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Sammanfattning 
Forskningen visar att förändringar av informationsteknologin och en ökande anskaffning 

av nya programvaror har lett till underliggande problem som kan drabba heterogena 

programvarulicensmiljöer och stora organisationer. Underliggande problem i den stora 

kontexten är mjukvaruhantering. Licenshantering av programvaror är just en förgrening 

av det stora problemet. Stora organisationer som en kommunal verksamhet är drabbad 

av det här underliggande problemet på grund av komplexitet hos organisationens miljö. 

Att tillämpa förändringar i området programvarulicens är omöjligt utan att göra 

förändringar i hela den organisationsprocess som följer med det. 

Fallstudiens uppdrag är ett nytt omfattande område kring licenshantering av 

programvaror som kan vara väldigt lärorikt och en bra erfarenhet att ta del av. 

Uppsatsen beskriver hur en kommunal verksamhets licenshantering av programvaror ser 

ut och de problem som finns med den nuvarande licenshanteringsprocessen.  

Förarbetet med en litteraturstudie tillsammans med datagenereringsmetoderna 
intervjuer, dokumentstudier och observationer används för att studera fallet på djupet. 
Målet är att kunna ta fram de nuvarande problem som finns, analysera dem och ge 
rekommendation för åtgärder som det studerade fallobjektet, Falu Kommuns IT-kontor, 
kan använda.   
 
En rekommendation för en tydlig licenshanteringsprocessmodell anses vara ett bra 

akademiskt bidrag eftersom problemet med licenshanteringen av programvaror är ett 

generellt problem. Uppsatsens resultat är en processmodell om licenshantering av 

programvaror för organisationer med IT-tjänstkunder. Det är en generisk lösning som 

skulle kunna användas av andra kommunverksamheter och liknande organisationer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Abstract 
Research shows that changes in information technology and the increasing cost of new 

software have led to the underlying problems that affect heterogeneous software license 

environments and large organizations. This underlying problem in its large context is 

about software management. Software license management is just a small branch of this 

underlying problem. Large organizations like municipalities are affected by this 

underlying problem because of the complexity of the organization's environment. 

Applying changes in the area of software licensing is impossible to do without making 

changes to the entire organizational process that comes with it. 

 

This case study is a new extensive area surrounding the subject on license management 

of software, which can be very informative and good experience to share. The thesis 

describes how a municipal’s license management activity looks and the problems that 

exist with the current software license management process.  

 
Research preparations, review of literature and data generating methods; interviews, 

documents and observations are used to study the case object in-depth. The goal is to 

list the existing problems, analyze them and give recommendations for applicable 

solutions the case study object, IT-office in the municipality of Falun, can use. 

 

A recommendation for a clear license management process model is considered as a 

good academic contribution because the problem of software license management is a 

general problem. The thesis result is a process model about software license 

management for organizations with IT-service customers. This generic solution could be 

used by other municipalities and similar organizations. 
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1. Inledning 
Kandidatuppsatsen är ett examensarbete i informatik vid Högskolan Dalarna. Det är en 

fallstudie om licenshantering av programvaror i en kommunal verksamhet. Detta har 

utförts i samarbete med Falu Kommuns IT-kontor som agerat fallobjekt. Detta kapitel 

innehåller bakgrundskopplingen till ämnet informatik, diskussion kring problemområdet, 

forskningsfrågor och syfte. Avgränsning, mål, målgrupp och uppsatsens upplägg finns 

med för att guida läsaren igenom denna rapport. 

1.1 Bakgrund 
Licenshantering av programvaror är ett väldigt brett koncept som innehåller många 

fokusområden. Mina sökningar på tidigare studier (se 2.2) som liknar uppsatsens syfte 

resulterade i studier som gjorts i Sverige.  Studier samt artiklar som inte kommer från 

Sverige diskuterar inte mycket om licenshanteringen utan de handlar mer om 

hanteringen av mjukvaror och effektivisering av processer kring dem.  

Mjukvaror är vitala i en allt mer global sammankopplad värld där behovet av 

informationsteknik ökar (Nill & II, 2009). Stora förändringar i informationsteknologin har 

växt exponentiellt under åren och medfört ökande kostnader för mjukvaror, och 

mjukvarulicenseringen har blivit mer tydlig. Det är därför fler organisationer och företag 

inte längre kan ignorera detta och börjar förstå hur viktigt det är med Software Asset 

Management eller SAM1 (Silva, 2009). Resurshantering av mjukvaror har blivit mer 

komplicerat och det finns ett stort behov av att förbättra hanteringsprocessen kring 

mjukvaror och licenseringar (Swahn, 2012).  

Mjukvaruhantering kan vara komplex, resurskrävande, tidskrävande och frustrerande. 

Organisationer och företag som köper mjukvaror har ansvaret att uppfylla Service Level 

Agreement (SLA)(se 2.6) och licenspolicyer (Bigler, 2003). Det dåliga resultat under 

mjukvarurevisioner kan hända på grund av ingen intern revision genomförts innan. Det 

slarvas med implementeringen av SAM i många organisationer. Dessa är inte rätt 

förberedda för eventuella revisioner av mjukvaruföretagen (Bigler, 2003).  20 % till 35 % 

av en organisations budget går till IT och det betyder att organisationerna måste ha en 

affärsinriktad strategi såsom bättre kontraktshantering och information på plats om 

organisationens licenssituation. Detta för att kunna förbättra förhandlingen av 

mjukvarulicensavtalen (Swahn, 2012).  

Teknik som automatisk kan samla in all licensinventering för varje processor2 och 

dataenheter i varje server som finns behövs i en heterogen miljö. Organisationer måste 

kunna räkna hur många licenser som konsumerats baserat på nuvarande licensmodell. 

Detta är för att kunna ha en bra bedömning av hur organisationen ligger till med licenser 

                                                             
1 SAM är en affärspraxis inom hantering av mjukvaruapplikationer i en organisation. I processen 
ingår hantering och optimering av dessa mjukvaruapplikationer, inköpsprocess, placering och 
användning. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) definierar SAM som all 
infrastruktur och processer som behövs för effektiv hantering, kontroll och skydd av mjukvaror i 
alla faser i mjukvarans livscykel (ITIL & cited from Wikepedia, u.d.). 
 
2 Serverlicenser som gäller via antal processorkärnor (Microsoft, u.d.). 
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av mjukvaror, dvs. om organisationen över-licenserar eller under-licenserar (Schmidt, 

2011). Det finns SAM-verktyg3 som organisationerna kan använda, men fördelarna med 

användning av dessa har inte fått mycket uppmärksamhet i många organisationer och 

företag. Detta är på grund av olika prioriteringar som finns i organisationernas olika 

avdelningar (Silva, 2009).  

I stora organisationer finns det situationer när organisationen medvetet eller omedvetet 

tillåter personal och andra som har åtkomst till datorer att installera obehörig 

programvara. Det resulterar i att internrevisionen kräver mer jobb och hänsyn till både 

risk- och etikexponering (Kaplan, 1994). I samband med mjukvaru- och licensefterlevnad 

är det dock inte illegal användning av mjukvara som är det största problemet i 

organisationer, utan det är istället bristerna med systematisk hantering av mjukvaror i 

organisationer (Fisher, 2009). 

Datakvalitet under intern revison innebär att ha all information som behövs när det 

behövs.  Data måste vara fullständigt, konsistent och aktuellt. Optimering av 

licenshantering av mjukvaror är en framkomlig väg som kan reducera 

applikationskostnader men det är en stor utmaning. Det kräver nya tekniker och 

organisationsprocesser som kan hantera en komplex och heterogen licensmiljö. 

(Schmidt, 2011) 

1.2 Problemområde  
Ett exempel på en heterogen programvarulicensmiljö är en kommunal verksamhet som 

Falu kommuns IT-förvaltning. De hanterar alla programvarors licensutnyttjande i 

kommunens övriga verksamhetsförvaltningar (t.ex. omvårdnadsförvaltningen, 

skolförvaltningen, m.fl.). 

Komplexiteten med licenshanteringens miljö och en kontinuerlig ökning av förändringar i 

informationsteknologin resulterar i ett behov för organisationsoptimering. Det är viktigt 

att skapa tydligare processer och roller med genomförandet av det fortlöpande arbetet 

kring licenshanteringen utifrån ett SAM-perspektiv.  

Licenshantering är ett obemärkt problem i många organisationer och företag som kan 

leda till stora kostnadsproblem vid licensrevisioner hos mjukvaruföretag. Det finns 

många faktorer som man måste ta hänsyn till med effektivisering och optimering av 

licenshantering av mjukvaror såsom; hur den nuvarande licenshanteringen av 

programvaror ser ut i organisationen, hur licenser är disponerade och används, vilka 

licensmodeller används, vilka användare som använder dem mm. På grund av detta och 

komplexiteten i en kommunal verksamhetsmiljö skulle det vara bra att kartlägga viktiga 

delar, faktorer och processer med licenshantering i den kommunala verksamheten. 

Licenshantering brukar diskuteras som en del av SAM-metoder eller aktiviteter som 

säkerställer mjukvaruefterlevnad. I teorikapitlet ligger sammanfattningar av valda 

uppsatser och vetenskapliga artiklar som används för att kunna bygga upp detta 

                                                             
3 Mjukvarutillgångsapplikationer som säljs till företag som t.ex. Snow eller Microsofts SAM-
verktyg. 
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examensarbete. För att kunna studera ämnet på djupet och ha en grund för min 

generiska processmodell resultat för licenshantering av programvaror har jag valt att 

använda det efterföljande syftet som riktlinjer för fallstudien.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att beskriva hur licenshanteringen av programvaror i en 

kommunal verksamhet ser ut för att kunna ta fram en generisk processmodell för 

licenshantering av programvaror. Med detta som bakgrund har följande forskningsfrågor 

formulerats: 

 Hur ser licenshanteringen av programvaror ut i en kommunal verksamhet? 

 Vilka utmaningar och problem finns med licenshanteringen av programvaror i en 

kommunal verksamhet? 

 Vilken/vilka processmodeller skulle kunna användas för effektiv licenshantering 

av programvaror i en kommunal verksamhet eller liknande organisation? 

 

1.4 Fallbeskrivningen 
Examensarbetets ämne presenterades genom epost i form av en kort rapport. Rapporten 

innehöll bakgrund kring varför IT-förvaltningen i Falu Kommun vill genomföra ett 

examensarbete, dess syfte och målsättning, genomförande och avgränsning, samt 

uppskattad tid (se Bilaga 1). 

Information om hur en effektiv licenshanteringsprocess ska se ut för en kommunal 

verksamhet eller liknande organisation skulle vara ett bra kunskapsbidrag eftersom det 

saknar en studie som genomförts om licensering av programvaror som är inriktat på 

kommunala organisationer med olika förvaltningar som påverkar standardisering av en 

SAM-implementation. 

IT-förvaltningen hos Falu Kommun har haft två omfattade revisioner avseende licenser 

från mjukvaruföretag. Internrevisionen som skedde vid båda tillfällena har påpekat 

brister och problem med licenshanteringen av programvaror. Detta är på grund av 

bristen av tydliga processer vid anskaffning och registrering av licenser. Under 

självrevisionen har IT-förvaltningen upptäckt de stora kostnader som går till licensering 

av programvaror för hela förvaltningen i Falu Kommun. Det finns ett stort behov att 

förtydliga kartläggningen av dessa processer och fastställa de roller som behövs vid 

genomförandet av det fortlöpande arbetet kring licenshantering. Licenshantering är en 

del av hanteringen av mjukvaruresurser. Detta är ett förebyggande arbete för att kunna 

välja rätt antal licenser från inköp och att vara rätt licensierad. 

1.5 Mål 
Huvudmålet med detta arbete är att skapa en tydlig processmodell med tydliga 

ansvarsroller för hantering av mjukvaror och licens. Samarbetspartner behöver detta för 

att kunna effektivisera arbetsprocessen och vara mer förberedd inför framtida 

mjukvarurevisioner. Delmålet är att kartlägga den nuvarande anskaffningsprocessen för 

att kunna analysera och hitta var problemen finns och ge rekommendationer för 
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åtgärder. Ett annat delmål är att samla in information om alla mjukvarulicenser med 

hjälp av ett SAM-verktyg för att kunna analysera dessa. Det är för att kunna hjälpa till 

med beslut om nya inköp av Microsoft-licenser. Samarbetspartnerns handledare gav de 

punkter som behöver följas för att kunna utföra denna uppgift (se Bilaga 2). 

1.6 Avgränsning och fokus 
Denna studie fokuserar på mjukvarulicensens anskaffningsprocess i den studerade 

kommunala verksamheten. Studien tar också upp organisationsprocessen och dess roller 

för att underlätta anskaffningsprocessen. Licenshantering av programvaror är ett väldigt 

stort konceptområde och tidsramen för detta examensarbete räcker inte för en mer 

omfattande beskrivning av de olika delar som hör till ämnet. Rapporten tar inte upp 

diskussioner av de olika licenstyperna, licenspolicyer, mjukvaruefterlevnad och 

uppbyggnaden av licenshanteringens tilldelningsarkitektur. Teorikapitlet består av 

tidigare studier som hittades och vetenskapliga förankring av uppsatsen. Beskrivningar 

och förklaringar om vissa begrepp eller fackområden som nämnds i rapporten finns också 

i teorikapitlet. Diskussionerna går inte djupare än att läsaren kan få en överblick av vad 

det handlar om och använda detta som informationsstöd.   

1.7 Övrigt 
Följande sektioner innehåller examensarbetets målgrupp, en beskrivning av studieobjekt 
och uppsatsens disposition. 
 

1.7.1 Målgrupp 
Examensarbetets målgrupp är de som jobbar med licens- och programvaruhantering i 

Falu Kommuns IT-förvaltning, handledarna, lärarna, opposition och examinator. 

Problemområdet med uppsatsen är aktuellt till andra liknande kommunala verksamhet 

och organisationer. Ett generiskt resultat av arbetet kan vara av intresse för IT-

förvaltningar i andra svenska kommuner och även andra länders kommuner som har 

liknande organisationsstrukturer. Företag och organisationer med en heterogen 

licenshanteringsmiljö ska också kunna använda resultatet av en generisk processmodell 

för licenshantering.                                                                                                                                                                                                                                         

1.7.2 Beskrivning av studieobjekt 
Falu Kommunens IT-kontor jobbar för att vara en modern och utvecklad organisation och 

administration för att se till kommuninvånarnas krav på kommunala tjänster och service 

(Ljungquist, 2015). 
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Falu kommuns IT-Kontor vill se till att skapa trovärdighet och kunna tillfredsställa 

invånarnas krav på kommunala tjänster och service. Det är en målstyrd verksamhet där 

kund och kvalitet är i fokus.  

Figur 1 Falu kommuns Organisationsschema (Falu kommun, 2015) 

Figur 1 visar Serviceförvaltningen som IT-kontoret sorteras under. Det studerade 

objektet har kunder i form av kommunens olika förvaltningsorganisationer. IT-kontoret 

måste anpassa sina tjänster till varje organisations krav, behov och mål.  

IT-kontoret i en kommun är en ganska unik förvaltare eftersom de har ett sådant brett 

ansvarsområde. Det kan vara allt i från att ha hand om serverhallar till att laga en 

skrivare på en skola till att sitta i telefonsupport m.m. Kommunens IT-verksamhet får en 

ekonomisk ram av kommunpolitikerna och en skriftlig beskrivning på vilken typ av 

verksamhet de ska bedriva. IT-verksamhetens ram är väldigt liten och behoven stora och 

många, så IT-verksamheten på Falu kommun har anpassat sig till detta på ett smart sätt. 

De får en ekonomisk ram på ca 3,5 miljoner kronor men omsätter 30 miljoner kronor och 

detta är möjligt på grund av de skapat olika tjänster som det finns behov av och säljer då 

dessa och agerar marknadsmässigt internt i kommunen (Ljungquist, 2015). 

Programlicenser är tilldelade till andra förvaltningar som en av dessa IT-tjänster. IT-

kontor hyr ut programlicenser till andra förvaltningar och de också köper 

programlicenser åt dem. 
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1.7.3 Disposition 
Här beskrivs uppsatsens disposition.  
 
1 Inledning          

Det inledande kapitlet består av bakgrund, problemområde, syfte och 

forskningsfrågor, mål, avgränsning, målgrupp och beskrivning av det studerade 

fallobjektet.   

2 Teori 

Kapitlet innehåller diskussion om litteraturstudie, beskrivningar och förklaringar av 

begrepp eller fackområden som nämnts i rapporten. 

3 Metod 

Kapitlet innehåller diskussioner kring den metodologi som används, valet av 

datainsamlingsmetoder och analysmetoder.  

4 Empiri 

Kapitlet innehåller data från intervjun, insamlade dokument och egen observation. 

5 Analys 

Kapitlet innehåller en dataanalys från utredningen av fallobjektet. 

6 Slutsats och diskussioner                     

Kapitlet innehåller diskussioner kring fallstudiens resultat och rekommendationer för 

vidare studier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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2. Teori 
Kapitlet innehåller diskussion om litteraturstudie som genomfördes, sammanfattningar 

av valda uppsatser och vetenskapliga artiklar som examensarbete bygger på. Det också 

innehåller beskrivningar och förklaringar om vissa begrepp eller fackområden som 

nämnds i rapporten. 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie innefattar alla typer av skrivet material till exempel böcker, tidskrifter, 

artiklar, mm. Data genererat från dessa källor kallas för sekundärdata som betyder data 

framtaget i ett annat syfte än den aktuella studien. Information som tagits här bör man 

ta i beaktande eftersom den kan vara vinklad eller inte vara heltäckande (Björklund & 

Paulsson, 2012). 

Sekundärdata är vetenskapliga litteraturer, böcker, e-böcker och data från webben. De 

presenteras i källförteckningen och refereras till i texten. De som lästs och studerats är 

olika litteratur som har ämnet mjukvaru- och licenshantering samt SAM. Information om 

licenshantering av programvaror har sökts för att kunna se befintliga metoder och 

processmodeller som används idag och i vilka organisationsformer de är tillämpade i. 

Ett sätt att söka litteratur är att först formulera nyckelord och metodiskt använda dem 

för att kunna hitta potentiella användbara referenser. Man definierar först ämnet man 

vill undersöka genom en fras. Sedan ska man bryta ner frasen till enkla koncept och 

alternativa termer som går att sammanfatta samma koncept. (Oates B. J., 2006) 

Nyckelord som används för sökning och skaffande:  
Ämne: Licenshantering och SAM-modell. 

