inte hamna i ett läge där vi… Jag försöker att tänka att den dagen vi
54

eventuellt ska lämna iväg en kund, för det händer ju, de kommer och går, så vill jag ju
att… Jag vill lämna iväg den på samma sätt som jag skulle vilja ta emot en kund.
Vilket gör att jag ser inget självändamål att vi ska måla in kunden i ett hörn och att
man inte ska… Alltså förstår ni? Det ska vara rejält byggt, inte så att det inte går att ta
vid sen.
JR: Det ska se snyggt ut?
Respondent: Ja men lite så. Nä, det är nog väldigt sällan men vi har haft något unikt
eller det är någon enstaka kund som kommer och ställer krav på oss vad vi ska
använda eller inte använda. Det kan vara att vi får i uppdrag att bygga ett enskilt
objekt som egentligen tillhör en hel farm av produkter som de har. De kanske har 10
webbar, vi ska bygga en av dem. För att det ska passa ihop i deras familj så har de de
här kravena.
JR: Lite generellt, de här licenserna som finns för tredjepartsbibliotek, främst open
source också, vet du vad de innebär? Om vi snackar om MIT, GNU och massa
andra?
Respondent: Nä. [skratt]
JR: Kort och gott.
Respondent: Nej tyvärr.
MN: Det är ingenting som ni diskuterar i ert team när ni jobbar?
Respondent: Näe. Jag är inte insatt, jag känner inte igen diskussionerna. Jag tror att i
och med att vi har så lite.. Vi använder ju jquery så, i våra projekt men fortfarande är
det ju så att vi… Huvudsaken i vår verksamhet är ju Epi, och jag har svårt att säga
någonting annat egentligen. Vi hamnar inte i de här open source-diskussionerna på
det viset. Vi använder inte, jag vet inte om Umbraco är open source?
JR: Jo, men det är de.
Respondent: Ja, och vi har ju ett team i XXX som jobbar med Umbraco men vi gör
det inte, vi har gjort några wordpress-siter. Men det är mer liksom såhära bygga
leverera, och oftast så har ju vi liksom… Det hostas ju inte hos oss så vi gör ju inte
riktigt samma affär som åt de kunderna som behöver det.
MN: Men när de plockar in andra bibliotek, vet du om utvecklarna själva tar något
beslut om att de får använda det då?
Respondent: Nä, det är inga sånna här frågor som liksom kommit upp på något sätt
och vis på ett projektmöte eller på något annat om de kan använda det här eller det
här. Eller att detta innebär det här, hur ska vi ställa oss till det? Vi har aldrig haft de
diskussionerna, som jag upplever det.
MN: Så det är utvecklarna som tar egna beslut kring vad de kan använda sig av?
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Respondent: Absolut, det tror jag. Sen tror jag att, och hoppas att utvecklarna liksom,
att vi ändå har en någorlunda strategi i gruppen. Som gör att vi, man använder inte
bara någonting bara för att jag hört talas om det och jag tycker det är coolt utan att
det på något sätt och vis så finns det väl en tanke om att vi ska kunna jobba vidare
med det tillsammans. Hittar man någonting bra delar man med sig av det.
JR: Nu vet jag inte om det blivit besvarat men jag ställer den ändå, kontroller ni vilka
licenser som är knutna till ett tredjepartsbibilotek innan införandet av dessa?
Respondent: Nä, jag vet inte om jag har svarat på den egentligen men nä.
MN: Det kanske är mer för utvecklarna när de kollar på ett bibliotek?
JR: Ja, det är kanske mer vid införandet?
Respondent: Ja alltså, jag kommer ju med vissa licensfrågor så, det är klart att vi måste
ju ha rätt licenser innan vi går live med någonting. Men sen tredje part och alltså, de
skulle man välja kunna välja och se EPiServer Find som en tredjepartsprodukt till den
kärna som vi bygger, så den måste vi ju alltid licensiera. Så frågan kommer ju upp och
lika så det här som jag kommer i kontakt med när det gäller fonter. Till exempel ett
fontbibliotek eller någonting sånt som kunden vill att vi ska använda, då måste ju vi ta
ansvar och se till att de är medvetna om att de kostar pengar och ni måste ha en licens
för det här. Så får vi hjälpa till med det och se till att det blir rätt. Det gör vi gärna i
projektet innan vi börjar använda den överhuvudtaget. Men där har vi ju oftast typ
XXX eller XXX som har koll. De kanske vill använda den här, och då innebär det att
man måste skaffa sig en licens eller ett abonnemang.
