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Sammanfattning 
I ett samhälle där upphovsrätten och immaterialrätten blir allt mer uppmärksammad är 

det viktigt för företag att vara medvetna om sitt innehav av licenser för mjukvaror. I 

detta arbete kommer företags medvetenhet om deras licenshanteringssituation att 

undersökas. I den här rapporten kommer problemställningen att undersökas med hjälp 

av intervjuer med företag. Dessa intervjuer kommer att ske via telefon och per e-post. 

Ett liknande arbete har tidigare inte gjorts och därför känns det relevant samt intressant 

att göra denna undersökning.  

Arbetet resulterade i intervjusvar från 11 företag. Det visade sig att företagens 

medvetenhet om deras licenshantering varierade stort, vilket även att storleken på 

företagen och innehav av en policy för licenshantering bland företagen gjorde. Metoden 

för licenshantering och licensinventering skiljde sig åt bland företagen.  

Ett flertal program, tillammans med pärmar och Excel-listor var de dominerande 

licenshanteringsmetoderna bland företagen. Mjukvarutillverkarna och deras 

intresseorganisationer däribland BSA ställer krav på att företag som använder deras 

licensierade programvaror skall ha en strukturerad licenshantering. De ser gärna att 

företagen följer någon vedertagen metod för detta, en sådan metod är Software Asset 

Management, SAM.  

Det är svårt att rekommendera någon licenshanteringsmetod och program som fungerar 

för samtliga företag, då användandet av dessa är väldigt företags- och 

organisationsspecifikt. De flesta större mjukvaror som finns i dagsläget följer en 

vedertagen metod för licenshantering och fungerar därmed bra att tillförlitligt inventera 

licenser med.  
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Summary  
In a community where copyright and intellectual property law is getting more attention 

in the media, it is important for companies to be aware of their possession of software 

licenses. In this thesis we are going to investigate the awareness of the software licensing 

situation in some companies.  To collect data that can be analyzed, we are interviewing 

companies. The interviews are performed by phone or e-mail. A similar report hasn’t 

been done before therefore it’s an interesting subject to look at.  

The interviews resulted in answers from 11 companies. The answers showed that the 

awareness about software licensing among the companies had big variations. Some other 

things that varied among the companies were the size of the companies and the usage of 

software licensing policy within the companies. The way and method of handling 

software licensing also varied among the companies.  

A lot of software programs, along with folders and Excel-lists dominated the method of 

handling software licenses among the companies. Software developing companies 

together with their interest organization for example BSA has demands on companies 

using their software to have a foreseeable documentation for the software licenses. They 

gladly see that the companies uses a best practice method to manage their license 

possessions, one best practice method is Software Asset Management, SAM.  

It is hard to recommend a method for software license management to a non-specific 

company, because every company has a unique organization and computer network 

structure. Most of the big license management software is following a best practice 

method for software license management.  
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Förord 
Vi valde att skriva om licenshantering då detta är ett ämne som inte tidigare undersökts i 

vetenskaplig form på det sättet vi har valt att göra det. Det är även en del vi kommer att 

arbeta med i arbetslivet men som vi inte lärt oss något om under studietiden. Därför 

tyckte vi att detta var ett intressant och lärorikt ämne att skriva om.  

 

Vi vill tacka alla företag som tog sig tid att svara på våra frågor och ett speciellt tack till 

vår handledare Marcus Wilhelmson som har varit ett stort stöd i processen med vårt 

arbete. Vi vill även tacka de som har hjälpt oss med korrekturläsning av rapporten samt 

vår Examinator Patrik Brandt.  

 

Kalmar, 20 Juni 2009 

Tobias Andersson, Mattias Martinson 
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1. Introduktion 
I ett samhälle där upphovsrätten och immateriellrätten blir allt mer uppmärksammad är 

det viktigt för företag att vara medvetna om sitt innehav av licenser för mjukvaror. 