Tabell 1 Undersökningsmatris visar olika koncept för sökordskombinationer 

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Licenshantering SAM Model 
Licensprocess Software asset 

management 
Framework 

License manager Software management Distribution 
License management  Process 
Software licensing   

 

Databaser: Summon@Dalarna, Google Scholar, IEEE Xplore, Computer Science 

Bibliography (CSB) 

Tabell 1 visar det konceptuella ramverket som använts i litteratursökningar i 

ovanstående databaser. Under sökningarna har värdering och läsning av vetenskapliga 

artiklar gjorts, att de kommer från rätt källa och har den information som sökts. Efter den 

kritiska utvärderingen sparades de vetenskapliga artiklar som ansetts vara intressanta.  
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Tabell 2 Exempel på sökord och antal träffar 

Sökord 
 Antal Träffar i Databaser 

Summon Google 

Scholar 

IEEE 

Xplore 

CSB Avgränsningar 

Licenshantering 2 19 0 2 Ingen 

License manager 253 776 410 000 87 17506 Ingen 

License 

Management 

544 052 1 120 000 2 891 311 358 Ingen 

Software licensing 119 828 647 000 1 760 504 487 Ingen 

Software asset 

management 

235 828 510 000 1 010 762 898 Ingen 

Software asset 

management 

process 

175 447 390 000 468 1 018 052 Ingen 

 

Tabell 2 visar en tabell som innehåller några sökord som använts under litteratursökning. 

Antalet träffar i respektive databas visas och sökningen inkluderade alla sökkriterier som 

databasen hade. Man kan se på tabellen att antalet träffar är väldigt varierande. Några 

avgränsningar var implementerade såsom senaste årtal, om de var peer-reviewed eller 

populärvetenskaplig litteratur. Detta för att kunna minska antal träffar. Det behövdes 

dock läsning av litteraturens innehåll för att bedöma om det var värt att använda. 

2.2 Tidigare studier och vetenskapliga artiklar 
Tidigare studier och vetenskapliga artiklar används för att få kunskap om vad 

licenshanteringen av programvaror innebär, för att hitta rätt begrepp, för att hitta 

liknande önskat resultat, och tanken bakom alternativa metoder presenterades i analys 

diskussioner och slutsats.  

Studier och vetenskapliga artiklar om programvarulicens som hittats var väldigt 

varierande. Det mesta handlar om programvaruhantering och nämner lite av ämnet 

licensiering av programvaror. Inga internationella tidigare studier hittades och endast två 

uppsatser fanns i Sverige. Följande två första tidigare studier valdes på grund av de tar 

upp liknande organisationsområde. Syftet och resultatet hos deras arbete dock är helt 

olika från det som studeras i uppsatsen.  

Valda andra litteraturer är vetenskapliga artiklar som tar upp ämnet om licensmodeller, 

andra strategier och modeller för programvaruhantering. De handlar om andra syfte än 

studien och därför används bara som referensstöd för organisationens olika 

processhantering.  



S i d a  | 9 

 

2.2.1 Distribution av programvara i en stor organisation (Ljungstedt, 
2002) 

Uppsatsen är en beskrivande fallstudie från Landstinget i Östergötland om 

programdistribution. Fallstudien undersökte metoder och verktyg som används för 

programdistribution samt hur de fungerar. Systemadministrationsprogram som används 

är System Management Server (SMS) och det egenutvecklade Web Software Distribution 

(WSD). 

 

Figur 2 SMS Distribution (Microsoft Technet) 

Figur 2 visar SMS-distributionsmetoden som ”trycker ut” programvaran till användaren. 

Systemadministratören sköter installation utan användarens medverkan. 

Installationspaket skapas från en central site server med förbestämd paketinställning. 

Paketen skickas till en eller flera distributionspunkter. Klientpunkterna skickar utskick 

som erhölls från central site servern till de datorer som ingår i målgruppen. Paketet som 

skickades innehåller all den information som behövs för att klienten ska kunna installera 

mjukvaran lokalt (Ljungstedt, 2002). 

WSD:s distributionsmetod använder sig av ett virtuellt skrivbord i Windows Explorer som 

har tillgång till organisationens intranät.  Webbsidan visar verksamhetsprogram som 

finns och går att installera. Användaren måste dock ha behörighet att utföra 

installationerna. Förutom det finns också en versionskontroll så att användaren kan se 

vilken programversion som finns och själv bestämma om programvaran ska uppdateras 

till senaste version (Ljungstedt, 2002). 

2.2.2 Licenshantering – Är företag medvetna om sin 
licenshanteringssituation? (Andersson & Martinson, 2009) 

Uppsatsens syfte är att undersöka om företag är medvetna om sin 

licenshanteringssituation (medelstora och stora företag i den privata respektive 

offentliga sektorn). Datainsamling som används är intervjuer via telefon och e-post. 
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Uppsatsen fick intervjusvar från 11 av 17 företag. Resultaten visade på varierande 

medvetenhet om sin licenshantering och varierande metoder för licenshantering och 

licensinventering.  

Användaren får tillgång till programvaran under någon form av licens. Det är ett kontrakt 

mellan mjukvarutillverkare och användaren som handlar om vad användaren får göra 

med programvaran. Kommersiella licenseringsmodeller är beroende av företagets 

storlek. Volymlicenser är en typ av licensavtal där organisationen köper olika licensavtal 

som ett paket. (Andersson & Martinson, 2009)  

Eftersom licensavtal är varierande för varje programvara kan det vara svårt att hålla 

kontroll på programvaruefterlevnad. Företagen som sköter sin licensinventering korrekt 

och betalar för de som används har en lägre licenskostnad än innan inventeringen 

skedde. Det är vanligt med överlicensiering av programvaror på företag och resulterar till 

att man betalar för fler utan möjlighet att kräva tillbaka pengarna. Underlicensiering 

medför en risk för ”straffpris” som är betydligt högre än vanliga priserna av licenser när 

det fattas licenser vid en mjukvarurevision. (Andersson & Martinson, 2009) 

När det gäller att kontraktera licenser så är det viktigt att företaget är någorlunda 

medveten om sitt licensinnehav. Det måste finnas en ömsesidigt tillit mellan företag och 

företag som sköter licenshanteringen. (Andersson & Martinson, 2009) 

2.2.3 Software Licensing Models: What’s Out There? (Ferrante, 2006) 
Mjukvarulicenseringar är varje procedur som används så att en organisation eller 

användare kan köpa, installera och använda programvaran på en dator eller enheter i ett 

nätverk i enlighet med mjukvaruleverantörens licensöverenskommelse. Dessa har 

påverkat stark hur organisationer köper och använder programvaror speciellt om 

organisationen förväntar retur av mjukvaruinvesteringar. Det finns olika licensmodeller 

att välja från men det behövs mycket hänsyn gällande totala licenser som köps och antal 

resurser som finns i organisationen. Det är viktigt för organisationerna att ha lite 

förståelse och kunskap om vilka licensmodeller som finns, hur de fungerar, fördelar med 

användningen och licens uppfyllelse. (Ferrante, 2006) 

 

Figur 3 Skärmklippsbild av en tabell som visar de vanliga licensmodeller (Ferrante, 2006) 

Figur 3 visar vanliga licensmodeller som finns och hur de fungerar. Nätverksbaserade 

licensmodeller kom från ett ökande behov för organisationer att distribuera tusen kopior 
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av en mjukvara till användarnas olika dataenheter. Denna licensmodell förlitar sig av 

serverapplikationer att tillhandahålla efterlevnad av licenser.  De är oftast billigare än 

andra licensmodeller men är mindre flexibel på grund av licenserna är låst till en 

användare och tillåter inte delning av licenser. (Ferrante, 2006) 

2.2.4 Software Acquisition Capability Maturity Model (SA-CMM) Version 
1.03 (Cooper & Fisher, 2002) 

SA-CMM är en modell som var utvecklad för att vara ramverk i systemets mål för 

organisationen samt önskade förbättring. I ramverket börjar det med att definiera 

behovet av systemet. Man gör det genom att identifiera nyckelprocesser för att se och 

uppnå högre mognadsgrad av systemet. Modellen kan appliceras i små eller stora 

organisationer, under hela systemets livscykel.  Många former av 

individmjukvaruackvisition kan hända som t.ex. ackvisition av IT-systemet i drift och 

supportfaser, och även i initieringsfasen.  Varje ackvisition har en viss grad av krav som 

måste uppfyllas och evolutionen av systemet leder till att de här kraven växer. SA-CMM 

fungerar som baslinjer för förvaltning och kontroll av systemets mognadsprocess genom 

bra organisationsplanering. Bland alla dokumentsplanering finns två specifika planer: 

Project Management Plan, och Acquisition Risk Management Plan.  (Cooper & Fisher, 

2012, ss. I-3). 

SA-CMM definierar fem nivåer av mognadsgrad som indikerar systemprocessens 

kapabilitet och omfattar av processområde eller organisationer. Cooper och Fisher 

(2002) definierar dessa som följande: 

 Level 1 – Initial Level 

Skapandet av projektteam. Tilldelning av ansvarsområde och personal som finns. 

 Level 2 – The Repeatable Level 

Stabil nivå där planering och uppföljning av ackvisition av systemet genom 

dokumentationsprocedurer som ger underlag till att upprepa tidigare 

framgångar.  

 Level 3 – The Defined Level 

Kontrollerad nivå där prestation, kostnad, schema och resurser av systemet är 

kontrollerade och kvalitetsmätning utförts.   

 Level 4 – The Quantitative Level 

Mätning och operation mellan mätbara gränser som ger organisationen förmåga 

att förutse produkt/system processer och kvalitetstrender. När gränserna 

överskrids så iakttas åtgärder för det. Denna nivå identifierar de processer som 

kan gå för optimering. 

 Level 5 – The Optimizing Level 

Optimering och förbättring av systemet genom uppgradering eller innovation av 

befintliga resurser eller ackvisition av nya tekniker och system. 

2.2.5 Capability Maturity Model for Software, Version 1.1 (Weber, Paulk, 
Curtis, & Chrissis, 1993) 

Rapporten handlar om en teknisk översikt av Capability Maturity Model (CMM). CMM 

handlar om processmognadsramen av fem mognadsnivåer. Andra rapporter om CMM 

fokuserar på nyckelmetoder av varje mognadsnivå i ramverket. Fokus av denna rapport 
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är att beskriva de principer bakom mognaden av mjukvaruprocess. Den syftar till att vara 

en guide och hjälpa till med mognaden av en mjukvaruorganisations mjukvaruprocesser. 

(Weber, Paulk, Curtis, & Chrissis, 1993) 

CMM är grundad från ouppfyllda löften om vinst i produktivitet och kvalitet från 

tillämpningar av nya programmetoder och tekniker. Industrin och statliga organisationer 

inser att grundläggande problem inte är tillämpningen av programvaran utan oförmågan 

att hantera programvaruprocessen. (Weber, Paulk, Curtis, & Chrissis, 1993)   

Ett lyckat projekt är oftast på grund av insatser av en dedikerad och duktig grupp eller 

team. För att kunna få upprepande bra resultat blir organisationen beroende av dessa 

individer i teamet att vara tillgängliga till nästa projekt. En riktig kontinuerlig förbättring 

händer bara när organisationens fokus inte ligger på individer men på fortsättning av 

provade metoder. Det måste finnas fortsatta insatser mot effektivisering av 

hanteringsprocesser och förvaltningsmetoder. (Weber, Paulk, Curtis, & Chrissis, 1993) 

   

Figur 4 Skärmklippsbild av de fem nivåerna i mjukvaruprocessmognaden (Weber, Paulk, Curtis, & Chrissis, 
1993) 

Figur 4 är en bild av de fem nivåer i mjukvaruprocessmognaden. Följande är 

beskrivningar av de fem nivåer och principerna bakom. 

 Level 1 – Initial nivå – Organisationen i den här nivån tillhandahåller inte en stabil 

miljö för mjukvaruutveckling och mjukvaruförvaltning. Processens kompetens är 

oförutsägbar på grund av att den är förändrad och modifierad många gånger. Få 
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stabila mjukvaruprocesser finns men prestanda beror på kapacitet hos individer 

som har skickligheter, kunskaper och motivation.  

 Level 2 – Upprepbar nivå – Policyer för hantering av mjukvaruprojekt finns samt 

dessa procedurer för tillämpningarna är etablerade. Det finns redan en baslinje 

för fundamentala mjukvaruhanteringar och kontroll. Projektplaneringar som görs 

är baserade på tidigare erfarenheter av lyckade projektprocesser gjorts även om 

de kan skilja sig lite.  Mjukvaruprocesser kan definieras som disciplinerade 

eftersom planering och spåret som följs är stabilt och tidigare framgångar är 

upprepbara.  

 Level 3 – Definierad nivå – Dokumenterade mjukvaruprocesstandarder finns för 

både mjukvaruförvaltningar och mjukvaruhanteringar. Dessutom är de 

integrerade i organisationen som helhet. Processer är standardiserad och 

etablerad så att individer som gör hanteringar kan arbeta effektivt. Det finns en 

dedikerad förvaltningsgrupp och organisationen satsar på kompetensutveckling 

för hela personalen och chefer. Detta är för att säkerställa kunskaper och 

förmågor av personalen att uppfylla deras roller. 

 Level 4 – Förvaltningsnivå – Organisationen har en samling kvantitativa 

kvalitativa mål för mjukvaruprodukter och processer. Produktivitet och kvalitet 

mäts i den här nivån för att kunna utvärdera mjukvaruprojektets produkter och 

processer. Det finns en databas för datainsamling och analys av definierade 

mjukvaruprocesser. Processer i den här nivån är förutsägbara eftersom de är 

beräknat och fungerar mellan mätbara gränser. Åtgärder är också implementerat 

så fort gränserna överstiger. Organisationen kan förutse trender och 

mjukvaruprodukter som finns är av höga kvalitet.  

 Level 5 – Optimeringsnivå – Det finns helhetsfokus på kontinuerliga 

processförbättringar. Organisationen har förmågan att identifiera sina svagheter 

och proaktivt styrka målet att undvika processfelaktigheter. Data om 

mjukvaruprocessens effektivitet används för att kunna utföra kostnadsanalyser 

av nya tekniker. Innovationer och föreslag om förändringar i mjukvaruprocess är 

identifierad och överförs till hela organisationen. På den här nivån eftersträvar 

organisationerna kontinuerlig förbättring av befintliga processkompetenser för 

att kontinuerlig förbättra processprestanda hos organisationernas projekt.  

2.3 Software Asset Management (SAM) 
SAM är en bästa praxis inom optimering av mjukvaruhantering i en organisation med en 

uppsättning av beprövade processer och arbetsrutiner. Implementering av SAM hjälper 

organisationer med kostnadskontroll och optimering av befintliga tillgångar. IT-tillgångar 

tillväxer också tillsammans med organisationers ökande behov av flexibilitet och rörlighet 

(Microsoft, u.d.).   

SAM:s praxis hjälper med att ha koll på all programvaror så att man alltid vet vad som 

finns och används i varje dator eller server. Genom detta kan SAM se till att rätt antal 

licenser används så att minimera kostnader på inköp av onödiga mjukvara eller risker 

med olicensierade programvaror (Autodesk, u.d.).  
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ISO/IEC 197704 för SAM är standarder som är utformade för både process och teknik för 

hantering av mjukvaror och relaterade IT-tillgångar. Dessa är viktiga möjliggörare för 

nästan alla världens organisationer och företag idag. I ett processperspektiv används 

SAM-standarder med ”Management System Standards” eftersom både programvaror 

och programvaruhantering är viktiga komponenter i moderna hanteringssystem. I ett 

teknologiskt perspektiv ger SAM standarder för informationsstrukturer. Det ger en bra 

grund för många relaterade förbättringar såsom effektivare säkerhet med användning av 

programvaror och att all mjukvara i organisationen kan fungera effektivt tillsammans. 

SAM underlättar också betydande automatisering av IT-funktioner, verifiering av 

mjukvaror och länkning av programvaror till licensdatabaser.  SAM ger mer 

automatiserad åtgärdstillämpning av licensidentifiering (ISO, u.d.). 

ISO/IEC 19770 standarder för SAM är utformade med ”tiers” som är kumulativa (se Figur 

5). Det möjliggör fristående certifiering av organisationer gentemot den naturliga nivån 

av utveckling och förvaltningsprioritet har uppnåtts (Swartz & Vysniauskas, 2015).  

 

Figur 5 SAMs 4 tiers (Swartz & Vysniauskas, 2015) 

Dessa tier system hjälper organisationer att implementera SAM genom att påvisa 

resultat av varje tier. Resultatet är: 

 Tier 1: Trovärdigdata som innehåller alla relevanta informationer om 

mjukvaruresurser i organisation. 

 Tier 2: Praktiskt hanteringar av kontrollmiljö även policyer, roller och ansvar.  

 Tier 3: Operationell integrering för att förbättra SAM implementerings 

kompetens och effektivitet i organisation.  

 Tier 4: Full överensstämmelse av ISO/IEC SAM som är integrerade i 

organisationens strategiska planeringar. 

(Swartz & Vysniauskas, 2015)  

                                                             
4 ISO (International Organization for Standardization) och IEC (International Electrotechnical 
Commission) bildar specialiserade system för internationella standarder (ISO, u.d.) 
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2.4 Information Technology and Service Management (ITSM) 
Man kan implementera ITSM (IT Service Management) för att kunna hantera utmaningar 

inom en IT-verksamhet och få en bättre strukturerad organisation. Det är ett begrepp 

som innebär service, tjänsteorientering, kundfokus, målstyrning, prestandamätning, 

kvalitetstestledning samt processorientering för att kunna leverera och hantera IT-

tjänster (Haverblad, 2007). 

ITSM är både för utveckling och driftsättning av IT-tjänsterna som ska levereras enligt 

överenskommelsen med kärnverksamheten. ITSM är även processorienterat och ska 

hjälpa till att effektivisera verksamhetens processer så att onödiga och överflödiga 

processer tas bort och på så sätt bidrar till ett optimerat resursutnyttjande. Man går från 

ett tekniskt tankesätt till ett mer tjänsteorienterat tankesätt (Haverblad, 2007).  

 

Figur 6 Helhetsperspektiv på IT (egen modell) 

Figur 6 Helhetsperspektiv på IT, visar IT som en omfattning som innehåller olika områden. Man 

börjar med området ovanpå och jobba neråt.  Dessa områden är:  

1. Strategi och mål – definiera strategisk plan, gemensamma mål, kort och 

långsiktigt mål 

2. IT-styrning – definiera IT-processer, vad ska göras och varför, riktlinjer, 

ansvarsroller   

3. Resurser – personalhantering, kritisk kompetens identifieras 

4. Investeringar och projekt – IT-investeringar  

5. Risker och säkerhet – incidenthantering, säkerhetshantering  

6. Prestanda – nyckeltal, kvalitetsbedömning 

7. Drift och förvaltning – kvalitetshantering, dagliga aktiviteter 

8. Värde och nytta – andra förbättringar som kan göras 

9. Revision – granskning, ändringshantering 

 

Strategi och Mål

IT Styrning

Värde och Nytta

Revision

Resurser
Investeringar

Projekt
Risker

Säkerhet
Prestanda

Drift
Förvaltning
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2.5 SNOW License Manager 
Snow licenshanteringsverktyg är ett av företaget Snow Softwares SAM-produkter. 

Produkten hjälper med att minimera risken med olicensierade programvaror samt 

minimerar kostnaden och komplexiteten hos programvarutillgångar (Snow Software, 

u.d.).  

Viktiga fördelar med användningen av Snow licenshantering är: 

 Organisationen kan få en enhetlig vy över hela organisationens nätverk som kan 

innehålla olika eller flera dataplattformar. Man använder endast ett 

användargränssnitt för att hantera programvaruleverantörer, enhetstyper och 

platser.  