JR: Hur förvarar ni information om köpta licenser?
Respondent: Ja, men det tror jag.
JR: Hur förvara ni dem?
Respondent: Ja men precis [skratt]. Nej jag har ingen aning. När det gäller EpiServer
och den världen som jag kommer i kontakt med då har vi ju ett licenscenter som vi
har access till som partner. Så alla licenser som vi förvärvar finns ju där.
MN: Men är det bara för episerver då?
Respondent: Ja, det är väl för episerver och find då. Alla licenser som vi köper av
episerver på ett eller annat sätt, de finns ju där. Men sen finns det ju tredjeparts,
speciellt för episerver de senaste åren så har det ju exploderat med deras
tredjepartsflora med addons och grejer som de har till. Det är ju vissa som licensierar
och andra inte. Ett projekt som vi driver nu där vi inför en sån här addon till
semantics som är en sån här översättnings import-export, där man exporterar sånt där
sidinnehåll och sen skickar man iväg det till en översättningsbyrå så får man tillbaka
någonting som man kan importera sen och läsa in, så har man samma sidinnehåll fast
på andra språk. Det är ju en licensiering, men då sköter man ju den med leverantören.
MN: Jaha, och de har då en egen portal då?
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Respondent: Ja, det har de säkert. När jag har jobbat tidigare med nån sån här
download-produkt, typ ImageVault då är det ju leverantören till ImageVault,
Meridium eller Meriworks eller vad de nu heter för något, de har ju sin egna portal.
Där kan jag registrera mig som partner och ha koll på mina licenser där. Men vi har
ingen portal själva, nä. Eller något samlat ställe. Tyvärr. Så jag kan nog idag inte gå in
idag och titta på en kund och säga att den här kunden har de här licenserna. Alltså
samlat för kunden med alla tredjeparts. Det skulle man ju kanske ha, det är ett bra
förslag till utvecklingen.
JR: Ja, det är ju lite av en följdfråga, alltså skulle ni behöva ett sådant system tror du?
Respondent: Ja det tror jag. Det skulle nog vara rätt schysst att ha en samlad bild över
alltihop faktiskt. Kunna bryta det på lite olika vinklar. Vad vi har i stort, och vad en
specifik kund har tillexempel. Kunna svara på frågan till kunden att ni har den här
listan med licenser.
MN: Det kanske är bra för sånna licenser som man inte behöver betala för, så ni kan
se att vi har de här licenserna för våra tredjepartsbibilotek och de är okej liksom?
Respondent: Jag tror säkert 70 % av alla de här addonsen är ju inte licens… Alltså de
kräver ingen extra licens för mig veterligen, utan du kan implementera och använda.
Det kan fortfarande vara någon form av nyckel och installation vilket gör att man
borde ha koll på det. Absolut.
JR: Har kunderna någon vetskap om de olika licenserna som behövs för att
exempelvis en webbplats ska kunna uppfylla de här kraven som licenserna har?
Respondent: Nä. Generellt sätt nä. Det är våran uppgift att berätta, för att vi ska
kunna åstadkomma det här så måste ni kunna göra det här. Jag tror inte att de själva
har den kollen faktiskt.
JR: Finns det nån som har lite mer övergripande ansvar för licenserna?
Respondent: Njaaaee… [skratt]. Både ja och nej. I stort nej. Det finns liksom ingen,
det finns ingen här hos oss och ingen mig veterligen, om du tittar på XXX som man
kan peka på och säga att han eller hon har kontroll på licenserna. Däremot om du
tittar på specifikt Epi som partnerskap liksom, så finns det ju, det finns ju någon hos
Epi som har koll på våra licenserna också. Vi har ju XXX som är våran huvudkontakt
mot Epi. Sen behöver han fortfarande gå in i portalen för han har ju inte koll på
licenserna på daglig basis. Sen är det ju lite sådär även när det gäller Epi att det är ju i
slutändan jag som ofta hamnar i situationen där jag får föreslå ett licenspaket
egentligen för att vi ska kunna ge en lösning. Men… Nu minns jag inte vad jag ska
komma till egentligen… Och då kan jag ju… Då känner jag ju till det just där, men
nä. Det kan jag inte påstå att det finns någon som har övergripande koll på.
MN: Men du är projektledare, eller?
Respondent: Ja, också.
MN: Men då har du ändå koll på Episerver-licensen för ditt projekt?