Upphovsrätten finns till för att skydda varje unikt verk som exempelvis en programvara 

eller film. Upphovsrättsinnehavaren har då rätt att begära ersättning och bestämma hur 

verket får användas och spridas (Justitiedepartementet, 2009). Denna rapport syftar till 

att undersöka hur licenssituationen ser ut på medelstora och stora företag. Med 

medelstora och stora företag menas företag i storleken från cirka 200 upp till 10 000 

klientdatorer.  

Att bristfällig licenshantering förkommer är något som Statskontoret visar i en 

undersökning. Statskontoret har på regeringens uppdrag undersökt hur statliga 

myndigheter hanterar sitt licensinnehav och hur medvetna de är om sin licenshantering. 

I undersökningen har det framkommit att bara var femte myndighet var helt säkra på att 

alla program var betalda. I vissa fall saknades det även rutiner för hur licenserna skulle 

hanteras och inventeras (Statskontoret, 2007).  

Att piratkopiering och olicensierade programvaror förekommer ute på företag är inget 

nytt. Så har det varit sedan datorns begynnelse (Johnson, 1988). Dock har metoden för 

hur piratkopiering går till ändrats, från disketter och USB minnen till nerladdning av 

program över internet. 

Det finns många argument varför personer kopierar mjukvaror, en av den vanligaste är 

”Jag kopierar bara mjukvara jag ändå inte skulle köpt”. Om vi istället överför dessa 

argument på fysiska saker så som en bok skulle det låta såhär. ”Jag stjäl endast böcker 

jag ändå inte skulle läst”. Det stora problemet med piratkopiering är att ända sedan vår 

uppväxt har vi lärt oss att inte stjäla någon fysiskt, så som din kompis leksak. Men när vi 

kommer till mjukvaror är det inget fysiskt vi kan ta på, därmed saknar vi kopplingen till 

att stjäla är fel (Johnson, 1988). 

Detta är en av de faktorer som gör det intressant att undersöka hur licenshantering ser 

ut i olika verksamheter och vilka krav som ställs från upphovsrättsinnehavarna genom 

bland annat BSA (Business Software Alliance). BSA arbetar för att upphovsrätten 

efterföljs ute i verksamheterna och gör stickprov ute på företag och organisationer för 

att kontrollera deras licensinnehav (Business Software Alliance, 2009). 

BSA vill att företag och organisationer ska jobba efter någonting som heter Software 

Asset Management, SAM.  SAM är riktlinjer för hur man kan organisera sitt innehav av 
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licenser och få en tydlig struktur över vad som finns i licensväg och vad som behöver 

köpas in.  SAM strävar också efter att företag och organisationer kontinuerligt ska följas 

upp vilka licenser som finns i verksamhet och vilka som används (Business Software 

Alliance, 2009). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka om medelstora och stora företag i den privata 

respektive offentliga sektorn är licensmedvetna. Med att vara licensmedveten menas att 

man är medveten om licenshanteringssituationen för sina mjukvaror. Detta genom att 

företaget antingen har någon typ av licenshanteringssystem eller vet med sig ha en 

bristfällig licenshantering. 

De frågeställningar som kommer att arbetas efter är:  

Vilka krav ställer upphovsrättsinnehavare på licenshanteringen? 

Är företag medvetna om sin licenshanteringssituation? 

Finns det något program, metod eller annan lösning som underlättar hanteringen av 

licenser på företag? 

1.2 Avgränsningar 
Detta arbete kommer att inrikta sig på företag och organisationer som är i det 

medelstora och stora företagssegmentet samt i den privata och offentlig sektorn. 

Intervjuer kommer att ske med minst 10 företag och dess placering skall försöka 

begränsas till två orter. Några andra företagsspecifika egenskaper kommer inte att tas 

hänsyn till i urval av företag att intervjua. Dessa avgränsningar är valda då det är större 

sannolikhet att mindre företag är mer medvetna om sin licenshantering, då de är ett 

mindre antal klienter.  
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2. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras former av licenser och licensieringsmetoder som finns 

tillgängliga. I detta kapitel kommer även standarder för licenshantering att presenteras 

och vilka rekommendationer som finns. Detta för att du som läsare skall få en 

informativ grund att stå på, inför fortsatt läsning av arbetet. 