 Ge organisationen en hög automatiseringsnivå som minskar kostnader när det 

gäller arbetskraft och tar bort behovet av specialisttjänster för insamling av 

revisionsdata. 

 Snow ger 100 % garanti att det känner av alla kommersiella programvaror som 

hittas på organisationens nätverk.  

 Snow licenshantering stöder alla viktiga licenstyper såsom Microsoft, Symantec 

till avancerade mätvärden från IBM, Oracle och SAP. 

 Snow har en rollbaserat fleranvändargränssnitt som gör det enkelt att använda. 

Personal från olika avdelningar som IT, ekonomi, inköp eller ledning kan lätt ta 

fram administrationsrapporter utan behov av databaskunskaper. 

(Snow Software, u.d.) 

2.6 Service Level Agreement (SLA) 
SLA är ett sätt att försäkra kvalitet i service som är baserat på arbets- och 

informationsflöde från serviceleverantören till kunden. Det ses oftast som ett kontrakt 

för att kunna visa vad som kan förväntas mellan serviceleverantören och kunden och vice 

versa. Det är därför viktigt att inrätta en SLA redan från början av 

serviceutvecklingsprocessen. Det är en av de viktiga faktorerna för att uppnå effektivitet 

vid servicehantering och förvaltning. (Brandt, 2007) 

2.7 FA/SIMM 
Förkortnamn av metoden står för Förändringsanalys (FA) enligt Samverkan genom 

Ifrågasättande och Idéutveckling Med stöd av Metodik (SIMM). Det är ett 

förhållningssätt, principer för samarbetsformer och arbetsmetodik. Metoden används för 

nulägeanalys för verksamhet och tar fram förändringsbehov samt förändringsåtgärder. 

(Goldkuhl, Röstlinger, se Apelkrans, & Åbom, 2001) 

Metoden syftar till att välja delarna som hjälper mest framåt i utvecklingen. Denna börjar 

med att genomföra en ordentlig utredning på verksamhetens styrkor och problem. 

Problemen som hittat struktureras och prioriteras. Utifrån strukturerat data från 

utredningen kan man gå vidare på formulering av mål och delmål. Målen analyseras, 

struktureras och prioriteras. Detta leder fram till förändringsbehov som visas genom 

handlingsgrafer, olika åtgärdsförslag, och värderingsdokument. (Goldkuhl, Röstlinger, se 

Apelkrans, & Åbom, 2001)  
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3. Metod 
Kapitel 3 innehåller diskussioner kring forskningsetik, den metodologi som används, valet 

av datainsamlingsmetoder och analysmetoder.  

3.1 Forskningsetik 
Bilaga 12 visar egen etisk granskning av uppsatsen. Blanketten som använts har hämtats 

från Högskolan Dalarnas Forskningsetiska nämnds (FEN) hemsida. Ett uppsatsarbete som 

involverar människor för att kunna genomföra behöver ske under etiskt godtagbara 

former. För att kunna bedöma om uppsatsen kan vara etiskt problematisk eller inte, 

lämnar man in en ansökan till FEN som kan granska studien eller hämtar en blankett. 

Blanketten är ett sätt för studenten att egengranska sin studie. Om frågorna besvarats 

med ”ja” eller ”tveksamt” så måste studenten kontakta och diskutera med respektive 

handledare (Högskolan Dalarnas Forskningsetiska nämnden). 

Blanketten innehåller inga svar som ”ja” eller ”tveksamt”. Det gör att det inte behövde 

lämna in en etisk granskning till FEN. Det finns alltid etiska risker när man genomför 

forskning. Det var därför viktigt att noggrant informera personerna som involverades i 

studien. Det var också viktigt att regelbundet granska uppsatsen. 

3.2 Forskningsstrategi 
Examensarbetet är utformat som en fallstudie. En fallstudie är en empirisk undersökning 

som gör en fördjupad undersökning av ett fenomen ute i verkligheten. Det syftar till att 

få fördjupade kunskaper av det man undersöker. Detaljerade sammanhang kan visa hur 

komplexa sammanhang t.ex. sociala relationer och processer fungerar. Strategi används 

särskilt när gränserna mellan fenomen och sammanhang inte är tydliga (Oates B. J., 

2006).  

Studieobjektet är Falu Kommuns IT-förvaltning som hanterar en heterogen 

licenshanteringsmiljö. Fallstudien planeras genom att först se vilken typ av fallstudie som 

ska göras. I detta fall är det en beskrivande fallstudie. En beskrivande fallstudie ger en rik 

och detaljerad analys av vad som händer och hur olika personer uppfattar dessa 

händelsen (Oates B. J., 2006).  

Nackdelar med en fallstudie är att det inte finns några fastställda regler, det kan vara 

svårt att gruppera funnen information och en sådan studie kan vara tidskrävande. Det är 

också möjligt att det kan leda till generaliseringar som har låg trovärdighet (Oates B. J., 

2006). För att kunna hantera detta behövdes upprättandet av egna forskningsregler och 

att skapa en forskningsplan. Planeringsverktyg såsom checklista och en arbetsplan (se 

Bilaga 3) har använts för att ge riktlinjer på vad behövde göras samt att ha 

tiduppskattningar som milstolpar.  

En fallstudie kan hantera komplexa situationer där det är svårt att isolera en enda faktor. 

Denna komplexitet hanteras genom att göra forskningsförberedelser. Figur 8 visar 

förberedelser inför forskningen. 
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Fallet studeras på djupet med hjälp av datagenereringsmetoder; intervjuer, dokument 

och observationer. Dessa metoder har hjälpt att skapa en kunskapsbank som används för 

att beskriva fallobjektet och fallet.  

3.3 Undersökningsmetoder och metodik  
Metod är tillvägagångssätten som görs för att på bästa sätt uppnå syftet. Det är viktigt 

att ha metodmedvetenhet om vilka metoder som är möjliga och mest effektiva. Metodik 

innebär en viss design för undersökningen. Det ger den metodmässiga helheten i 

uppsatsen genom att fastställa databearbetningsmetoder samt datainsamlingsmetoder. 

(Björklund & Paulsson, 2012) 

Syfte Resultat

Datainsamlingsmetod A

Intervju

Datainsamlingsmetod B

Dokument

Datainsamlingsmetod C

Observation

Identifiera problem 

och mål

Metod

Litteraturstudier

 

Figur 7 Metodvisualisering (egen modell) 

Figur 7 visar en metodvisualisering av uppsatsen. Litteraturstudie, 

datainsamlingsmetoder, och identifiering av problem och mål från insamlade data 

används som komplement och för att komplettera varandra. 

3.3.1 Identifiering av problem och mål - Forskningsförberedelser 
 

 
Figur 8 Visualisering av forskningsförberedelser inför fallarbete(egen modell) 

Identifiering av forskningsfrågor sätter igång forskningsprocessen genom att hitta 

intressanta saker att följa upp som har möjlighet att vara ett bra akademiskt 

kunskapsbidrag. Formulering av forskningsfrågor ska resultera i väl definierade frågor 
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som gör det lättförståeligt för andra forskare. De har stöd av teorier och koncept som 

finns i existerande litteraturstudier samt möjliga att ta itu med väldefinierade 

forskningsprocedurer (Sundgren, 2013).    

Forskningsfrågorna finns för att kunna undersöka och beskriva hur en kommunal 

verksamhet hanterar sina programvarulicenser och att hjälpa samarbetspartnern med att 

ta fram åtgärder till nuvarande problem. Forskningsfrågor är definierade och raffinerade 

med hjälp av programmets kursansvarig, handledarna och examinator. De fungerar som 

kontrollanter att frågorna kan generera kunskaper som går att generalisera över andra 

liknande situationer. Sökningar av relevanta litteraturstudier används också för att se till 

att frågorna har teoristöd som gör de möjlig att besvara.  

3.4 Datainsamling 
Kvalitativ data är data som är icke-numeriska, till exempel text, bilder, ljud, dagböcker, 

mm (Oates B. J., 2006). Det data som insamlats är intervjutranskriberingar, dokument 

från IT-kontoret, egna anteckningar och litteratursökningar på Internet. Kvalitativ data 

används på grund av att det inte behövdes statistiska undersökningar som görs i en 

kvantitativ datainsamling. Insamlade data var väldigt varierande. Vissa var inte 

användbart till studien men behövdes för att kunna lämna svar till samarbetspartnern. 

Ett exempel av detta är en Excell-fil som presenterade alla programinventeringar i Falu 

Kommun. Data används inte i studien men används för att kunna genomföra delmålet, 

som är att kunna hjälpa till med beslut om nya inköp av Microsoft-licenser för 

samarbetspartner.  

Det var viktigt att gruppera insamlade data eftersom de blev för stora. Svårigheter hos 

insamlingen var att identifiera vilka data som var användbara och vilka som inte var det. 

Det hanterades genom att göra en hel del redigeringar på uppsatsen.  

3.4.1 Intervju 
En intervju är en konversation där en person syftar till att få förståelse av den andra 

personens kunskap om ett föremål (Hickman & Longman, 1994).  Informationen som 

erhålls via intervjuer är så kallat primärdata. Data som samlats in i syfte för den aktuella 

studien (Oates B. J., 2006). Primärdata kom i från personalen på IT-Kontoret som har 

följande arbetsroller idag (förkortat ansvarsroller som relaterad bara på program- och 

licenshantering): 

 Person 1 – ansvarig för ekonomi på IT-förvaltningen, gör beställningar av 

programvaror  

 Person 2 – ansvarig för PC beställningar för hela Falu Kommuns olika 

förvaltningar. 

 Person 3 – ansvarig för helpdeskgruppen hos IT-förvaltningen. 

 Person 4 – en av de som är ansvariga för klienthanteringen på helpdesk. 

 Person 5 – en av de som är ansvariga för IT-serverhanteringen. 

För att kunna få förståelse för en styrandeorganisation är det viktigt att erhålla åsikter av 

en liten minoritet som har insikter och tydligt synsätt av vad som behövs eller förändras i 

den studerade organisationen (Hickman & Longman, 1994). 
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Intervjuförberedelser gjordes genom ett introduktionsmöte med IT-kontorets personal. 

Under mötet fick man en överblick av de faktorer och punkter som de vill att ska 

granskas i detalj. Namn på de relevanta personer (intervjuades) som är involverade med 

licens- och programvaruhanteringen fick också under mötet.  

Intervjuer till denna studie genomfördes genom personliga möten. Personal i IT-

förvaltningen har det ganska fullt upp, så tider bokades med personer i början av 

examensarbetet. Intervjuer var inspelade för att kunna skriva ner svaren exakt som man 

fick den och undvika egna sammanfattningar. Det gjordes med de intervjuades tillåtelse.  

Intervjufrågorna är semistrukturerade. Semistrukturerade innebär att ha en lista av 

teman och problem man vill ta upp på intervjun. Beroende på hur samtalen går kan 

intervjufrågorna ställas i olika ordning eller fler frågor tilläggas. Detta för att den 

intervjuade kan prata mer i detalj och berätta om punkter som de tycker är viktiga (Oates 

B. J., 2006). Personal som är involverade har väldigt varierande och olika arbetsuppgifter. 

För att kunna få detaljerad nulägesinformation krävdes det att lägga till och ta bort 

frågor beroende på vem man pratade med. 

Transkriberingar gjordes genom att skriva ner exakta ord som inspelades. För att kunna 

undvika generaliseringar med dålig trovärdighet skickades utkast av 

intervjutranskribering till de intervjuades för att få feedback. Sammanfattningsrapport av 

intervjuerna kontrollerades regelbundet av samarbetspartner handledare för att se till 

att det data som skrevs är trovärdiga.  Bilaga 11 innehåller intervjutranskriberingar. 

Det blev bara fem personer som intervjuades, en från varje grupp i Falu IT-kontoret. Det 

finns risker att andra personal i samma grupp som intervjuades har ett annat perspektiv. 

Detta hanterades genom att skicka en rapport av insamlade data till kontoret för alla 

personal att läsa. En slutpresentation genomfördes också för att kunna få feedback från 

samarbetspartnern. 

3.4.2 Dokument 
En annan källa till data är dokument. Det finns två huvudtyper: hittade dokument och 

forskargenererade dokument. Hittade dokument är det som finns redan före forskningen 

(Oates B. J., 2006). Hittade dokument som används i rapporten är vetenskapliga artiklar, 

tidigare uppsatser, böcker och onlinedokument (eg. tidskrifter, Microsofts hemsida, 

SNOWs hemsida). Risker med dokumentets trovärdighet hanterades genom att söka 

litteraturer på valda databaser som anses trovärdiga. Det sågs också till att artiklar är 

citerade, kommer från rätta källor och/eller har gått genom granskning (peer review). 

Forskargenererade dokument har erhållits från intervjuer, andra kompletterande 

dokument i form av PDF, WORD och XSL-filer, och egna anteckningar som sätts ihop för 

forskningsuppgiften (Oates B. J., 2006).  Forskargenererade dokument som används i 

rapporten är intervjutranskriberingar, observations anteckningar, 

litteratursökningsanteckningar och egna anteckningar från kommentarer som mottagits 

under forskningsstudie, handledningar och seminarier. 
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3.4.3 Observationer 
Observationer används för att upptäcka vad involverade personer gör istället för vad de 

berättar under forskningen (Oates B. J., 2006). Tillvägagångsätt som användes är 

fältanteckningar och delaktiga observationer. Delaktiga observationer betyder att 

forskaren deltar i situationer under studien (Oates B. J., 2006). Förutom att arbeta på 

plats på IT-kontoret har delaktigt arbete gjordes med insamlingen av alla Microsoft 

produktlicenser, möten med deras IT-leverantör och en Snow SAM-verktyg föreläsning. 

Att vara delaktig har både fördelar och nackdelar. Nackdelar är att man får extra jobb 

som inte är nödvändiga och tidspress. Fördelar är att man får jobbrelaterade 

erfarenheter, möta andra jobbkontakter och få ytterligare yrkeskunskap. 

3.5 Analysmetod 
Kvalitativa analyser ger en detaljerad analys av forskningsstudie eftersom det studerar 

inte bara numeriska data. Icke-text data som bilder, observationer och 

intervjuinspelningar är också analyserat (Oates B. J., 2006). Licenshantering av mjukvaror 

är stark kopplat till mjukvarors resurshantering. Det behövs en kartläggning av 

processerna vid hanteringen såsom beställningsprocess. Dessa är för att kunna lista ut 

problem som finns i nuläget.  För att kunna fastställa förändringsbehov används FA-

SIMM metoden (se 2.7). Metoden besvarar studiens andra forskningsfråga som är att 

kunna identifiera de utmaningar och problem som finns med det studerade objektets 

mjukvarulicenshanteringsprocess. Kartläggning av nulägesprocesser och information från 

intervjuer användes för att kunna identifiera problemen som finns. Insamlade data 

struktureras genom att följa FA/SIMM standarder. Problemlistor och problemgrafer 

används för problemanalys och prioritering.  

Problemen är listade och problemgrafer tas fram genom en problemanalys (se Bilaga 5 

och Bilaga 6). Problemanalysen görs genom att studera samband mellan problemen. 

Detta är för att kunna begränsa och belysa underliggande problem. Problemanalys leder 

till formulering av en mållista. Målen är listade och en målgraf tas fram genom en 

målanalys (se Bilaga 8 och Bilaga 9). På samma sätt som problemanalys behövs det att 

studera samband mellan olika mål för att kunna se vilka som är delmål och huvudmål. 

Analysmetod som valdes är att använda FA/SIMM metoden eftersom tidigare 

erfarenheter med användningen har resulterat till förändringsåtgärder som är objektiva. 

Det finns risk med att inte prova tillämpa andra analysmetoder på grund av begränsade 

tidsram. Det hanterades genom att se till att valda metoden används så noga som 

möjligt. FA/SIMM används också för att IT-kontor har ett affärsutvecklingsperspektiv 

med sina licenshanteringsprocesser. Problemgrafer och målgrafer används tillsammans 

som verktyg för formulering av åtgärder. För att kunna utvärdera utarbetades 

problemlistor och mållistor, kopior av utkast skickades och feedback från 

samarbetshandledare efterfrågades.   
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4. Empiri 
Kapitlets rubriker innehåller data från intervjun, insamlade dokument och egen 

observation. Data som finns i det här kapitlet ger en nulägesbeskrivning av studerade 

objekt. Endast en kommunal verksamhet har studerats, vilket gör att empiridata inte är 

heltäckande för andra kommunala verksamheter. Dock ger det en riktig bild av hur det 

kan se ut. Fallfrågarna visas för att guida läsaren varför data insamlades. 

Fallfråga 1: Hur ser licenshanteringen av programvaror ut i en kommunal verksamhet? 

Insamlade data besvarar första fallfrågan kring beskrivning av fallobjekt. 
 

4.1 Licenshantering 
Falu Kommun har olika ägarna av programvarulicenser, licensformer, licenspolicyer, 

tilldelningsformer och verktyg för efterlevnad.  

Tabell 3 Falu Kommuns olika programvaras licensformer, tilldelningsmetod, programvarans namn och 
efterlevnadsmetod 

Licensform Tilldelning Mjukvara Efterlevnad 

Volymlicens KMS Microsoft Office SNOW 

Volymlicens KMS Windows Server SNOW 

Volymlicens KMS Windows 7 OS SNOW 

Molntjänst Mejl Adobe Creative 
Cloud 

Adobes webbtjänst 

Floatinglicens FlexLM RxView, 
Rxhighlight 

FlexLM 

Individuell licens Paketering Adobe Acrobat 
mm. 

SNOW 

Addressbook/ID-fil  Fri Installation IBM Notes   

Processorbaserad 
licenser (PVU) 

 IBM Domino 
Server 

SNOW 

Tabell 3 visar en sammanfattning av de data jag fick från intervjuerna med personalen på 

IT-kontoret. Volymlicens är ett program från Microsoft för organisationer som behöver 

multipla Microsoft produkter. Molntjänstlicenser finns för molntjänst programvaror. 

Floatinglicens använder de för installationer av samma programvaror på flera enheter. 

Individuell licens är för licensiering av enskilda program kunderna beställer. Address 

Book/ID-fil används för att kunna segmentera användarna i olika grupper inom 

organisationen. IBM Software använder processorbaserade licenser, som innebär 

licensiering av en processor beroende på antal kärnor den har. 

Tilldelning av dessa licensformer görs av IT-kontoret på flera sätt. Key Management 

Server (KMS) är en av de metoder som används för produktnyckelaktivering av Microsoft 

produkter.  FlexLM är ett licenshanteringssystem som köps för distribuering av Rx-

produkter (grafikprogram). Det är också används för inventering av dess programvaror. 

Tilldelning av program genom paketering innebär automatisering av 

programinstallationer. Installation av program förbereds med kundernas önskemål. 
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Efterlevnads verktyg som används är SNOW (se 2.5Error! Reference source not found.). 

SNOW använder IT-kontoret för programinventering över hela Falu Kommun. Adobes 

webbtjänst administreras av två personer på IT-kontoret.  

Tabell 4 nedanför är de olika typer av beställningen som IT-kontor sköter. Tabellen visar 

också på vilka sätt kunder beställer program samt hur de här programbeställningarna är 

tilldelat till kunder. 