57

Respondent: Absolut, jag skulle ju kunna gå in och säga att jag har koll på de projekt
eller förvaltningskunder som jag har, och vad de har för licenser på det stora hela. Sen
har det väl kanske någon man inte har stenkoll på.
MN: Ja, så ni har ändå koll på de licenser som ni betalar för, det har du som
projektledare koll på då egentligen?
Respondent: Ja, jag hamnar ju i en daglig, hyfsat eller ja, återkommande situation där
epi… Ja dom jobbar på det viset med sina partner att kunden köper ju en licens, en
epi-licens, men man gör det alltid genom en partner. Så att tillexempel fakturering och
att lägga avgifter och så vidare, det går alltid genom partner. Så på det viset blir jag ju
alltid påmind över att om vi ingår ett partnerskap med en kund som
förvaltningspartner, då blir ju vi utsedd som partner mot Epi och då får vi
automatiskt liksom att… Allting strömmar liksom genom oss.
MN: Så Epi fakturerar er då?
Respondent: Ja, Epi fakturerar oss.
MN: Och ni faktuerar kund?
Respondent: Ja, så är det.
JR: Sen har vi två lite bredare frågor. Ehm, som man får tänka lite fritt egentligen.
Hur skulle du vilja öka medvetenheten kring de här licenserna som finns för olika
projekt? Både open source och episerver egentligen. Vad de innebär och så liknande.
Respondent: Jaa… Jag vet inte, är det för mig själv då eller?
JR: Det kan nog vara för hela gruppen egentligen.
MN: Ja eller för ett projekt då, om man uppfyller dom licenser som de säger, att man
har koll på det liksom.
Respondent: Nä men absolut, jag skulle nog kunna tänka mig att jag skulle vilja…
alltså, man har ju, när jag sätter upp ett projekt tillexempel, då har man ju rutinmässigt
ett antal saker som man gör som är återkommande. Det här skulle ju definitivt kunna
vara en grej när vi sitter och sätter arkitekturen för lösningen. Sen är ju frågan det, jag
tror inte att man själv tar en… Är licenserna förenade med kostnader, att vi föreslår
en lösning som är baserad på en produkt som innebär en licens som innebär kostnad,
då måste vi ju ta upp det i ett försäljningsskede. Men vi har ju i alla fall fått affären,
och när vi ska igång med projektet då skulle det finnas ett skäl till att lista ner ja, vad
finns det för tredjepartsprodukter som vi ska använda och vad har de för licenser och
vad innebär de egentligen? Jag vet inte riktigt hur man skulle kunna göra men jag
skulle kunna plocka in till exempel en del i mina rutiner när jag sätter upp projektet
och vi har ett uppstartsmöte med teamet att vi går igenom några sånna här grejer och
får ner det åtminstone på papper.
JR: Så någon form av centraliserad lösning?
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Respondent: Ja, men absolut. Det, jag vet inte riktigt. Sen gäller det ju att få ihop det
där, problemet idag är att man har så mycket information på så många olika ställen.
Och då väljer jag ju bort nått, jag vet ju hur jag funkar liksom. Människan är lat av
naturen. Nä men det är ju sådär [skratt]. Jag har ju fullt sjå med att… Jag jobbar ju
som projektledare, förvaltningsledare och lite sälj och jag har liksom… Jag ska ha
Excel-listor på Shareit och jag ska ha mejl och sen ska jag ha något projektdokument,
så har jag sålt någonting eller skickat en offert. Då ska jag in i ett annat system och få
upp information där. Någonting blir ju lidande någonstans. Ett ytterligare system
skulle man ju inte… Men man skulle kunna tänka sig att… Vi har ju ingen, vi
använder ju inte exempelvis Microsoft Project. Det har jag provat, då jag kan
produkten själv men vi använder inte produkten och vi använder inte något
projektverktyg på det viset utan… Det kanske bara är lättare att integrera och få in
det om man ändå ska sätta upp ett skal. Men absolut, jag tror ju att om vi bestämmer
oss för att vi ska ha bättre koll på licenser oavsett vad det är för licenser och vad de
innebär så… Och det ligger med som en rutin så skulle jag ju göra det, absolut. Och
det tror jag att de skulle vara schysst att liksom bara kunna dra ut att i det här
projektet har vi använt de här produkterna som har de här licenserna som innebär det
här.
MN: Jo, för det är ju svårt alltså, man kan ju inte säga att man bryter mot någonting i
dagens läge, och om man inte har koll då vet man ju inte.
Respondent: Nej absolut, man vill ju inte stå i den situationen där nån påpekar att vi
använt någonting som vi inte får eller använder det felaktigt. Det är ju ändå vi som
någonstans har ansvar att informera kunden.
MN: Ja, speciellt när det är kunden webbplats egentligen och ni sköter om den. Det är
ju kunden som blir ansvarig och sen kanske någon bryts, det är ju inte jätteroligt.
Respondent: Nä precis, så är det. Så det vore nog bra, absolut.