2.1 Licenser  
Större delen av programvaran som når oss konsumenter får vi tillgång till under någon 

form av licens. Detta för att bevara upphovsrätten på den skrivna programvaran. Det 

finns två stora licensformer för mjukvara som används i dagsläget, fri samt kommersiellt 

licensierad mjukvara.  

2.1.1 Mjukvarulicenisering 

Licensering är som ett kontrakt mellan de som tillverkat programmet och de kommer att 

använda produkten. Detta kallas för End User License Agreement, EULA. EULA 

beskriver vad du får göra med produkten och vad du inte får göra, detta för att skydda 

upphovsrättsmännen som gjort programvaran. Det brukar i stora drag innebära att 

nyttjaren av produkten inte får sprida den vidare eller kanske inte installera den på flera 

datorer. Utvecklarna kan här också ifrånsäga sig allt ansvar om något oförutsätt händer 

vid installation av programmet exempelvis dataförlust eller förlust av inkomster.  

(Gillespie-Brown, 2009) 

2.1.2 Gnu GPL  

GNU står för ”GNU is not UNIX” och är ett projekt som grundades 1984 där målet 

var att skapa ett nytt operativsystem. GNU projektet instiftade i samband med starten 

en licens GNU General Public Licensen, Gnu GPL. Gnu GPL är en licens som bygger 

på 4 grundstenar.  (GNU - A Quick Guide to GPLv3) 

• Friheten att använda programvaran i något syfte 

• Friheten att ändra i programvaran så att den passar dina behov 

• Friheten att dela programvara med dina vänner och grannar 

• Friheten att dela med de ändringar du gör 
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De utvecklare som släpper sin programvara under GNU GPL måste göra källkoden 

tillgänglig för användarna av programmet. Mottagaren av programmet tillika användaren 

har rätt att få källkoden för det ursprungliga programmet och det modifierade 

programmet. Enda gången källkoden inte behöver ges ut är när programmet körs på en 

server som kunden har tillgång till, i det fallet distribueras inte mjukvaran. GNU GPL är 

en av de största licenser som används för fri mjukvara. (GNU - A Quick Guide to 

GPLv3) 

2.1.3 Kommersiella licensieringsmodeller 

Beroende på hur stort företaget eller organisation är kan man välja olika 

licensieringsavtal som tillverkaren tillhandahåller. Det kallas för volymlicenser, där man 

köper antal licenser beroende på hur stor verksamhet man har samt antalet klientdatorer 

i nätverket (Microsoft Corporation, 2009). 

Verktyget Microsoft Volume License Services, MVLS, är Microsofts eget verktyg för att 

kunna skapa en överblick över licenserna man innehar. Det går även att göra inköp via 

MVLS (Microsoft Corporation, 2009). 

Även programutvecklaren Adobe erbjuder ett liknade system för volymlicensering där 

man köper olika grundpaket med licenser för att täcka behovet av programlicenser som 

behövs (Adobe Systems Incorporated, 2009). 

Genom att låta företag köpa licenser istället för äganderätten till programvarorna kan ett 

stabilare inkomstflöde skapas, och produkten blir mindre känslig för 

konjunktursvängningar (Gölstam, 2007). 

2.2 Business Software Alliance 
Business Software Alliance, BSA, är en organisation som arbetar för att motverka 

piratkopiering bland företag och organisationer. Deras arbete bygger på att skydda 

programvarutillverkares intressen och se till att uppmuntra företag till att licensreglerna 

efterföljs. Genom att slumpmässigt göra stickprov ute i företag och organisationer. Vid 

ett stickprov måste ett företag kunna visa upp sitt fullständiga licensinnehav (Business 

Software Alliance - About BSA & Members, 2009). 