Tabell 4 Falu IT-kontorets olika beställningstyper, tilldelningssätt, och sättet som kunderna kan göra en 
beställning till dem 

Beställningstyp Tilldelning Sätt 

Nytt program som inte 
finns 

Paketering Formulär, Telefon, Mejl 

Befintliga program Installation Formulär (mesta) 

Uppgradering Paketering Mejl, Telefon 

Versionsbyte Paketering Mejl, Telefon 

 

4.1.1 Förnyelse av licens inköp 
Ett av målen för detta arbete är att göra en inventering av alla mjukvarulicenser med 

hjälp av IT-kontorets SAM-verktyg, SNOW.  

Tillsammans med handledaren gjordes ett SAM-arbete under de första veckorna på 

examensarbetet. Samarbetshandledare använde inte bara SNOW eftersom de nya 

licenser som köps i år inte är registrerade än. Andra inventeringsmetoder var att köra 

skript i Microsoft Active Directory (Katalogtjänst), för att ta fram hur många befintliga 

enheter Falu Kommun har på den administrativa nätverksmiljön.  Microsofts webbtjänst, 

Volume Licensing Service Center (VLSC) har också använts för att kolla alla inköpta 

Microsoft licenser och dessa förbrukningar.  

Inventeringslista tillsammans med kostnadsestimeringar dokumenterades i Excel.  Excel-

filen presenterades till ett möte med IT-kontorets IT-leverantör.  Mötet handlade om att 

visa vårt SAM Baseline resultat till IT-leverantören och diskutera med dem vilka sorts 

licenser som behöver köpas. Vissa inventerade licenser var underlicensierad som 

Microsoft SQL Server 2014. Antalet licenser som köptes var 84. Antalet utnyttjade var 86 

vilket betyder att organisationen behöver köpa mer licenser för att täcka dessa saknade 

licenser. Vissa licenser var över-licenserade och det betyder onödiga kostnader. Detta 

kommer behöva justeras så att nästa inköp ska ha någorlunda antal licenser över.   

IT-leverantören ska hjälpa till med nya inköp av licenser. Under de kommande 

månaderna ska IT-kontoret köpa licenser såsom System Center Configuration Manager 

licenser (Microsoft systemhanteringsprodukt)och SQL licenser(databaslicens). IT-

leverantören ska komma med en offert baserat på det påvisade antalet licenser som 

behövs.  
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4.2 Anskaffningsprocess 
Sektionen innehåller en sammanfattning av hur processen går med beställningen av nya 

programvaror, licenser och datorer. Fokus med detta är att kunna se det nuvarande 

processflödet med beställningen. Personer involverad i processen diskuterades i 

metodkapitlet (se 3.4.1 ). 

4.2.1 Anskaffning av programvara från kund -> IT -> leverantör 
Alla fyra intervjuer hade lika svar och synpunkter gällande beställning av licens från kund 

till IT-förvaltningen. Det finns inte någon tydlig process eller flöde när en kund beställer 

en ny dator eller installation av program som kräver licens. Detta är på grund av att 

kunderna (de som gör beställningen från andra förvaltningar) gör sina beställningar på 

flera sätt. Figur 9 visar hur en kund från en förvaltning beställer en programvara. 

Kunden beställer programvaran genom:(a) formulär som ligger på Falu kommuns 

intranät webbsida (Insidan), (b)genom att ringa på helpdesk eller (c)genom att ringa till 

Person 1 (se 3.4.1).  Formuläret ska godkännas av chefen i förvaltningen men chefen 

behöver inte signera detta. Det antas att beställningen av programvaran är godkänd av 

chef och att beställaren är ärlig om det.   

Det finns tre olika formulär på Insidan: installation av dator(Formulär 1), installation av 

program som kräver licens(Formulär 2), och beställning av Adobe-program(Formulär 3).  

Formulären går just nu till Person 1 (för det mesta- utan att någon har pratat om detta 

ansvar till henne). Hon skickar vidare formulären till IT-helpdesk. Helpdesk i sin tur gör 

Figur 9 Processmodell av programvarubeställningen från kund i de andra förvaltningarna till IT-kontoret (egen modell) 
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installation av programvara. Både helpdesk och Person 1 gör registreringar av 

programbeställningar. Att skicka order till leverantören görs av Person 1 och några 

avsedda personer på helpdesk. Befintliga program som installerades av helpdesk 

producerar en internfaktura. Orderfaktura och internfaktura tillhandahålls av Person 1 

och hon skickar fakturan till kunden. 

Ibland går formulären till helpdesk först (ärendet ser de i sitt helpdesksystem). De gör 

installationen av programvaran som senare läggs in i licensregistret. Licensregistret är ett 

gammalt system som IT-kontoret använde förut för att göra licensregistreringar. Nu 

används det för att se till att kunden blir debiterad. Om helpdesk glömmer bort att 

registrera beställningen så blir kunden inte debiterad. Detta leder till en risk för 

underlicensering.  

Beställningar som är registrerade i licensregistret kommer till Person 1 så att hon kan 

göra beställningen till leverantören. Hon gör beställningen via IT-leverantörens portal på 

webben. IT-leverantören får beställningen och de skickar faktura till Person 1. Hon 

vidarebefordrar fakturan till respektive förvaltningars chef där programlicensen var 

beställd. 

Andra vägen är att kunden ringer till helpdesk och ber om programinstallationen. 

Helpdesk gör installationen åt kunden genom centrala system. De lägger senare in det i 

licensregistret så att kunden blir debiterad (gäller bara Office program). Ärendet finns 

inte i deras helpdesksystem eftersom kunden inte gjorde beställningen via formulär. De 

måste manuellt hantera att mata in beställningen i licensregister så att kunden blir 

debiterad. 

Tredje vägen är att kunden ringer till Person 1. Hon hänvisar kunden till formulären och 

ber kunden att fylla i det. Som tidigare nämnts kan formulären gå till Person 1 eller 

helpdesk när kunden skickar in den. Person 1 nämnde också att kunderna ibland ringer 

till henne och säger att de inte har haft deras beställning installerad eller pålagd på deras 

dator. Person 1 gör då en påminnelse till helpdesk.  

4.2.2 Anskaffning av programvara från IT -> IT-leverantör 
Person 1 gör inte beställningar av nya licenser på IT-leverantörens webbtjänstsida varje 

gång kunden gör en beställning. Hon samlar in alla beställningar och går in till 

leverantörens webbtjänstsida och gör beställningen där. IT-leverantören skickar senare 

fakturan till Person 1. Hon gör kopior av fakturan och sparar in i pärmen. Fakturan 

skickas vidare efter till respektive förvaltningschefer där kunden som beställde 

programvaran jobbar.  

Person 1 gör stora beställningar av licenser genom epost till deras IT-leverantör. Ett 

exempel av detta är när IT-förvaltningen köper volymlicens. Anledningen är att IT-

förvaltningen behöver köpa in fler licenser till deras licenspool för att besvara 

kundefterfrågningar. Risken med detta är att de kan köpa med andra licenser som de 

inte behöver vilket leder till överlicensiering. 
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Licensvolym-beställningar förhandlar IT-förvaltningen med IT-licensleverantör. Det fanns 

inte något tidigare förberedande arbete med licensbeställningen som nämndes av alla 

personer under intervjun. Nu är det ett pågående arbete att göra en kontroll av alla 

programvaror som finns i hela organisationen. Detta är för att kunna bättre estimera 

vilka licenser IT-förvaltningen ska köpa.  

4.2.3 Anskaffning av nya datorer 
Ett av formulären fungerar som beställningen för en ny dator eller en ny dator som ska 

ersätta den gamla datorn. Kunden gör beställningen antingen via formulär eller genom 

att ringa helpdesk. Beställningen av datorer skickar helpdesk över till Person 2 (se 3.4.1) 

som gör beställningen av nya datorer. Beställda datorer kommer till helpdesk och de 

måste se till att allting fungerar innan dem levererar dem till kunden. I formulären kan 

kunder redan beställa programvaror de vill ha men det är sällan att kunden gör så. 

Kunder beställer extra programvaran när datorn har kommit till dem. Basprogram som 

går till kunden med en ny dator är bara ett operativsystem och lite program som kommer 

med operativsystemets installation. Officeprogram beställer kunden senare, via formulär 

eller telefonsamtal. 

4.2.4 Anskaffning av nya serverlicenser 
Falu kommun har en virtuell miljö och några fysiska servrar som hanterar dessa 150 

virtuella servrar. 

Licensieringen för operativsystemet görs med en Datacenterlicens på varje fysisk server, 

detta medför rättigheten till att installera obegränsat antal virtuella Windows Servrar 

med obegränsade resurser, exempelvis antalet processorkärnor. 

Detta medför utmaningar när Microsoft SQL server (databasservrar) installeras och 

används rent licensmässigt, detta system kräver minst två licenser per installation, samt 

att den har en resursbegränsning på fyra processorkärnor.  Vid problem med system som 

kör mot en databasserver är det en enkel åtgärd att tilldela servern mer resurser såsom 

antalet processorkärnor, vid fler än fyra kärnor måste fler licenser köpas, detta kräver 

kontroll för att det inte ska missbrukas. 

Det finns ingen tydlig rutin med anskaffning av nya serverlicenser eller begäran om 

installation av nya system. Kunden gör beställning på vilket sätt de vill och efter 

installationen så får de faktura. En kund kan beställa en serverlicens till en grupp som är 

internt. Det finns risk att detta missas att faktureras.  

4.3 Ansvarsroller 
Sektionen innehåller en sammanfattning av vilka ansvarsroller relaterade personer eller 

grupp har i nuläge. Problem med tillhörande aktiviteter presenteras också. 

4.3.1 Kunden – Andra förvaltningar 
Kunden betyder personal på alla förvaltningar i Falu kommun som IT-förvaltningen 

erbjuder sina tjänster till. Varje förvaltning driver sina egna IT-system. Det betyder att 

förvaltningarna köper sina system hos olika IT-leverantörer. Kunden är inte medveten om 

sitt ansvar. Varje förvaltning har en systemägare och samordnare men rollen är inte 
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tydlig till dem. Det är för att det inte har funnits något tydligt direktiv eller policy de ska 

följa.  

4.3.2 Helpdesk 
Det finns inte någon form av SLA mellan IT-förvaltningen och de andra förvaltningarna. 

Helpdesk vet inte hur stort deras ansvar egentligen är. De jobbar med uttrycket ”best 

effort” för att kunna se till att kunden blir nöjd. Helpdesk är fördelat i två grupper: 

klienthantering och It-tekniker.  

Klienthanteringen har ansvar för att ta emot ärenden från formulären och telefonsamtal. 

Centrala installationer av programvaror har inga tydligt direktiv och ansvarsroller. De vet 

inte heller vilka kunder som har rättigheten att få hjälp. Detta är på grund av att det inte 

finns någon tydlig instruktion för hur beställningen av programvaror egentligen ska ske.  

4.3.3 Servergruppen 
Det finns inte någon tydlig rutin med beställning av nya serverlicenser varken för intern- 

eller externbeställning. Det finns inte någon avsedd personal som har uppgiften att ha 

kontroll över hur licenshanteringen av servrarna ser ut och när det behövs köpas in fler.  

Aktiv kontroll av licenser finns inte och det leder till krånglig insamling av licensdata vid 

revision. Det leder också till ineffektiv tilldelning av resurser som t.ex. antal 

processorkärnor som delas ut till varje virtuell server.  

4.3.4 Beställare – Person 1 
Beställningsansvariga på IT-kontoret får sitt uppdrag antingen via epost och telefon. Det 

finns inte något tydligt direktiv kring vem som ska sköta beställningar via formulär eller 

telefon. Ansvarsrollen slutar med att de ska göra beställningar till leverantören utan att 

vara komplett medveten om det finns riktiga behov av det. Hon vet inte heller om IT-

helpdesk har installerat program till kunden och sådant. Det finns en stor brist av 

kommunikation.  

4.3.5 IT-förvaltning (Det hela) 
Det finns inte någon tillsagd personal som arbetar med licenshanteringen eller SAM. Det 

finns inte någon som har ett tydligt ansvar för att sköta detta och se till att alla behov är 

tillfredsställda gällande programvaror och licens. Det finns ingen som har ansvar att följa 

upp alla IT-tillgångar som är utdelade till alla förvaltningar i kommunen. Det finns inte 

någon som har ansvar för rapport och dokumentation av IT-tillgångar. Det skulle varit bra 

för att kunna ha bättre flöde om kommunikation till intern gruppen och de andra 

förvaltningarna.  IT-förvaltningens roll i det hela är att de ska ge support med 

standardsystem som Office, beställningar av nya datorer och drift. 
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5. Analys 
Kapitel 5 innehåller data från utredning av fallobjekt. Analyserat data utvärderas, 

prioriteras och åtgärdas med hjälp av FA/SIMM (se 2.7) metoden och analys av 

nuvarande processmodell för beställningen. Utifrån insamlade data från empirin fick 

fram problemen som finns i studerade fallobjekt. Kapitlet innehåller också 

åtgärdsdiskussion och olika strategier för processhantering.  

Fallfråga 2: Vilka utmaningar och problem finns med licenshanteringen av 

programvaror i en kommunal verksamhet? 

Analyserat data besvarar fallfråga 2 kring problemen som hittades med fallobjektet. 
 

5.1 Problemanalys 
Problemen är fördelade på två grupper för att kunna särskilja vilka problem som tillhör 

IT-kontoret och vilka problem gäller gruppen kund. Bilaga 4 innehåller problemlistor som 

togs fram från alla insamlade data i empirin. Tillhörande grafer till problemlistor finns 

som Bilaga 5 och Bilaga 6.  

Problemgrafen gällande kund (Bilaga 5) visar fyra kärnproblem som är i behov av 

förändring. Dessa är att beställningen görs på flera sätt, det saknas beställningsrutin, det 

finns ingen tydlig samordnare, och att det finns ingen SLA med IT-kontoret.   

Problemgrafen gällande IT-kontor (Bilaga 6) visar tre kärnproblem. Dessa är att det 

saknas en beställningsrutin, det finns ingen SLA med kunden, och at det inte finns någon 

avsedd personal för SAM-implementation. 

5.2 Målanalys 
Nästa steg efter problemanalys är att koppla problem till olika mål. Bilaga 7 innehåller 

mållistor som formulerades och delades i två grupper, kund och IT-kontor, för att 

särskilja vilka målgrupper målet berör. Tillhörande grafer till mållistor finns som Bilaga 8 

och Bilaga 9. 

Målgrafen gällande kund (Bilaga 8) visar att delmålen med avsedda samordnarna och en 

SLA med IT-kontor leder till huvudmålet. Huvudmålet är att beställningen ska göras på 

ett tydligt sätt. 

Målgrafen gällande IT-kontor (Bilaga 9) visar att delmålen som: SLA med kunden, 

avsedda SAM-personal, en komplett, kontinuerlig och aktuell dokumentation, och 

beställningen som görs på ett tydligt sätt; leder till huvudmålet. Huvudmålet är att IT-

kontor ska ha bra lönsamhet. 
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5.3 Förändringsbehov 
Med hjälp av problemgraferna och målgraferna har följande förändringslistor tagits fram.  

Tabell 5 och Tabell 6 nedanför visar förändringsbehoven och vilka problem och mål de 

berör. Numrering och koder används för att kunna tillämpa FA/SIMM analysmetod. 

Förkortningar (Tabell 5 till Tabell 8): 

 B = Behov 

 P = Problem 

 M = Mål 

 F = Förändring 

 ÅK = Åtgärd kund 

 ÅIT = Åtgärd IT-kontor 

Tabell 5 Förändringsbehov gällande kund visar formulerade behov som baserades med hjälp av användning 
av bilagt problemlistor, problemgrafer, mållistor och målgrafer som tillhörde gruppen kund.  

Praktikfall Falu Kommun 
Behovsanalys 2015-05-12 

FÖRÄNDRINGSBEHOV 
Kund 

REFKOD: F1 

Nr Förändringsbehov Problem Mål 

B1.  Bättre ordning på 
beställningsrutin 

P1, P4, P6, P7, P9, P11 M1, M2, M3, M5, 
M4 

B2.  Tydligare ordning av 
samordnare 

P1, P2, P5, P10, P11 M2, M4, M7 

B3.  Bättre relation med IT P5, P8 M4, M6 

B4.  Bättre koll på 
licensinnehav och 
antalet installationer 

P3, P8, P11 M5, M7 

 
Tabell 6 Förändringsbehov gällande IT-kontor visar formulerade behov som baserades med hjälp av 
användning av bilagt problemlistor, problemgrafer, mållistor och målgrafer som tillhörde gruppen IT-kontor. 

Praktikfall Falu Kommun 
Behovsanalys 2015-05-12 

FÖRÄNDRINGSBEHOV 
IT-Kontor 

REFKOD: F2 

Nr Förändringsbehov Problem Mål 

B1.  Avsedda SAM team P19, P20, P21, P24, P25, 
P26, P27, P29, P33, P35 

M14, M15, M17, 
M16, M18, M19, 
M20, M21, M24, 
M26 

B2.  Bättre 
beställningsrutin 

P12, P13, P14, P16, P17, 
P18, P20, P21, P24, P26, 
P27, P29, P30, P31, P33, 
P34 

M1, M10, M15, 
M17, M16, M18, 
M19, M20, M21, 
M22, M23, M24, 
M25, M26 

B3.  Bättre hantering av 
licens 

P17, P19, P20, P21, P24, 
P27, P29, P30, P33, P35 

M15, M17, M20, 
M21, M22, M16, 
M18, M19, M24, 
M26 

B4.  Bättre relation med 
kund 

P16, P29, P32 M11, M17, M21 

 

Förändringsbehov som kom fram är baserat på analys av kärnproblemen från 

problemlistor och problemgrafer. Denna görs tillsammans med analys av delmålen som 

leder till huvudmålet.  
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5.4 Åtgärdsanalys 
Följande tabeller av rekommenderat åtgärder är baserat från snävat resultat från 

behovstabeller. 

Tabell 7 och Tabell 8 visar rekommenderat åtgärder samt vilka behov de berör. 

Numrering och koder används för att kunna tillämpa FA/SIMM analysmetod. 

Tabell 7 Åtgärdstabell som berör gruppen kund 

Praktikfall Falu Kommun 
Åtgärdsanalys 2015-05-12 

Åtgärdslista 
KUND 

REFKOD: ÅK1 

Nr Åtgärd Berör  

ÅK1.  Informera kundförvaltning om en ny 
beställningsrutin av programvaror. 

B1, B3, B4 

ÅK2.  Be om en tydlig lista av avsedda samordnare 
på förvaltningarna. 