JR: Vilka problem ser du med att använda sig av sådana här tredjepartsbibliotek? Inte
bara sett till licenser egentligen.
Respondent: Hm… Det är nog både och, jag tror att… Använder man för mycket
såna här tredjepartsgrejer sådär så då, finns det ju en risk att vi tappar kontinuitet
sådär. För det händer ju så mycket i alla de här olika produkterna som kommer från
ett projekt till ett annat. Då kan ju en produkt vara i topp, men sen kommer en annan
med en cool feature som skulle funka bra just här men. Det kanske fortfarande är värt
att jobba med den här produkten som vi har kontinuitet hos för vi har gjort en massa
saker med den och vi kan den väldigt bra. Så det finns alltid en risk att drivna
utvecklare som XXX till exempel hittar en ny tredjepartsprodukt, vi har ju något
projekt nu där vi letar efter någon PDF-generator. Så testar vi en och så fastnar vi i
den och valde en annan. Så tänker vi “Men nu har vi ju valt den, vad gör vi av den
informationen?”. Den här funkar ju väldigt bra, hur vet vi det till nästa gång? Hur
ökar vi våra kunskap i den här? Risken finns ju att man bygger in den just här för att
den funkar bra, och sen släpper vi den. Nästa gång sitter vi där i alla fall och letar för
att vi glömt. Det kan ju vara ett sånt system där man kan lista alla, och vad vi har
använt. Jag menar, så fort vi ska göra en sån här grej så är det ju oftast så att man
skickar ut en fråga i ett mejl i vårat bolag, vi är ju ändå 100 st tillsammans med dom i
XXX, och så frågar man om det är någon som gjort en sån här grej. Hade man ett
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system så kanske man kunde gå in och kolla… “Produkten x använder PDFgenerering”. Men frågan…?
JR: Ehm, problem…?
Respondent: Ja, men jag tror det är det. Jag tror liksom att… Samtidigt så tycker jag
det är bra, man får inte snöa in sig heller på ett. Det är ju problemlösning och
kreativitet, finns det bra produkter ska vi använda dem. Problem är ju att man
använder dem och sen så glömmer man bort dem. Tror jag. Problemet är att de blir
nog aldrig riktigt dokumenterade mer än för just det specifika projektet. Sen skulle
väl, jag vet inte riktigt och kan inte säga av erfarenhet så men jag skulle kunna tänka
mig att en produkt från en leverantör som exempelvis Epi CMS är kanske mer
bestående än en mindre leverantör av en tredjepartsprodukt. Där finns det ju alltid en
risk, det är ju alltid en balansgång när man väljer. Väljer jag XXX eller väljer jag Kalles
IT-service liksom? Lite fult men, ni förstår. Kalles IT-service kanske inte är kvar nästa
år. Det behöver ju inte vi heller vara men sannolikheten är ju troligtvis lite större. Så
det kan väl vara ett problem kanske. Ah nä, jag vet inte mer…
JR: Nej men mer än så har vi inte. Tack så mycket!
Respondent: Det gick ju bra det där!
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Bilaga 3 – Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt
som involverar människor
Projekttitel: Licenshantering inom webbprojekt
Student/studenter: Johannes Rubensson, Martin Nyström
Handledare: Mathias Hatakka
Ja
1

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas,
d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med
nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska
funktionshinder samt personer i
beroendeställning i förhållande till den som utför
studien (ex. på personer i beroendeställning är
patienter och elever)?

Tveksamt

Nej

X

Innebär undersökningen att informerat samtycke

2 inte kommer att inhämtas (d.v.s.

forskningspersonerna kommer inte att få full
information om undersökningen och/eller
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?
Innebär undersökningen någon form av fysiskt

3 ingrepp på forskningspersonerna?

X

X

Kan undersökningen påverka

4 forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt (t.ex.

väcka traumatiska minnen till liv)?

Används biologiskt material som kan härledas till

5 en levande eller avliden människa (t.ex.

blodprov)?
Avser du att behandla känsliga personuppgifter
6 som ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur
(till exempel ett register)?
Med känsliga personuppgifter avses, enligt
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör
hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt
medlemskap i fackförening

X

X

X

Avser du att behandla personuppgifter som avser

7 lagöverträdelser som innefattar brott, domar i

brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller
administrativa frihetsberövanden, och som ingår i
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel
ett register)?

X

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23
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