BSA är aktivt i över 80 länder och har sitt huvudkontor i Washington DC. De har några 

av de största mjukvarutillverkare i ryggen såsom Microsoft, McAfee och Symantec 

(Business Software Alliance - About BSA & Members, 2009). 
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BSA har som mål att skapa en värld där programutvecklare kan fortsätta utveckla sina 

mjukvaror. Detta genom att säkerställa en kontinuerlig ekonomisk tillväxt för 

mjukvarutillverkare. BSA tycker att den mest effektiva metoden för att få företag att 

köpa licenser, är att göra dem medvetna om de negativa ekonomiska aspekterna om 

man inte köper lagligt licensierad programvara. En sådan konskevens är att böter 

utfärdas och de icke existerade licenserna måste köpas till en straffavgift (Business 

Software Alliance - About BSA & Members, 2009). 

Mjukvarutillverkarna och deras intresseorganisationer där ibland Microsoft, Adobe, 

Symantec och BSA rekommenderar att företagen följer någon typ av vedertagen princip 

för dokumentation och inventering av sina licenser. En sådan metod är Software Asset 

Management, SAM som gör det enkelt att dokumentera och administrera sina licenser. 

Även ITIL rekommenderar att man följer SAM som licenshanteringsmodell.  

2.2.1 Software Asset Management 

Software Asset Management, SAM, är en metod för att kunna hantera och få kontroll på 

antalet licenser i en organisation. Enligt dokument vi erhållit av BSA efter e-

postkonversationer visar att BSA tycker det är viktigt att förstå vikten av licenshantering. 

De har utvecklat ett dokument som följer SAM principen och består av fyra steg som 

BSA tillämpar (Business Software Alliance, 2009). 

Steg 1 innefattar att man centraliserar inköp och hantering av programvara. En 

inventering av installerad programvara sker också under denna fas (Dooling, Lee, & 

White, 2006). 

Steg 2 och 3 innefattar att man inventerar vilka licenser som används, man undersöker 

även om det finns gamla och oanvända licenser. Samt vilka licenser som används och 

vilka programvaror det finns i verksamheten. Här kan det visa sig att det finns för få 

licenser i jämförelse med installerad programvara eller tvärtom. Finns det obetalade 

licenser i verksamheten måste dessa tas bort alternativt köpa företaget/organisationen in 

de licenser som fattas (Dooling, Lee, & White, 2006). 

Under steg 4 skapas en policy för hur inventering av programvara ska fungera i 

framtiden och vilka typer av program som får användas i verksamheten. Denna policy 

bör innehålla hur ofta inventering ska ske och vad som måste inventeras, då man även 

kan inventera all dator och nätverksutrustning som finns i nätverket (Dooling, Lee, & 

White, 2006). 
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SAM kan ses som en ständig process där man fortlöpande arbetar för att kontinuerligt 

följa upp licensanvändandet. Ett program köps in och registreras i något 

licenshanteringsverktyg, installation av programmet sker på de aktuella klientdatorerna. 

Inventering sker och en avstämning görs mot antalet använda program kontra hur 

många licenser som finns registrerade i verksamheten. I denna process är det möjligt att 

spåra om det finns för många eller för få licenser.  

Under SAM-processen mäts ständigt användandet av mjukvara ute i verksamheten och 

det går att stämma av och snabbt ta beslut som ett program ska tas ur drift, det vill säga 

avinstalleras (avvecklas).    

 
  Figur 1 - SAM-processen 

 

2.3 Information Technology Infrastructure Library 
Information Technology Infrastructure Library, ITIL, är en samling dokument med 

standarder om hur en IT-miljö bör administreas. ITIL består av en serie böcker som 

täcker in olika områden av IT-administering. Böckerna innehåller checklistor och 

rekommendationer för de olika områdena. Dessa är framtagna tillsammans med IT-

chefer och IT-medarbetare runt om i världen (APM Group Ltd, 2009). 