B2, B3 

ÅK3.  Skapa tydliga SLA med förvaltningarna B1, B2, B3, B4  

ÅK4.  Rapportera licensinventeringar till gällande 
kunder 

B1, B3, B4 

 
Tabell 8 Åtgärdstabell som berör gruppen IT-kontor 

Praktikfall Falu Kommun 
Åtgärdsanalys 2015-05-12 

Åtgärdslista 
IT-kontor 

REFKOD: ÅIT1 

Nr Åtgärd Berör  

ÅIT1.  Skapa ett SAM team B5 

ÅIT2.  Skapa en ny beställningsrutin och 
licenshanterings rutin 

B6, B7, B8 

ÅIT3.  Regelbunden dokumentation och 
rapportering 

B5, B7 

ÅIT4.  Genomföra SLA med kunder B6, B8 

5.5 Åtgärdsdiskussion 
Följande diskussioner tar upp föreslagna åtgärder. Åtgärders numrering betyder inte 

prioritet. Optimalt är att åtgärderna genomförs i samband med varandra.  

5.5.1 Åtgärder som berör kundförvaltning 
 

ÅK1. Informera kundförvaltning om ny beställningsrutin av programvaror. 

En strukturerad organisation måste ha fungerande kommunikation. Denna åtgärd gäller 

att IT-kontoret måste arbeta aktiv med att informera kundförvaltningarna hur 

beställningensprocess av programvaror fungerar. Det är viktigt att ändringar i processen 

ska informeras till förvaltningarna innan de implementeras.  

Rekommendation for informationsspridning: 

1. Webbsida. 

2. Memorandum skickas till kundförvaltningarna. 

3. Informationsansvarig på IT-kontor gör ett möte med samordnarna. 
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ÅK2. Be om en tydlig lista av avsedda samordnarna på förvaltningarna. 

Implementering av beställingsprocessen behöver tydliga ansvarsroller. Ansvaret för 

beställningsprocessen ligger inte bara hos IT-kontoret. Förvaltningskunder måste tydlig 

förmeddela IT-kontoret av vilka samordnarna de har. Ändringen av samordnarna måste 

rapporteras in till IT-kontoret för uppdatering av samordnarlistan. En samordnarlista ska 

finnas i IT-kontorets information- och dokumentationssystem. Samordnarnas roll är 

nödvändig för att kunna säkerställa att information om hur den nya processen fungerar 

finns hos kundförvaltningarna. IT-kontoret bygger upp kundrelationer genom att se till 

att involvera samordnarna i affärsprocesserna. 

ÅK3. Skapa tydliga SLA med förvaltningarna 

Information Technology and Service Management (ITSM)är ett begrepp inom hantering 

av IT-tjänster mellan IT-verksamhet och kärnverksamhet. Tillämpning av ITSM leder till 

många fördelar såsom bättre nyttjande av resurser, kontroll på IT-tjänstekostnader, 

nöjda kunder och personal (se 2.4). En tillämpning av ITSM är servicenivåhantering. 

Servicenivåhantering gäller processer som ska identifiera servicenivå krav och väl 

definierat servicenivåmål. Det gäller plannering, koordinering och utformning av ett 

Service Level Agreement (SLA) med kundförvaltningarna. SLA framgår överenskomna 

servicenivåmål, mätvärden och pris på tjänsten. Det är viktigt att IT-kontoret har en 

gemensam bild med kunderna över krav, förväntningar och ansvar. Det bidrar till IT-

kontorets trovärdighet, tillförlitlighet och bra kundrelation. 

Bilaga 10 (Weyns & Höst, 2010) är en SLA-mall som tagits ifrån Informationssäkerhet.se 

webbsida. Det finns olika sätt att skriva ett SLA. Vissa delar i exempelmallen är inte 

nödvändiga. Man kan välja att ha en grundläggande SLA som gäller till alla förvaltningar 

eller separata SLA som är anpassade till kundens specifika behov. 

ÅK4. Rapportera licensinventeringar till gällande kunder 

Regelbundna rapportering av licensinventering till kundförvaltningar görs i samband med 

processer som rör med att ha bra relationer med samordnarna. Med hjälp av SAM-

verktyg SNOW, kan IT-kontoret informera kundförvaltningar vad de har köpt för 

programvaror och dessa antal genom att skriva ut och skicka rapporter av SAM 

inventeringar. Rapporteringen leder till bättre kontroll av förvaltningar med deras 

licensinnehav. Rapporteringen kan också ingå i utformning av SLA för att tydligöra detta.   

5.5.2 Åtgärder som berör IT-kontor 
 

ÅIT1. Skapa ett SAM team 

Ett sätt att implementera SAM i IT-kontoret är att bygga upp ett SAM team. Det räcker 

inte med att lägga ansvaret till just en person eftersom arbetet med licenshantering 

berör olika ansvarsroller som finns i IT-kontoret. Ett dedikerat team som ska vara på plats 

effektiviserar inte bara licenshantering men också hanteringen av alla IT-kontorets 

programtillgångar. Det förbättrar kommunikationsflöde och uppmuntrar samarbete 

mellan all personal. 
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Ett SAM team är uppbyggd av individer som har förmågor att hantera alla aspekter i 

programvarulicenshantering, kontraktshantering med leverantörer, övervakning av 

program och dess användning samt efterlevnad.  

Följande rekommendation av SAM-roller inspirerades av ansvarsroller publicerades i CIO 

Journal (Deloitte, 2013) . 

SAM Chief  

 Koordinera SAM-medlemmars insatser 

 Samla in information genererad från SAM medlemmar 

 Analysera insamlade information och sammanfatta dessa 

 Informera IT-chefen om SAM behov som uppkommer 

 Rapportering av licensinnehav och programanvändning till kundförvaltningar  

 Eventuell hantering av avtal med IT-leverantörer och kundförvaltningar 

SAM Tool Administrator 

 Har dedikerat ansvar med hantering av SAM-verktyg, som t.ex. SNOW 

 Samlar in data om hur ett program är används och hur många det är som 

använder detta 

 Ser till att alla inköpta licenser är registrerade i SNOW 

 Lämnar in rapportering till SAM-Chief om insamlade data 

SAM Negotiator (Contract and Licensing Expert) 

 Skapar och hanterar databas om alla programvarutransaktioner, 

underhålltransaktioner med IT-leverantörer, program prenumerationer och alla 

viktiga information som gäller programvarulicens  

 Har koll på uppföljning och efterlevnad av programvarulicenser 

 Ska vara med på föreslagna avtal med programvaruleverantörer eller förnyelse 

av befintliga licensavtal 

 Förstår online system som mjukvaruleverantörer har för kundsupport (arbetar 

nära med SAM finans administrator). 

SAM Finance and Procurement Officer (FPO) 

 Granskar licensavgift utgifterna minst två gånger per år för att säkerställa att de 

är inom budgetramarna 

 Samarbetar med SAM Negotiator speciellt med budgetering av anskaffning av 

programvaror  

 

ÅIT2. Skapa en ny beställningsrutin 

Tydliga beställningsrutiner behövs för att effektivisera hantering av programvaror. Den 

nuvarande beställningsrutinen belyser process- och kommunikationsbrister mellan 

kunder och IT-Kontor.  Detta är på grund av otydlig spridning av ansvarsroller. 

För att kunna införa en ny beställningsrutin måste IT-kontoret först göra om 

beställningsformulären till ett formulär och ange en punkt för mottagning av alla 

programvarubeställningar. 



S i d a  | 33 

 

Figur 10 Beställningsprocess för befintliga programvaror, uppgradering och versionsbyte (egen) 

Figur 10 visar en beställningsprocess som hanterar beställning av befintliga program hos 

IT-kontoret, uppgradering och versionsbyte. Kunden kan göra programbeställningar 

genom: 

 Formulär – individuella beställningar. 

 Order via samtal – (endast av samordnarna från förvaltningar) helpdesk hjälper 

med att fylla i formulär. 

Order av programvara installeras och registreras i systemet av helpdesk. Registrerat 

installerade order faktureras internt. FPO tar hand om all intern fakturor och skickar 

faktura till kunden. 
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Figur 11 Beställningsprocess för programvaror som inte finns(egen) 

Figur 11 visar beställningsprocess för programvaror som inte finns och behövs köpas. 

Ingångspunkt för beställningen via formulär och samtal ligger på helpdesk som paketerar 

program åt kunden. Helpdesk registrerar ordern och meddelar FPO. FPO beställer 

programvaran via IT-leverantören och tar emot fakturan från dem. Fakturan ska 

vidarebefordra till respektive kundförvaltning som beställde. 

ÅIT3. Regelbunden dokumentation och rapportering 

Ett sätt att förberedda IT-kontoret på mjukvaruföretagsrevisioner är att se till att all 

insamlad data finns och är up-to-date.  

Dokumentationer som kan produceras av följande SAM roller är: 

 SAM Chief  - sammanfattningsrapport av samlad information från andra SAM 

medlemmar, årsrapport till kundförvaltningar 

 SAM Tool Administrator – inventeringsdokument 

 SAM Negotiator – transaktionsdokument, prenumerationer, 

förhandlingsdokumentation 

 SAM FPO – inköpsavtal, fakturor 

SLA dokumentationer ska finnas hos IT-kontorets ansvariga för kundrelationer och 

förvaltning av IT-tjänster (rekommenderar helpdesk chefen).  

ÅIT4. Genomföra SLA med kunder 

Denna åtgärd jobbar ihop med ÅK3 som gäller skapande av SLA med kundförvaltningar.  
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En standardiserad och årligen granskad SLA mall hos IT-kontoret ger möjlighet att 

förenkla utformning av SLA med kundförvaltningar. Det måste finnas en SLA mellan kund 

och leverantör för att eliminera extra arbete hos IT-personal och har en önskad gräns för 

servicenivå. Aktivt arbete med SLA kan resultera till förbättringar av IT-kontorets 

kundrelationer och trovärdighet. Erfarenhet av en strukturerat arbete med förhandlingar 

kan också leda till fler framtidsförhandlingar med kundförvaltningarna. 

5.6 Analys och diskussion av rekommenderade 
processmodeller 

Sektionen diskuterar de olika strategier för processhantering av mjukvaror som 

diskuterades i teorikapitlet. Rekommenderade processmodeller för 

programvarubeställningen finns som Figur 10 och Figur 11. Dessa diskuterades i föregående 

sektion för åtgärdsdiskussion. 

Fall fråga 3: Vilken/vilka processmodeller skulle kunna användas för effektiv 

licenshantering av programvaror i en kommunal verksamhet eller liknande 

organisation? 

Följande diskussioner besvarar fallfråga 3 kring processmodeller som en kommunal 
verksamhet kan tillämpa. Dessa modeller dock är anpassades till Falu IT-kontors behov 
och behöver iakttas som modell för tillämpningen. 
 

5.6.1 SAM 

 

Figur 12 Processmodell för licenshantering av programvaror baserat på förändringsåtgärder (egen) 

Figur 12 visar en processmodell som är baserat på förändringsåtgärder av fallobjekt. 

Processen börjar med att skapa först ett SAM team. Exempel av ett SAM team skrevs i 

diskussion av åtgärder för IT-kontor. SAM team är ansvariga för att genomföra uppgifter 



S i d a  | 36 

 

som handlar med programvaruhantering och det betyder att det ingår hanteringen av 

programvarulicenser. Processen med att genomföra uppgifter innehåller de aktiviteter 

som görs av föreslagna åtgärder nämnds under. Nästa process är att försäkra kvalitet 

genom att se till att det finns dokumentationer och kontinuerlig arbete med 

rapportering. Sista processen är att arbeta med ständiga förbättringar. Det betyder att 

ett SAM-team skulle kunna utvärdera nuvarande processer som är implementerat i 

organisationen. Det är viktigt att se till att implementerade processer fungerar och om 

det finns delar som behöver förbättringar. Nya tekniker med SAM implementation som 

uppkommer ska också utvärderas som förbättring. 

5.6.2 SA-CMM och CMM 
SA-CMM och CMM är modeller som handlar om processmognaden (se 2.2.4 och 2.2.5). 

Det handlar inte direkt om licenshanteringen av programvaror men mer om att kunna 

mäta mognadsnivån av nuvarande licenshanteringsprocess. För att kunna säkerställa 

kvalitet med licenshanteringen måste organisationen kunna mäta om nuvarande process 

är fungerande och i vilken nivå processen ligger på. Analys av insamlade data har lett till 

beslut att fallobjektets licenshanteringsprocess ligger på första nivån, baserat på 

beskrivningar av de fem nivåerna som nämnds i båda modellen (se 2.2.4 och 2.2.5).  

Arbetet med skapande av ett SAM team och tilldelning av ansvarsområde är pågående. 

Licenshantering ingår med hanteringen av hela programvarorna. Just nu finns inte en 

stabil miljö för mjukvaruprocesser eftersom kompetens med licenshanteringsprocesser 

är oförutsägbar.  

Jag ser inte någon skillnad mellan dessa modeller. Däremot tycker jag att användning av 

modellen efter att en SAM process är definierat och implementerat skulle kunna vara till 

nytta av organisationerna.    
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6. Slutsatser och diskussion 
Kapitlet innehåller sammanfattningar av svaren till fallstudiens forskningsfrågor. Fråga 1 

handlar om att göra en beskrivning av ämnet som studeras. Detaljer om resultatet 

presenterades i empiri kapitlet. Fråga 2 handlar om att undersöka utmaningarna och 

problemen som finns. Detaljer om resultatet presenterades och diskuterades i analys 

kapitel. Fråga 3 handlar om fallstudiens kunskapsbidrag som är att ta fram en generisk 

processmodell för licenshantering av programvaror. Rekommenderade processmodeller 

anpassade för samarbetspartners diskuterades också i analyskapitlet under 

åtgärdsdiskussion. Slutsatsens kapitel presenterar en generisk processmodell som är 

baserat från kunskap och erfarenhet från den genomförda fallstudien. 

6.1 Diskussion av resultat 
Fallfråga 1: Hur ser licenshanteringen av programvaror ut i en kommunal verksamhet? 

Kapitlet 4 beskriver hur det studerade fallobjektets licenshantering av programvaror ser 

ut i nuläget. Det finns olika licensmodeller och det finns olika sätt att tilldela licenser som 

är implementerade. En heterogen programvarulicensmiljö som en kommunal 

verksamhet visar komplexitet i hanteringen av licenser. Tidigare forskningar och 

litteraturstudier visar också existens av denna komplexitet genom de varierande 

programvaruhanteringsmetoder och olika licensmodeller som andra liknande 

organisationer har. 

Fallobjektet tillämpar de vanliga licensmodeller (se Figur 3) som serverlicens, 

nätverksbaserat licens och subskriptionsbaserat licens. Det slutar inte att just veta om 

vad dessa licenstermer innebär utan att det involverar också kunskap på olika 

licenstilldelningsmetod, licenspolicyer, programtilldelningsverktyg och metoder för 

licensefterlevnad. 

Studerad kommunal verksamhet har ett IT-kontor som ingår i en 

serviceförvaltningsgrupp. IT-kontoret sköter IT-tjänster för hela kommunen. 

Licenshanteringen sköter de genom att hyra ut programvarulicenser och att köpa 

programvarulicenser åt förvaltningarna. Beställda licenser för programvaror och även 

hårdvaror som datorer drifter och förvaltas också av IT-kontoret. 

Fallfråga 2: Vilka utmaningar och problem finns med licenshanteringen av 

programvaror i en kommunal verksamhet? 

Kapitlet 5 tar fram problem och utmaningar som upplevs med det studerade fallobjektet. 

Licenshanteringsproblem som licensefterlevnad, licenskostnader och licensbehov 

innebär inte bara ett problemområde. Det drabbar också andra problemområden som 

organisationens affärsprocesshantering, ledningshantering och mjukvaruhantering. En 

kommunal verksamhet upplever liknande licenshanteringsproblem och utmaningar i 

förvaltningen som andra stora organisationer.  

Det studerade fallobjektets licenshantering har olika ägare av programlicenser. Normalt 

har organisationerna centraliserad äganderätt. Det gör det lättare med tillämpningen av 

förändringar med licenshantering eftersom det inte finns många ansvarsroller 

involverade som gör det mer komplext. Andra förvaltningar har licensägande och det ger 
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de rättigheter att göra vad de vill med beställda programvaror. Skolförvaltning till 

exempel har frihet att installera vilka program de vill speciellt gällande studenter. Det 

finns ingen spär och installationer av otillåtna programvaror och pirat kopior finns. Detta 

gör fallobjektets licenshantering mer komplex och begränsad eftersom de inte kan 

hantera sådana problem direkt utan att gå igenom byråkratiska arbete.     

En kommunal verksamhet involverar ansvarsroller utanför IT-kontoret på grund av de 

olika kommunförvaltningarna. Kommunikation mellan ansvarsrollerna är komplex och 

svårt speciellt att fallobjektet har inga SLA med kundförvaltningarna. Fallobjektets 

tilldelningsmetod av programvaror är varierande och beställningsformer är olika. 

Fallobjektet använder ett SAM-verktyg som heter SNOW. Verktyget används mest för 

inventeringshantering. Dock SAM-verktyg är nyttjades inte tillräckligt på grund att det 

saknas tydliga ansvarsroller på IT-kontoret.  

En beställningsrutin av programvaror finns men det saknas att tydliggöra denna. Igen 

finns det inte en SLA med kundförvaltningarna som hanterar detta. Det gör det svårare 

att tydliggöra till kunden vad de får och inte får att göra. Kunderna har risk att bli 

missnöjda och personalen får extra arbete. 

Fall fråga 3: Vilken/vilka processmodeller skulle kunna användas för effektiv 

licenshantering av programvaror i en kommunal verksamhet eller liknande 

organisation? 

Syftet med denna studie var att beskriva hur licenshanteringen av programvaror i en 

kommunal verksamhet ser ut och att ta fram en generisk processmodell för 

licenshantering av programvaror. 

Utifrån litteraturstudie, insamlade data från fallstudien och analys av insamlade data har 

en generisk processmodell för licenshantering av programvaror skapats. 

Processmodellen är anpassat för organisationer som har IT-tjänst kunder. Jag anser att 

syftet är uppnått med denna studie. 
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Figur 13 Licenshantering processmodell för organisationer med IT-tjänst kunder (egen) 

(Figur 13) Processmodell för licenshanteringen börjar med att bygga upp ett SAM-team. 

Ett SAM-team består av en SAM-chief och SAM-medlemmar som har var sina dedikerade 

ansvarsområden såsom licensinventering, förhandling av nya programvarulicenser, 

beställning av licenser, osv. Efter att ett SAM-team har skapats ska organisationen ta 

reda på om det finns befintliga rutiner för licensbeställningen. Om det inte finns så 
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behövs det skapas tydliga rutiner för hanteringen av programvarulicens. Rutiner måste 

vara dokumenterade för att säkerställa att de är tydliga. Hela organisationen måste vara 

informerad om etablerade rutiner samt dessa kunder. Organisationen måste också se till 

att den finns någon form av SLA mellan de och kunden. En SLA med kunderna tydliggöra 

ansvarsrollerna och vad som kan förväntas mellan båda partier. 

När det finns etablerade och implementerade rutiner så ska SAM-team genomföra SAM-

arbete. SAM-arbete innehåller roterande processer med att göra licensinventeringen av 

programvaror, att analysera inventerade programvarulicenser och att kontrollera 

programvarulicensefterlevnad. 

Resultat av SAM-arbetet ska senare dokumenteras och rapporteras in. Rapportering 

sparas internt. Om kunden har SLA vid inventeringsrapporteringen så ska kunden få 

rapporteringen av licensinnehav. 

Dokumentationer och rapporter påvisar om det behövs inköp av nya licenser eller inte. 

Om det finns behov så köper organisationen in nya eller fler programvarulicenser. 

Inköpta licenser är tilldelades till organisationen genom inköpta programvarans 

tilldelningsmetod. Olika programvaror har olika licensformer som resulterar att de har 

olika sätt att tilldelas. Det som är viktigt är att tilldelning av programvarulicenser 

hanteras av tydligt avsedda personer. Det gör det lättare för ett SAM-team att 

genomföra sitt SAM-arbete också.  

SAM-arbetet är kontinuerlig och slutas bara om det finns behov att skapa ett nytt SAM- 

team. 

6.2 Rekommendationer för vidare studier 
Licenshanteringen av programvaror är ett mycket stort koncept som går att bryta ner i 

många små delar. Den här studien tar upp en beskrivning av en kommuns licenshantering 

av programvaror. Det skulle vara bra med vidare studier av jämförelse om andra 

kommuners licenshantering av programvaror. Det är för att kunna se likheter och 

olikheter med licenshanteringen som kan resultera till en förbättring av 

rekommenderade processmodeller för licenshantering.  

Det finns andra faktorer i licenshanteringen som man också kan undersöka. En 

beskrivning och diskussion av olika befintliga licensformer av programvaror kan vara bra 

för att kunna få bättre förståelse av dess komplexitet, att få veta mer om vad som skiljer 

dem och att få kunskap om deras för- och nackdelar.  
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Bilaga 1. Falu Kommun exjobbs rapport 
(Bilder av PDF-filer) 
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Bilaga 2. Punkter för SAM-baseline 
EXJOBB Licens 

SAM Baseline 

 FAS1 Intervjuer 

Informationsinsamling genom Intervjuer för att få fram Arbetssätt och 

nulägesanalys i verksamheten. Hur arbetar vi med Licens idag? 

 

 FAS2 Insamling 

o Hantering av verktyg för Informationsinsamling 

 Snow 

 Microsoft Volume Licens Rapport (nulägesrapport på licenser) 

 

o Arbetssätt/Beställningsförfarande 

 Processer: Från behov till avveckling av inköpt licens/behov 

 Process: Hantering av Mjukvara 

 Process: Hantering av hårdvara 

 Vilka roller, för respektive ansvarsområde på kontoret. 

 Process: Hur hanteras efterlevnad av Licens, krävs olika roller? 

 

 Framtida projekt som rör licens: 

o Enterprise agreement – Fördelar respektive nackdelar 

o Office365 – Förutsättningar 

o SCCM – Förutsättningar och möjligheter 

o Stenkoll på licens medför möjlighet att sätta prislapp vid 

implementation, investering och utredning av nya system och tekniska 

lösningar från Microsoft. 
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Bilaga 3. Checklista och Arbetsplan 
(Klistrat exempel av checklista under genomgång av examensarbete) 

Checklista Datum  

x Hittat 2 
uppsats 

Leta efter gamla uppsatser och litteratur 

x 2015-05-04 Låna ITSM bok 

x 2015-04-07 Intervjua personal i IT-avdelning 

x 2015-04-08 Ta fram organisations schema för IT-avdelning 

x  Rita nuvarande inköpsprocess (internbeställning och 
externbeställning) 

x 2015-04-09 Information om inventering – mjukvaror, installationer, 
etc. 

x 2015-04-09 Licenstyper – hur många som finns? Typer? Hur länge? 

  Leta efter licensdokumentation  

x  Skriv en lista av relevanta folk involverad med 
mjukvarubeställning, kundhantering, installation och 
licenshantering 

  Ansvarsfördelning SAM 

  Hitta exempel på orderhistoriken 

  Ta reda på mjukvara kostnader per år 

x  Sammanfatta SNOW 

  Sammanfatta egen utvecklat licensregister 
Ta reda på vad den heter? 

x 2015-05-04 SAM-Baseline för inköp av ny volymlicens 

  Sammanfatta licensmanager – LM 

  Vilka/Hur många är det som använder Snow i sitt 
arbete? 

   

 

Checklista Datum  

x 2015-04-13 Hitta en bra template (Anders Forsman - Fronter) 

x 2015-04-14 Skriva inledning – syfte, problem, bakgrund 

x 2015-05-04 Börja skriva lite i teori kapitel 

x 2015-05-04 Börja skriva i empiri kapitel med sammanfattningar av 
klarade intervjuar 

  Förord ska innehålla en kort beskrivning av vad som 
motiverade studenten att välja detta ämne 

  Rita nulägesgrafer 

  Göra en analys av nuläge 

  Ta fram rekommendationer 

 

 

Arbetsplan  

50 % Jobba på skolan (akademiskt) 
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Informatikdelen av examensarbete dvs. tidigare forskning, litteratursökningar, 

teorikapitlet, mm. 

50 % Jobba på plats (praktiskt) 

- Kontor, person eller IT-system jag kan gå till och jobba (skaffa information om 

företag, information om relevanta avdelningar involverad i ämnet av 

examensarbete, information om relevanta personal och arbete) 

- Milstolpar (avstämning, granskning, beslut och godkännande) 

Viktiga datum 

V14(30/3 - 5/4) – Uppstart och skolhandledare tilldelas 

V18(27/4 - 3/5) – Seminarium och handledning i skolan (ev. eget arbete) 

V19 (6/5) – Halvtids examination 

V20 (11/5 – 17/5) – Seminarium 2 och handledning i skolan (ev. eget arbete) 

Ca. V22-23 (25/5-7/6) – Opposition och Presentation (Förmodligen en torsdag/fredag) 

 

Möjliga Milstolpar 

V14-21 – 7 veckor 

Laurene – Arbetsplan  

Vecka Plats Milstolpe 

14 Falu kommun  

15 FK o Skolan # 6/4 – 10/4 Måndag - Fredag 

16 FK  

17 FK # 20/4 – 24/4 Måndag - Fredag 

18 Skolan   

19 Skolan o FK # 4/5 - 8/5 Måndag - Fredag 

20 FK o Skolan Rapport för presentation  

21 Skolan Rapport för presentation  

24 FK Presentation 

 

Mål – Arbetsplan  
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Vecka   

14   

15 Alla intervjuer gjorda # 6/4 – 10/4 Måndag – Fredag  

16 Processmodell - nuläge  

17  # 20/4 – 24/4 Måndag – Fredag  

18 Kapitel 1 och 2 klart  

19  # 4/5 - 8/5 Måndag – Fredag 

20   

21   
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Bilaga 4. Problemlistor 

 

Problemlista: KUND 
 

Problemgraf Nummer 

Beställningen görs på flera sätt 
 

P1.  

Får ingen tydlig godkända av chefen 
 

P2.  

Beställer programvara som inte behövs 
 

P3.  

Ofullständig ifyllda formulär 
 

P4.  

Förvirrad kund 
 

P5.  

Ringer till helpdesk istället för att fylla i formulär 
 

P6.  

Ringer till Person 1 istället för att fylla i formulär 
 

P7.  

Ingen SLA med IT-kontor  
 

P8.  

Saknas beställningsrutin 
 

P9.  

Ingen tydlig samordnare P10.  

Slarv P11.  

Dålig kontroll på antalet installationer mot licensinnehav 
 

P22.  

Problemlista: IT-Kontor 
 

Problemgraf Nummer 

Det finns tre olika formulär 
 

P12.  

Formulär går direkt till Person 1 
 

P13.  

Formulär går inte till IT-helpdesk  
 

P14.  

Ingen SLA med kunden  
 

P15.  

Tar emot beställningen via samtal 
 

P16.  

Bortglömda registreringar  
 

P17.  

Bortglömda faktureringar 
 

P18.  

Ingen avsedd personal för SAM implementation 
 

P19.  

Ineffektiv tilldelning av licens 
 

P20.  

Underlicensering och överlicensering 
 

P21.  

Dålig lönsamhet 
 

P24.  

Oförberedda till revisioner 
 

P25.  

Dåligt flöde av intern kommunikation 
 

P26.  

Saknar tydliga ansvarsroller 
 

P27.  

Extra arbete för personal 
 

P29.  

Manuell hantering av licensregistrering 
 

P30.  

Beställningen finns inte i helpdesks IT-system 
 

P31.  

Saknar aktuell lista av samordnare 
 

P32.  
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Samarbetes svårigheter 
 

P33.  

Bortglömda programinstallationer 
 

P34.  

Inga komplett, kontinuerlig och aktuellt dokumentationer 
 

P35.  
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Bilaga 5. Problemgraf - Kund 
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Bilaga 6. Problemgraf – IT-kontor 
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Bilaga 7. Mållistor 
 

 

 

Mållista: KUND 
 

Målgraf Nummer 

Beställningen görs på tydligt sätt  M1.  

Tydlig godkända beställningar M2.  

Fullständiga ifyllda formulär M3.  

 Kunden med koll M4.  

Ringer endast till IT-helpdesk M5.  

SLA med IT-kontor M6.  

Avisade samordnarna M7.  

Bättre koll på licensinnehav och antalet installationer M8.  

Mållista: IT-kontor 
 

Målgraf Nummer 

Formulären går till IT-helpdesk M10. x 

SLA med kunden M11. x 

Inga bortglömda registreringar och faktureringar M12. x 

Avsedda personaler för SAM implementation M14. x 

Rätt licensierad M15. x 

Effektiv licens tilldelning M16. x 

Bra lönsamhet M17. x 

Förberedda till revisioner M18. x 

Bra intern kommunikationsflöde M19. x 

Tydliga ansvarsroller M20. x 

Inga onödiga extra arbete M21. x 

Automatiserad hantering av licensregistrering M22. x 

Samordnare lista finns M23. x 

Bra samarbete M24. x 

Inga bortglömda programinstallationer M25. x 

Komplett, kontinuerlig och aktuellt dokumentationer M26. x 
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Bilaga 8. Målgraf - Kund 
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Bilaga 9. Målgraf – IT-kontor  
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Bilaga 10. SLA Template 
Service Level Agreement  

1. Mål 

Måldelen introducerar och definierar båda parter som ingår i detta SLA och beskriver 

tydligt organisationens mål med skrivandet av SLA-avtalet. Målen borde representera 

både kundens och leverantörens mål, baserad på organisationens gemensamma 

övergripande mål. Verksamhetsnyttan borde stå i centrum för organisationens IT-stöd 

och det borde tydligt framgå från SLA-avtalet. 

Målen kan till exempel innehålla: 

• Att definiera de tjänstenivåer som gäller för alla system 

• Att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan parterna 

• Att tydliggöra och definiera avgränsningar för IT-stöd 

• Att definiera systemägare och systemförvaltare för alla system 

• Att uppnå ett mer standardiserat IT-stöd inom organisationen 

• Att definiera informationsvägar inom organisationen gällande informationssäkerhet 

• Budgetavtal mellan parterna 

• Att sätta förväntningar rätt mellan parterna för att undvika konflikter 

• Att förtydliga relationen mellan verksamheten, IT-enheten och externa leverantörer 

2. Avgränsning 

Detta stycke beskriver vilka tjänster som är inkluderade i SLA-avtalet, och vilka IT-tjänster 

som explicit inte är del av avtalet. Här ges också en översikt av de viktigaste 

ansvarsområdena av båda parter. Alla processer som följer i resten av dokumentet borde 

finnas i minst en av båda listerna. 

IT-enheten ansvarar för: 

(med explicita hänvisningar till respektive del av SLA-avtalet) 

Förvaltningarna ansvarar för: 

(med explicita hänvisningar till respektive del av SLA-avtalet) 

3. Tjänstenivåer 

Detta stycke är huvuddelen av SLA-avtalet som definierar vilka tjänstenivåer som gäller 

för olika system och tjänster. En kommun, eller en annan organisation med ett viktigt 

samhällsansvar och en aktiv roll i krishantering, har ett behov av IT-stöd utöver vanlig 



S i d a  | 56 

 

arbetstid. Samtidigt finns det också många system som inte behöver prioriterat IT-stöd. 

Därför är det logiskt att definiera minst två tjänstenivåer: en grundnivå och en mer 

prioriterad nivå för de mest kritiska systemen. 

SLA-avtalet ska då innehålla en explicit lista med alla kritiska system som behöver en 

högre nivå av IT-stöd. För vissa system som bara är kritiska under vissa speciella 

omständigheter kan man definiera undantag från grundnivån (till exempel för 

lönesystemet på de dagarna varje månad som lönerna ska utbetalas). 

För de flesta system som inkluderas i grundnivån räcker det att definiera tjänstenivån för 

tillgänglighet, IT-support och säkerhetskopiering. För de mest kritiska system behöver 

man 

ytterligare definiera prestandakrav (t.ex. för det interna nätverket, för telefonisystemet 

eller för organisationens publika hemsida) och IT-säkerhetskrav (för system som 

innehåller sekretessbelagd data). 

 Tillgänglighetskrav 

Tillgänglighetsmål för alla system i grundnivån ska definieras, till exempel 99 % som 

överensstämmer med en nedtid av mindre än 90 timmar om året. Det borde ta hänsyn 

till både planerade och oplanerade driftstopp. 

En viktig faktor för tillgängligheten är tillgången till reservkraft. Det kan vara bra att 

explicit ange i SLA-avtalet vilka system som ska vara anslutna till reservkraft, till exempel 

baserat på en scenarioanalys om ett längre strömavbrott i kommunen. 

 IT-supportprocesser 

IT-support är ofta en av de mest grundläggande faktorerna som definieras i ett SLA, och 

det finns flera delar som definieras i ett bra SLA, t ex: 

• Öppettider, vardagar och helgdagar, båda för kritiska system och icke-kritiska system. 

• Max-/genomsnittssvarstider 

• Mål för lösningstider 

• ”Nöjd-kund-index”: andel av supportärenden som löses på ett tillfredställande sätt 

• Uppföljning: hur kunden informeras om lösandet av ärenden 

• Prioritering av ärenden 

• Krav på verksamheten att vara kontaktbar medan högprioriterade problem löses 

• Regelbunden tillgång till en It-tekniker på plats på varje avdelning för att diskutera och 

lösa mindre problem 

• Utbildning till användare 
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 Säkerhetskopiering 

En annan viktig process som borde definieras i varje SLA handlar om rutinerna för 

säkerhetskopiering. Det är viktigt för användare att veta vilka möjligheter och 

begränsningar som finns för att återskapa data från säkerhetskopior. 

Det viktigaste attributet att definiera för säkerhetskopiering är frekvensen, både för 

inkrementell och total säkerhetskopiering. Men det är också viktigt att explicit ange i SLA-

avtalet hur lång tid det förväntas ta att återskapa de mest kritiska system från 

säkerhetskopian. 

4. Risk- och sårbarhetsanalyser 

Alla systemägare för kritiska system borde vara ansvariga att utföra risk- och 

sårbarhetsanalyser för dessa system. IT-personal borde aktivt medverka i dessa analyser. 

5. Incidenthantering 

Incidenthantering är en del av supportprocessen, men hanteringen av de mest kritiska 

supportärendena är tillräckligt viktig att diskuteras separat i ett SLA-avtal. För alla 

incidenter med kritiska system ska det finnas en formel incidenthanteringsprocess. 

Processen borde inkludera de mest brådskande åtgärder men också uppföljningen av 

lärdomar från incidenten för att motverka att liknande incidenter inträffar för samma 

eller andra system. 

För större IT-incidenter borde en incidentgrupp sammankallas. Då ska all nödvändigt 

personal finnas till hands för att lösa problemen och för att samtidigt hålla användare 

informerad om problemet, samt om hur länge det kan tänkas pågå. 

Även för andra krissituationer som inte är direkt IT-relaterade, kan organisationen 

behöva sammankalla en krisledningsgrupp. Denna krisledningsgrupp kommer antagligen 

att vara beroende av ett antal kritiska IT-system i krisledningscentralen. Också rutiner för 

att säkra tillgången till supporten för dessa IT-system borde ingå i SLA-avtalet och i 

organisationens krisplaner. 

6. Innovationsprocesser 

Informations- och kommunikationstekniken kännetecknas av en mycket snabb 

utveckling, och ett bra SLA borde definiera ansvarsområden för att introducera nya 

system eller uppdateringar av befintliga system inom organisationen. Till exempel: 

• Rutiner för att beställa och installera ny mjukvara 

• Rutiner för att beställa ny hårdvara 

• IT-projekt för beställning och genomförande av större innovationer inom 

organisationens IT-system. 

• Rutiner för mjukvaruuppdateringar 
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• Möjligheter att testa nya applikationer inom en testmiljö 

7. Relaterade dokument 

Om organisationen använder sig av några av följande dokument, borde de nämnas i SLA-

avtalet och ansvarsfördelningen för dessa dokument borde definieras, samt hur de 

påverkar informationssäkerheten: 

• Informationssäkerhetspolicy 

• Användarriktlinjer 

• Användarhandbok 

• Systemdokumentation 

• Kontrakt med externa leverantörer 

• Regler för sekretess 

• Regler för offentlighetsprincipen 

• Nationella eller internationella standarder, t ex BITS, ITIL, … 

8. Uppföljning 

Det är också viktigt att följa upp att IT-supporten också uppfyller de utlovade 

tjänstenivåer som definierats i SLA-avtalet. Dessa nivåer kan bara kontrolleras om de 

skrivits på ett mätbart sätt och också mäts kontinuerligt. Att definiera en mätningsplan 

tillsammans med SLA-avtalet är ett bra sätt att se till att SLA-avtalet skrivits på ett 

mätbart sätt och inte på en för abstrakt nivå. Att mäta de viktigaste utfallen av IT-

supporten underlättar också för organisationen att detektera möjliga 

informationssäkerhetsproblem så tidigt som möjligt. 

Denna mätplan bör inte bara beskriva hur informationssäkerheten ska mätas utan också 

hur den insamlad data ska analyseras och rapporteras till alla inblandade. 

Den snabba IT-utvecklingen betyder också att SLA-avtalet antagligen kommer att behöva 

uppdateras regelbundet. Denna del av SLA-avtalet bör också definiera hur ofta 

dokumentet kommer att ses över och uppdateras vid behov. Den insamlad data från 

mätningarna kan också visa på vilka tjänstenivåer i SLA-avtalet som bör ses över. 

SLA-avtalet bör också definiera ansvarsfördelningen för att sprida informationen om SLA-

avtalet och eventuella ändringar i avtalet till alla berörda verksamheter. Den senaste 

versionen av SLA-avtalet bör vara tillgänglig för alla användare och för IT-personalen. 

Systemägare bör se till att alla användare är medvetna om de viktigaste bestämmelserna 

och begränsningarna i SLA-avtalet, samtidigt som IT-chefen ser till att IT-personalen är 

medveten om SLA-avtalet. 

9. Finansiella aspekter 
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Beroende på den interna strukturen av organisationen, kan SLA-avtalet också användas 

för att hantera en del praktiska och finansiella aspekter mellan IT-enheten och resten av 

organisationen. I många SLA-avtal har dessa frågar blivit huvuddelen i dokumentet, men i 

ett komplett SLA ska huvudfokusen ligga på att definiera tjänstenivåer och inte på dessa 

finansiella aspekter. 

Dessa finansiella aspekter kan till exempel vara: 

• Prisöverenskommelser för tjänsterna levererade av IT-enheten 

• Hantering av mjukvarulicenser 

• Försäkringar för hårdvara inkluderat i överenskommelsen 

• Möjlig kompensation när IT-supporten inte uppfyller de lovade tjänstenivåer. Finansiell 

kompensation är ofta inte meningsfull internt inom en organisation, däremot kan det 

vara bra att ställa krav på en explicit utredning eller rapport från IT-enheten om IT-

enheten Inte uppfyller de ställda kraven på samma sätt som efter större incidenter. 

10. Bilagor 

SLA-avtalet ska helst också innehålla följande bilagor: 

• Ordlista 

• Lista som definierar systemägare och systemförvaltare för alla system 

• Kontaktlista för alla ärenden inkluderade i SLA-avtalet, både hos verksamheten och hos 

IT-enheten 

• Klassificering av alla kritiska system gällande konfidentialitet, riktighet och 

tillgänglighet, 

baserad på MSB:s klassificeringssystem. 

• Beskrivning av kritiska beroende mellan system 
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Bilaga 11. Intervju transkriberingar 
Person 1 – ansvarig för ekonomi på IT-förvaltning, fakturor, faktureringar, 
uppföljningar, period rapporter, budget för nästa kommande år, personal (IT) – lönerna 
vid anställningar.  
All ekonomi biten som rör IT-förvaltning.  Beställningar från andra förvaltningar när det 
gäller (skärmar, mös, tangentbord). Med den nya beställningen av volymlicenser på 
Microsoft så vet hon inte vad det blir. 
Programvara --- kunden till IT. Först måste jag gå till chefen och fråga om jag får godkänn 
på beställning. Kunden själv får inte beställa. Det måste ske genom utsedda person i 
förvaltningen eller samordnare men det görs inte alltid. 
Till ex. programvaran Adobe – går till chefen.. så chefen fyller i formulär som ligger på 
Insidan. Det finns fler formulär och det ska bakas upp till ett formulär (planerar ändra 
detta).  
Formuläret --- den kommer till Monika istället för helpdesk. Hon ska inte ha det eftersom 
det är helpdesk som ska ha det . De jobbar på det nu eftersom det är helpdesk som ska få 
ärandet och lägger på programvaran till den datorn som kunden angivit att det ska vara. 
Helpdesk ska skicka mejlet till Monika och hon gör beställningen av programvaran hos 
Atea (leverantören av Adobe programvara). (Atea)Lägger beställningen på webben och 
skickar faktura till Monika som Monika vidarebefordra till kund. Kunden köper Adobe 
programvaran själv. Microsoft programvaror hyr kunden utav IT-kontoret. IT-kontoret 
gör beställningen av Microsoft programvaror inte då och då utan som en stor paket 
(förbeställa licenser). 
Just nu går ärendet till Monika men ibland går den till Helpdesk. Det är därför det är lite 
rörigt nu eftersom det egentligen ska vara en väg in med beställningen och inte flera. 
Ärendet skickar till Monika eftersom det verkar vara bli någon som har gjort det att det 
ska vara så utan att prata med henne och hon har påtalat det här till kontoret att det ska 
inte vara till henne eftersom hon lägger inte på någon licens. Hon gör bara beställningen. 
Formuläret – de håller på titta på det nu och har haft möte (April) om det. På formuläret 
står Monikas namn. De tre formuläret som finns nu ska de försöka göra till ett och så ska 
man försöka ha en rullningslista på formuläret av exakt vilka programvaran man kan 
beställa. Det här ska kanske kunna göras när man beställer en ny dator så att installation 
av programvaror kan ske samtidigt.  Natalie jobbar med de här sakerna just nu (Hon gör 
formulär).  Det ska inte gå som det gör nu. Monika, David, Irene och Natalie tittar på det 
här med formuläret.   
Kunden också ringer och då får man hänvisa dem till formuläret på Insidan. Hon vet inte 
hur det går med helpdesk om de ringer ditt och fråga om programvaran utan att ha fyllt 
in formuläret.  Det ska inte kunden göra och påpeka till kunden att de måste fylla in i 
formuläret för att kunna göra en beställning av programvaran. Helpdesk skickar ärendet 
till Monika utan att hon vet om kunden har fyllt in i formuläret. 
Beställningen från Monika till leverantören. Hon gör det via leverantörens webbsida 
förutom den stora beställning som Microsoft till exempel. Hon gör beställningen via 
epost. Epost är ett vanligt mejl till Atea där de beställer stora mängder av licenser. 
Det finns ingen som gör registrering av licenser nu. Snow läser av vilka applikationer är 
installerat på all enheter i hela kommunverksamheten men själva registrering av licenser 
görs inte nu. När Snow infördes, det blev att de inte har pratat genom varandra vem som 
skulle flytta licensregistrering till Snow och vem som ska göra vad. Innan Snow då gjorde 
Monika registreringen av licenser i deras gamla licensregister. Vid varje dator så kunde 
man se vilka licenser datorn hade men som byggdes alltihopa om för att nu debiterar 
man också på det här systemet, licensregister, nu. Så att nu är de här registreringarna 
borta och man kan inte se just där för då gjorde hon själva registreringen till 
licensregister. Hon har en hög av dokument som är licenserna som inte är registrerad. 
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Hälften av bunten är registrerat i Snow för det gjorde de det här under revisionen och 
hälften av licensbunten är inte registrerat eftersom de inte vet än vem som ska göra det 
eller vad de ska göra med de nya licenserna.  
Personalen vet hur det ska funka lite grann men inte riktigt fullt ut. Monika och Irene har 
tittat på hur gången går med beställningen av licenser för den är inte så svår att få till 
men sedan när kunden har fått sin licens på dator, vad gör vi då? Och vem gör vad? Eller 
framförallt, vad är det som behövs göras. De kan inte påpeka någon person eftersom det 
inte vet de än det vem som ska ha ansvar. Det måste man veta vad händer då efter 
Monika har gjort beställning av licensen, vem är det som ska lägga in licensen i Snow? 
Den kopplingen har de inte kommit till än.  
Monikas åsikt är att ha koll på sina licenser licensleverantören lite ansvar ändå efter det 
är de som är leverantören. Leverantören skulle kunna göra det eftersom de har koll på 
deras beställningar och jobbar mot mjukvaruföretag som Microsoft eller Adobe. De bör 
ha lite koll på vad de har. Hon gör inte beställningen varje vecka. Hon tycker att låta 
licensleverantören göra licensregistreringen åt dem kan kosta mycket pengar istället för 
att de kan göra licensregistreringen själva i Snow.  
Fakturan skickar alltid de till Monika och hon sedan sparar fakturakopior av det för att 
kunna veta att hon har gjort beställningen och att kunden har fått licensen. Hon vet inte 
riktigt om kunden har fått licensen men när helpdesk kontaktar henne så tar hon förgivit 
att de har lagt på licensen åt kunden när helpdesk får beställningen.  Fast ibland 
kontaktar kunden henne och säger att han/hon har inte fått sin licens pålagd så gör 
Monika en påminnelse till helpdesk.  
Det är chefen som alltid godkänna formuläret eller samordnare i varsin förvaltning. IT-
kontoret har ingenting med de andra förvaltningarna att göra kring IT-systemet de 
använder.  SOS och Omvårdnad finns så många personaler och de har ett antal chefer. 
Det är inte högsta chefen som gör beslut utan det är underchefer som gör beslut och 
Monika tar beställningen ifrån dvs. närmast chefen i just det kontoret.  Hon har inga 
listor av alla chefer som gör beställningar. Hon vet deras namn eller vem de är på minne. 
Monika säger att hon vet ungefär ändå vem som ska få göra beställningar och vem som 
har rättigheter. Hon tycker att en lista av godkända folk som kan gör beställning är svårt 
att hålla färsk och kan vara jätte svårt när de på förvaltningarna vet inte ens 
faktureringsnummer. Folket kan skriva in chefens namn när de gör beställningen. Hon 
tycker att det är okay eftersom man måste kunna lita på folk. Personerna kan fylla i 
formuläret själv och säga att chefen har godkänt det och luras men hon hoppas att folk 
är ärliga. Hon tyckte att det inte kan vara många som ljuger och om det finns något 
procent så får det vara så. De kan inte göra någonting åt det. 
Monika visade en Adobe Cloud prenumeration från en chef även om han/hon inte 
behövde det så nu blev det uppsagd och det kostade de mycket pengar fram tills det blev 
uppsagd. Det här är på grund av att ibland folket vill bara att de ska ha programvaror 
utan behov. 
Vilka licenser beställer kunden? De vanlig Adobe programvaror betalar kunden själv så 
skicka Monika fakturan till dem. Cloud grejer laddar de när själva. Det är Eva från IT-
kontorets nedersta våning som tar hand om det här. Men den här gången blev det något 
fel med Monikas fil som hon kör med alla data kostnader, PC support och allting sådant. 
På grund av detta blev det att förvaltningarna inte blev fakturerat. Så nu måste de göra 
manuellhantering annars ligger de här prenumerationerna på Cloud licenser på tickande 
månadskostnad. Microsoft ligger hon eller egentligen Irene på antalet på licenser som 
tickar varje månad. Det är också en prenumerationskostnad. Det är IT-kontoret som står 
på stora kostnadsinvesteringen av beställningen och de andra förvaltningarna betalar av 
det. 
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Monika visade på hennes dator listan av alla kunder de har. Ex. en av de skolorna – de 
har 14 användare och i användare uppgiften ingår IT-guide, Lotus Notes, portal sidan och 
säker inloggning. Listan innehöll också lärarna med de tjänsterna som ligger i deras 
datorer. Det visar också att de har 11 elevdatorer. Monika, ”Här har de Open Office och 
här ska även ha stött Microsoft Office men nu har de inga Microsoft Office på skolan.”  Så 
här läggar man in i (hennes lista i datorn) antalen beställningar de har och vad det är för 
kostnad – så se debitering ut. Här hamnar Microsoft Office paketen också och i vanligt 
fall de andra tjänster som köpta också men inte just nu.. men det ska ditt. Föra året hade 
de det men senare försvann det. Ett annat exempel stod Office på prislappen och 
årskostnaden.  
Föra året köpte de inga Microsoft licenser mer än CALa och server licenser som de 
prenumererar på. Året före köpte ett gäng Microsoft licenser. Stora Office beställning 
händer via ett mejl (på mejlet står att de köpte licenser i december av 2013). Den här 
beställningen måste ha också fått godkänn från IT-kontorets chef. Stora grejer får IT-
chefen göra beställningen. Skollicenser delas ut av IT-kontoret men registrering är inte 
gjort än så länge.  
 Monika visad en beställning på Atea på en Adobe programvara. Där stod att det var SOS 
som beställde den (det stod inte) och stöldnummer på vilka maskiner de ska vara på. Hon 
bifogar allt det här som hon senare skickar till kunden eller den som gjorde beställningen. 
Programvaran beställd var något speciellt programvara som hette Adobe Premier, 
videoredegeringsprogram.  På fakturan stod namnet av samordnare på SOS som gjorde 
beställningen åt personalen hos dem som ska ha det. Monika skickar fakturan till chefen 
när den kommer eftersom han/hon är chef. 
Monika visade en annan beställning som var gjort genom formulär och skickades till 
henne först. Det stod namnet på chefen Agneta men hon är inte chef. Monika känner 
henne ändå och tyckte att det var lugnt. Nu skickar hon de här formulärbeställningarna 
eftersom hon vet att det inte har gått genom Helpdesk och programvaran behövs läggas 
på. Hon tyckte att det här var fel eftersom det egentligen ska till helpdesk först. Monika 
säger att hon inte är någon teknik så hon kan inte sådana här saker. Hon tyckte att 
största felet är att de inte har någon standard när det gäller flödet med beställningen av 
licenser som ska läggas på. Hur många systemet de har så löser inte det här problemet 
utan att de har pratat ihop hur flödet ska gå. Hon tyckte att de måste sätta sig ihop och 
prata ihop om det. De ska först prata ihop innan de ska be om hjälp till Atea.  
Hon tyckte att det var bra att de har börjat så de är på väg att ha en tydlig 
anskaffningsprocess och examensarbetet finns för att kunna hjälpa till också.  
Det finns ingen utarbetat rutin för kontroll av licenser som har varit installerat. När 
någon skriker in hur de lägger till med licenser så kollar upp de det och säga kanske ”det 
såg ganska okej ut”. Registreringar av licenser kan vara något slaggs kontroll som görs 
efter mjukvaran har varit installerad. Men frågan också är vem är det som ansvarig? Är 
det kunden eftersom det är de som äger licensen? IT-kontoret är egentligen inte 
ansvarigt för de här licenserna. IT-kontoret äger Microsoft licenser. Det spelar ingen roll 
om licens har gått ut och kör med gamla licensen utan att det är bara om personen har 
betalat för licensen. Användarna är öppet att installera vad de vill. Det finns ingen stopp.  
Det är ITs ansvar att göra något åt det med installationer? (Frågan ska till helpdesk) 
Vem har ansvar för dokumentation av licensavtal? Hon har inte varit med på 
upphandlingarna som förut när hon var med på dem. Då hade hon koll på det och när 
avtalet har gått ut, mm. Och det avtalet ska lägga till Lussen. Monika nämnde att Lussen 
ska ha koll på avtal eller har hand om dem. Monika tyckte också att leverantören har 
också ansvar att meddela till IT-kontoret om avtalet har gått ut eller något. Hon tyckte 
att avtal finns men hon tror inte att det fanns någon dokumentation av det, inte som hon 
vet om.  
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Sammanställning av hur många licenser som finns för hela organisationen görs av Snow. 
Förut fanns de gamla licensavtal på papper men inte nu längre.  
Vet du om det finns något licenspolicyer som görs? Monika, ”Nej... eller det kan stå på 
deras IT-säkerhets policy men hon är inte säkert på det. ” 
Det finns inte någon person som har licenser som huvuduppgift. Verktyg finns för att 
kunna känna av all licenser som finns på all enheter och detta är Snow. Snow läser det i 
varje dagsläge – dvs. .kontinuerlig inventering av programvara på arbetsstationerna. Det 
skulle ha varit bra om de hade någon rutin att på slutet av månaden de läser allting som 
finns i Snow och se hur det ser ut med allting.  
Årskostnad av programvara för hela organisationen? – Hon vet inte. Hon hade ingen 
aning. På ekonomisystemet vet hon inte om det är bokförd.  Licenskostnader säkert finns 
men andra programvaror som köpts in är svårt att räkna fram kostnad. Man skulle kunna 
skriva en årskostnad på de programvaror som finns bara hos IT-kontoret.  
Monica visste om att det saknades några licenser och att de måste öka antalet av CAL 
avtal. Vem är det som har ansvaret för det eftersom det ska köpas in? Politiker är med nu 
med deras paddor och då måste de ha en CAL avtal. Det gjordes inte förut men det ska 
göras. Det kan vara frågan 150 eller 200 stycken CALar. Men nu är det något med User 
CAL eller device CAL och hon vet ingenting om det. Hon anser dock att de måste köpa 
CALar. 
Hon tyckte att de inte hade något fullständigt kontroll över hur många licenser som finns 
men inköpt kan de göra, det gäller bara att sitta ner och räkna. Dels kan man gå in på 
Microsofts hemsida och där står hur många de har köpt under all år och så kan man lägga 
till de som de ska köp till sedan. Hon sparar på papper på varje beställningen hon gör. De 
har bara lite koll på delen där kunden beställer licensen men vad som händer sedan vet 
hon inte vad man ska göra. Det kanske blir för dyrt om de lägger det ansvaret med 
registreringen hos Atea men måste kolla upp det här först eller ha någon som kan pyssla 
med den här licenshanteringen hela tiden.  
 
Person 2 – ansvarig för PC- beställningar, användardelen.. sitts kort – kort för 
vådpersonal – säker inloggning 
 

1. Mjukvara som hanterar licenser – Snow 

Snow – inventerar alla datorer utifrån alla näten som IT har talat om för SNOW att 
scanna.. utbildningssida och administrativa nätet. Snow scannar vad det finns för datorer 
och vad för programvara som finns på datorn och vem som har använt datorn. 

2. Ansökan om programvara –  

Sätt : ringer eller mejl till Monika, via Helpdesk, via formulär på Insidan 
3. Vem för ansöka programvaror? 

Vem som helst får Office om de vill ha. 
Formuläret ska gå rak in till helpdesk.. ansökan som är godkänn av chefen 
Det finns ingen spär .. man kan ansöka och skriva sin chefs namn .. men ansökan går iväg 
ändå 
Systemansvariga på förvaltningar – de är bara systemansvariga för just systemet och inte 
har ansvaret med att kunna beställa – licenser. 
Licens för programvaror – typ Microsoft – 

4. Vem bestämmer  

Alla har rätt. Ingen tillsagd. 
Vi registrerar ---- från revision.. nu är licenser ligger på papper… och inte i Snow 
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I samband med beställningen så ska licensregistreringen händer i SnoW – önskas 
5. Installation – installerar per order – inte automatik. 

6. Tillåtelse – användarna är fritt att installera – alla är administratör .. 

Det har varit en stor diskussion att användarna har alldeles för stor behörighet. 
7. Ansvar för dokumentation --- ingen ansvar .. ingen roll fördelning 

Det är ett stort problem att man inte har definierat roll för licens 
8. Mjukara förvaras – installation media --- Mikkarna .. de gör det .. vet ej om det är 

hos kunden eller på IT. 

9. Open source – open office var ingen bra ..  

10. Personalen är inte kunnig av licenspolicyer. 

11. Applikationer i varje enhet i organisationen inventeras varje natt i Snow .. 

inventering av licenser 

12. Stora org kostnader ---- vet inte. Har inte lagt in licenser med pris. 

Monika … licenser kostnader 
13. Vi lägger på licensen på datorn till kunden.. Vi går inte till någon och fråga om det 

finns licenser kvar. 

14. Åsikt – sätta organisation hos IT .. vem har ansvar.. beställa. Hitta rutin… 

Vad innebär licensansvarig. Hur mycket tid. Är det samma sak som registrerar snow .. 
Kommunens förvaltningar blir mer komplex och svårt att bestämma vad man ska ha 
för standard eftersom systemet och programvaror som behövs på olika förvaltningar 
kan variera.. till exempel en förvaltning kan inte ha Microsoft 2013 efter den 
nuvarande system de har är inte kompatibel med det.  
Alla har rätt att komma åt program.. så finns folk i organisation .. som bara installerar 
..  
Vi har ansvar för hela förvaltningar .. PC --- runt 5 till 6000 administration.. både utb 
och adm 
Social förvaltningen har vissa svårigheter --- 2003 --- ISUX – 
 

Person 3 Helpdesk chef 
Han visste inte hur licenshanteringen hamnade i hans grupp men det gör det. De har haft 
ett eget utvecklad program som hette licensregistret men tyvärr inventerar de inte 
licenser där nu mer. De inventerar där bara datorer och användare. Men sedan kom det 
här nya systemet, Snow, och själva tanken med det är att de ska ha koll på alla licenser. 
Det fungerar som server och samlar in all information om varje klient som finns i hela 
kommunen. Det ska hålla koll på vad det är för programvaror som finns på datorn.  
Vi köper in licenser från en leverantör. De skulle kunna läsa in information som finns på 
Snow och säga hur många antal de har av programmet som t.ex. se att de har 10 stycken 
av Office som används. Sedan Snow ska också knyta ihop de här licenserna till antingen 
varje användare eller datorn. 
Helpdesks roll idag är ganska bred. Den är inte bara felsökning utan de har webbformulär 
som ligger på Insidan där man kan beställa programvaror, dator som behöver installerat 
om, ersättnings dator, mm. När man använder formulär så kommer ärenden till helpdesk 
systemet. Sedan handläggare ska göra några kontrollfrågor som fråga om vad som fanns i 
den gamla datorn, ska den ersätta den gamla datorn (så lägger man på allting som finns 
på det gamla) – det är också licenshantering. När det har kommit en ny beställning på en 
dator, det som brukar händer är förvaltningen beställer den nya dator och när den har 
kommit så ringer de till helpdesk och tala om vilka programvara de vill ha installerat i 
datorn. Helpdesk försöker fråga de (kunden) redan då när de beställer datorn så att de 
kan leverera en mer komplett dator till dem direkt. Men det funkar inte riktigt så.  
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Ex. Omvårdnadsförvaltning köper ett litet lager med datorer som de sedan har behovet 
att ta in i sin verksamhet. De vill hantera det centralt men när det är på plats så talar om 
det till boende att ringa till helpdesk och berätta vilka programvaror de vill ha. Det är 
väldigt olika; en del använder formuläret. Med formuläret kan man beställa en helt ny 
dator, där kan man också skriva in om den nya dator ska ersätta något gamla dator i 
samma formulär som hette Installation av dator. En till formulär som är installationer av 
program när det är någonting som saknas eller programvara som de vill ha extra 
installerade. Det är en blandning med hur man beställer de här programlicenserna; 
antingen förvaltningen köper licenser så äger de det, eller IT köper det och sedan säljer 
de åtkomsten till programmet. Det är en blandning och det finns inte ett enhetligt sätt 
med hur de ska hantera licenser. Ägarskapet hamnar på båda IT och förvaltningarna.  
Snow kollar vad som finns men den kan inte kolla om det finns något giltigt licens om den 
inte har blivit inläst. Vem är det som äger licenser i kommunen? Är det IT-kontoret eller 
förvaltningen? Om förvaltningen äger licenserna så har de egentligen ingenting med det 
att göra och det är förvaltningens uppgift att ha koll på licenserna. Men IT-kontoret blir 
inblandad i samman med klienthanteringen, om de säger att de vill ha det här utskjutet 
snabbt och enkelt istället för att de ska göra själva manuella installationer.  Så IT-
kontoret blir inblandad ändå och David tyckte att de måste veta hur de ska hantera det 
här eftersom om de ska installera någon programvara så kan de inte göra det per 
användare. IT-kontoret kan bara göra det nu per stöldnummer eller dator. Det är 
förmycket som är blandat nu. Förvaltningar kan äga licens och de kan också som gör det 
väldigt komplicerat. 
Är det så att det är så blandat nu så måste det kanske finnas någon överenskommelse 
mellan de och de andra förvaltningar på vad det är som gäller. Vad ska Snow göra? Ska 
det bara kolla vad som finns? Eller ska den kolla vilken användare knyter programvaran 
mot? Eller ska det granska om de har förbrukat sina licenser och kolla om det är 
förvaltningar eller de? IT-kontoret tar ut en avgift för att ha koll på verktyget men de 
kanske inte vill ha den tjänsten. Om IT-kontoret hade all kontroll över licenser och bara 
leasat ut allting så hade det varit mycket lättare att lösa problemet med licenser. IT-
kontoret kan vara mellanhänderna så att de kan visa att de kan sköter förvaltningarnas 
licenser ut dem. De måste lägga sig så pass låg och inte tar ut förmycket på tjänsten att 
hantera licenser av de andra förvaltningarna så att de bestämmer att de inte vill ha det. 
Men om man kan ta ut en låg summa bara för att en person hos IT-kontoret som sitter 
och lämnar rapporten till dem varje slutet av månad som t.ex. rapportera in att de har 
bara kanske 5 licenser kvar av någon programvara och fråga om de vill köpa fler för att 
kunna hantera om de har fler användare som ska använda. Annat alternativ är att varje 
förvaltningar ska ha någon som ska ha koll på det här med licensen själv. Om de hade 
sådana rapport så skulle David tänka att rapportera eller ta rapport från alla 
systemägare, eftersom det är fortfarande deras ansvar om licensen ska köpas in eller om 
de vill att IT-kontoret ska sköta det här åt dem. Om det är IT-kontoret så behöver inte 
förvaltningarna kontrollera utan få information bara om de ligger låg på licenser och 
behöver köpa fler som senare får de en faktura på.  
Systemägare är en roll och det är svårt om det är bara en som ska vara ansvarig i 
förvaltningen. Man skulle kunna dela den här rollen till flera i förvaltningen så att de kan 
vara flera som ska ha kunskap om licenserna. David tyckte att rollen skulle vara minst 2 
person på varje förvaltningen så att de kan minimera det här med osäkerhet eller något 
annat i förvaltningen.  
Licenserna ska sköts automatisk av Snow. Så fort de installerar något programvara eller 
köper in någon licens så ska Snow kunna läsa det här och knyttas licens till 
dator/användare. Adobe är inte hanterat. Microsoft får de någon fil som de kan läsa och 
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se vad de har köpt. David vet att Monika och Irene vill ha tydliga rutiner över vad som ska 
göras.  
Användarna på förvaltningarna har administrativa rättigheter att installera vad som helst 
på datorn. Det är ingenting som hindrar de. Om de har egen licens som de har köpt och 
installera det på datorn så dyker den upp hos IT-kontoret. I värsta fall kan det vara 
samma typ av licensen som IT-kontoret har köpt in så att när Snow börjar känna av all 
licenser och räkna det bort.  
IT-kontoret var tvungen förra revisionen att gå till folket och säga att de måsta 
avinstallera några programvaror.  
De har haft inställningen sedan förra gamla chefen att det ska vara öppet och vad en 
person gör med hans dator, vad han ska surfa eller installera ska bedöms av själva 
personen, att de har själva det moralisk och etiska hos sig. Problemet med nerlåst 
applikationer är att IT-kontoret måste göra jobbet med paketering och uppdatering till 
alla datorer själva istället för att det gör automatisk uppdatering. Flash or Java till 
exempel uppdaterar hela tiden så då kan det ställa något problem om datorn är nerlåst. 
Om t.ex. en lärare ska presentera något och hon har inte användarnivårättighet så 
händer det att hon är tvungen att ringa till helpdesk och fråga om det. Vad ska man 
göra? Ska helpdesk ge personen den rättigheten eller ska hon ställa in presentation och 
gör det på ett annat sätt? Det kanske inte blir så användarvänligt att ha något 
användarrättigheter nivå.   
Formulär. De har egentligen inte någon som har ansvarig på det. Utan att David har 
beställt formulären för att han ville ha det som ansvaret på helpdesk. Han tyckte att 
sådan här ansvar ska kanske licensansvarig ha för ansvar för formuläret med 
beställningen av nya licenser så att om det blir något fel kan den licensansvarig snabb 
kan kolla på det och förvara dokumentation i ett ställe.  
Det finns inte någon kontroll efter installation. Det finns inte någon uppföljning. Man 
förlita att förvaltningarna har koll på det och om det blir något fel så ska de ringa.  
Så fort man köper in en licens så måste den bindas till Snow så att de kan ha koll på om 
de har överlicenserat på IT-kontoret, istället för att bara beställa hela tiden utan att ha 
någon koll i Snow om det finns licens kvar. Det finns en SLA och det är mot Säters 
kommun. Det finns inga SLA mot andra förvaltningar i Falu kommunen som David känner 
till. SLA kan hjälper till kanske när det gäller att förvaltningarna har koll på vad de kan 
göra på IT och allting som ska kosta utanför ska de på förvaltningar kanske betala eller 
något. Nyttjandegraden av programvaror kan man mäta på Snow men David vet 
ingenting om det.  
Ide: få till den interna rutin, få tydliga ansvar och verktyg ska de kanske använda mer.  
Snow skulle hjälpa de förebygga det här med licenser som behövs.  
Han tyckte att det ska finnas en person som är SAM ansvarig och han ska koll på alla 
software assets IT-kontor har och vad de behöver köpa eller inte köpa mer av.  
 
Person 4 – helpdesk – han arbetar med program och installation av datorer. Alla nya 
datorer ska komma till dem och dem ska se till att den fungerar innan de certifierar 
datorerna.  
All installationer av programvaror gör de centralt på kontoret så att de inte behöver åka 
till kunden. Systemet Altiris gör det åt dem, alla datorer finns. 
En dator är ny hos kunden och de vet vart den ska sitta. De ringer till helpdesk och frågar 
om en ny installation.  
När Monika(egentligen Irene) beställer datorer så går ordern till Atea och så får de 
tillbaka det i form av en lista av vad de har beställt. Det kommer en gång i veckan. Micke 
visade det här genom Ateas systemet. Där finns en funktion som hette asset report, och 
de kan se hur många datorer de har köpt i den beställningen. De importerar allt det här i 
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systemet så kan de välja de datorerna senare på helpdesk egen datorhantering system. 
De lägger till stöldnummer på deras system och då blir datorn installerad. Micke och 
Micke ser till att alla beställningar av datorer är importerat till deras system. Kunden 
behöver bara koppla upp datorn och koppla upp till nätverk så kan de få datorn 
installerad med program. Kunden får en tom datorn som bara innehåller operativsystem 
och något litet program till, sedan är det de andra programmet som de har förbeställt 
genom formuläret. De jobbar med att få fram en lista där kunden kan själv välja redan 
från början vilka program de vill ha. Men idag händer det här manuellt och kunden ringer 
och säger vad de vill ha.  
Vad Micke vet är att de ska ha det här Snow som ska kolla hur många licenser de har som 
senare Monika ska köpas in när det behövs. När Micke lägger in programvaran till datorn 
så ska det komma en debitering på den dator installationen var gjort, här får IT-kontoret 
pengar så att de har pengar för att kunna köpa in licenser. När installationen är gjort så 
blir det en debitering, sedan ska de kolla på Snow om hur många licenser de har och om 
det stämmer med hur många debitering som finna i licensregister. Det är väldigt mycket 
att hålla reda på. Licensregister styr debiteringen. På Snow kan man ta ut olika rapporter 
och se om de har över/under- licensierat. När de köper licenserna så ska de registrera 
det i Snow som de senare gör installationer med, och de här licenserna i licensregister 
ska matcha hur många som finns på SNOW så att de vet att har inte över licensierat och 
kan köpa fler. De måste se till att när de gör installationer att de ska lägga in det på 
licensregister eftersom det är den som finansierar beställningen av nya licenser.  
Adobe är ett annat system. Där köper dem licensen per person och inte per dator. 
Kunden ringer till Monika och hon beställer det åt kunden som kunden senare ska betala. 
– Vanliga adobe programvaror. 
Adobe cloud – webbtjänst/molntjänst. Det här knyts till varje användare och de ska ha 
koll på det att kunden betalar abonnemang som kunden betalar varje månad. Helpdesk 
ärendesystem kan Micke se dem som beställer programvaror via formulär så att han kan 
ha koll vad han ska göra. När den är gjort som sparar han och avslutar ärendet.  
På Office standard som de köper ingår massa program som inte är används ofta. Man ska 
inte installera en licens utan att man ska installera rätt licens genom rätt paket. 
Den här licens som heter Suite. Man får inte bara installera en. Man ska inte installera 
bara en komponent av det. Det är väldigt viktigt att rätt licens ska ha rätt paket. Snow är 
bra att hålla reda på att licensen är för program som ligger i den här paket.  De gör inga 
follow-up efter installationer utan att kunden ska ringa om de ska behöva hjälp med 
något.  
Person 5 - jobbar i servergruppen som systemadministratör/systemansvarig.  
Servergruppen är en del av infrastruktur som drifter servermiljön för hela Falu kommun. 
De installerar servrar och hantera servrars system. Servergruppen består av 5 personer 
just nu men de kommer få en till person på augusti.  
Kunskap om licenser/licenspolicy? Ja. Jimmy har haft kunskap från tidigare erfarenheter 
bland annat förnyelse av Microsoft avtal. Han jobbade med det årligen och räknat upp 
licens och hanterat licens. Hans uppgift då var att kolla upp hur många licenser fanns på 
serversidan, kontrollera system de hade, hur det såg ut jämfört med antal licenser de 
hade för att ha koll på deras del av IT-tillgångar. 
Falu Kommun har en virtuellmiljö och x-antal fysiska server som drifter 150 virtuella 
server så kan man tilldela de resurser på cores - antalet processorkärna och antalet 
processorkärna när det gäller vissa Microsoft licenser. Licenser är resursbaserade och 
kräver att man har koll på det.  Desto mer processorkärna man har så får servern mer 
kraft. Kontrollen har inte gjorts tidigare om man får göra det licensmässigt eller om det 
behövs köpa fler till licenser. Fördel med virtuella licenser är att man kan ha den på 
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toppen så kan man skapa hur många virtuella miljöer man vill. Nackdelen med det är att 
man måste har koll på hur många processorkärna man har per virtuell server. 
I och med att de har SA (system administrator) i SQL datacenter så kan de installera det 
senaste version de tycker är lämpligt. Installation och uppsättning av nya system köper 
man in och fakturerar sedan till kunden. Monika får begäran om uppsättning och 
vidarebefordra det till dem på servergruppen. Det finns inte något formulär för intern 
beställning av nya servrar. Det kanske är att bra att ha så kan man fylla i den bara och det 
ska ligga i systemet. Det gör den enklare att se till att fakturera kunden. Det kan vara att 
en kund beställer en server till en grupp som är internt. Det finns risk att det missas att 
faktureras.  
Man försöker ha en standardiserad uppsättning av plattformen men det kräver att de 
skulle kunna täcka alla kundernas behov för att låsa ner datorer till användarna. Det gör 
att användarna får installera program själva. Nackdelen med det är att det blir 
supportintensiv när det blir problem med dem.  
SLA. Det är upp till systemägarna vad de tycker är mest prioriterad i system. Det senaste 
insamling av data från Microsoft så visades det att det måste göra några ändringar på 
deras IT miljö för att det ska se rätt ut eller rätt licensierad. De kan tolka att de har x-
antal licenser men Microsoft kan tolka det på ett annat vis. SQL-licenser visade sig att det 
vara lite underlicensierad på grund av det har tilldelats förmycket resurser på system 
som uppfattades långsamma tidigare. Man har löst det genom att tilldela mer resurser 
mot vad man egentligen fick då. Jimmy har korrigerat detta och instruerat vad de 
behövde göra för att kunna vara rätt licensierad. På vissa servern måste de sänka 
processorkärna och på vissa kan de höja för att de har licensen för det. Det gäller behov 
av optimering av IT-miljö genom att tilldela resurser där det behovs och utnyttja vad man 
kan göra med licensen.  
Sammanställning av hur många licenser som finns ser man på Microsoft’s Volume 
License.  
Det finns ett behov av mer aktiv jobba med licens för det finns risk med revision och 
behov med att kunna se vad som fattas. Man måste ha koll på hur licenser se ut och hur 
IT-miljön ser ut hela tiden. Det behovs bättre ansvarsroller i varje grupp på It-
förvaltningen. Vid revision ska de kunna samla ihop och samla in information som behövs 
en gång så är den klart. Det behovets att varje grupp på IT-förvaltningen kan hantera sin 
del och rapportera den till en huvudansvarig. En sådan rutin skulle varit bra för att kunna 
ha bättre kontroll.  
Snow används idag för att kunna samla information vad varje dator har på sig, vad för 
programlicenser de har och andra programvara. Hur registrering av licenser i Snow 
händer visste inte Jimmy hur den är med det. Registreringen av licenser i den för att 
kunna följa upp att datorerna är rätt licensierade. Det som IT-kontoret har nu är Snow 
license manager utan SAM funktion. Licensansvar är tilldelat till flera personaler som del 
uppgift som t.ex. Monika har licenshantering som deluppgift tillsammans med Atea. Det 
behövs bara några små enkla korrigeringar med licenser men i det stora hela såg det bra 
ut med senaste insamling av licensdata. Kontroll av hur många licenser som inköpts står i 
Microsoft’s licensportal.  
Hur licenshantering ska förbättras? Genom att ha en person i varje grupp som har 
licensroll. Grupper: server, infrastruktur, support, klient, Monika- som har ansvar för att 
beställa licenser. Att det ska finnas någon form av ansvar och att alla kan arbeta på 
samma vis. T.ex. om det behövs en ny server så kan Jimmy rapportera in den att det 
krävs licens. Intern beställning finns ingen rutin med det. Externa beställningen av nya 
servrar och nya system som sätts upp i de andra förvaltningar händer via epost. Det bör 
finnas ett formulär för sådana beställningar. 
  



S i d a  | 69 

 

Bilaga 12. Blankett för etisk egengranskning av 
studentprojekt som involverar människor  

 

 
 
När ett uppsatsarbete som involverar människor genomförs är det av vikt att det sker 
under etiskt godtagbara former. Vid Högskolan Dalarna finns det därför en Forskningsetisk 
nämnd (FEN), som ska se till att uppsatser på grundnivå och avancerad nivå sker i enlighet 
med grundläggande principer och krav.  
 
De forskningsetiska principerna och kraven som gäller vid Högskolan kan din handledare 
upplysa dig om. De finns också presenterade i en inspelad föreläsning som du kan ladda 
ner från FEN:s hemsida (se www.du.se/forskningsetik) 
 
Om du och/eller din handledare bedömer din undersökning som etiskt problematisk, eller 
tror att den kan innehålla en etisk problematik, ska den etikprövas. Detta innebär att du 
lämnar in en ansökan till Forskningsetiska nämnden, som granskar studien, och avgör 
huruvida den får genomföras eller inte, samt vad som krävs för att den ska få genomföras.  
 
För att underlätta bedömningen över huruvida du behöver lämna in en etisk ansökan 
eller inte finner du nedan en blankett för etisk egengranskning. Om någon av frågorna 1-
7 besvarats ”Ja” eller ”Tveksamt” måste du diskutera med din handledare huruvida du 
behöver göra en etisk ansökan eller inte.  
 
Om det är något som du undrar över och som din handledare inte kan svara på kontaktar 
du nämndens ordförande. 
  
Ansökningsblankett och ansökningsanvisningar finner du på nämndens hemsida se 
www.du.se/forskningsetik 
 
 
  

http://www.du.se/forskningsetik
http://www.du.se/forskningsetik
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 
involverar människor  
 
Projekttitel: Licenshantering av programvaror i en kommunal verksamhet 
Student/studenter: Mae Laurene Suralta 
Handledare:  Hans Rosendahl & William Song    

Ja Tveksamt Nej 

 
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)?  

 

  x 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 
kommer inte att få full information om undersökningen 
och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   
 

  x 

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

  x 

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 
fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till 
liv)? 
 

  x 

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

  x 

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter 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 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
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  