Genom att följa ITILs rekommendationer får man en IT-miljö som är effektivare att 

underhålla med minskade kostnader som följd. Några av de ledande företagen inom IT-

infrastruktur står bakom ITIL, däribland HP, Microsoft och IBM (APM Group Ltd, 

2009). 
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2.4 Programvaror och metoder för licenshantering 
Att vara licensmedveten är viktigt för företag, därför har flera stora mjukvarutillverkare 

utvecklat program och metoder för att hjälpa företag och organisationer med detta. 

Några av de största och mest populära program och metoder tas upp i detta kapitel. 

2.4.1 Snow License Manager 2009 

Snow License manager 2009 är ett program för licensinventering och licenshantering 

från Snow Software. Snow License manager inventerar mjuk och hårdvara genom att 

skicka ut en agent1

I administreringsprogramvaran kan man bland annat få ut rapporter och grafer på hur 

stor användningsgraden är. Antal installerade kopior jämfört med antalet inköpta 

licenser samt program som inte hör hemma i nätverket, så som fildelningsprogram eller 

spel. Snow License manager går även att integrera med SMS/SCCM samt Microsoft 

Active Directory. Detta gör det möjligt att smidigt integrerar programmet i en befintlig 

domän (Snow Software, 2009). 

 till varje dator. Sedan identifierar agenten vad de installerade filerna 

på datorn tillhör för program. Data skickas vidare till Snows 

administreringsprogramvara där alla installerade program kan ses per dator eller i sin 

helhet (Snow Software, 2009). 

2.4.2 System Center Configuration Manager 2007 

Microsoft System Center Configuration Manager 2007, SCCM 2007, är ett 

administrationsverktyg från Microsoft där det finns möjlighet att bland annat inventera 

hård och mjukvara, köra mjukvaruuppdateringar samt depolyment2

Insamlingen av mjuk- och hårdvaruinformation, samt deployment av nya applikationer 

till klienterna sker genom ett litet program som installeras på klienterna. Detta program 

kommunicerar med SCCM 2007 servern där all information lagras i en central databas. 

SCCM 2007 är ett väldigt flexibelt program där användarens behov styr vilken 

 av applikationer. 

SCCM 2007 är en vidareutveckling av System Management Server 2003, SMS 2003 

(Dobos, 2008).   

                                                      

1 En agent är ett program som installeras lokalt på datorn som skall inventeras. Sedan sköter 
agenten inventeringen och skickar inventeringsdata till servern. 
2 Deployment innebär fjärrinstallation av programvaror över nätverket till befintliga klientdatorer 
eller servrar. 
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information SCCM klienten skall skicka till SCCM 2007 servern. Detta gör SCCM 2007 

till ett väldigt funktionellt program som inte bara går att använda för att hålla koll på 

sina licenser (Dobos, 2008). 

2.4.3 Altiris Inventory Solution 

Altiris Inventory Solution, Altiris, är ett program som tillhandahålls av Symantec. Altiris 

är ett administrationsprogram där bland annat funktioner för mjuk och 

hårdvaruinventering samt deployment finns. Altiris skickar ut en agent till varje enhet, 

agenten används sedan för att dokumentera mjuk och hårdvara (Symantec, 2009). 

Altiris centrala administrationsgränssnitt kan sedan visa grafer, listor och tabeller med 

information om antal installerade program, namn och användningsgraden på dessa. 

Genom att sedan avinstallera programmen som inte används kan både ekonomiska och 

prestandamässiga vinster uppnås (Symantec, 2009). 

2.4.4 Pärmar 

Då inget licenshanteringsprogram implementerats ute på företag kan pärmar vara en 

metod som används. Genom att sätta in sina inköpta licenser samt information om sina 

datorer i pärmar kan företaget ha all information på samma ställe. Dock ger detta ingen 

tydlig bild över antalet inköpta och använda licenser samt genererar väldigt mycket 

manuellt jobb. Manuellt jobb blir i längden väldigt kostsamt, därmed är denna metod 

väldigt oekonomisk (Stenson, 2003). 

2.4.5 Utkontraktering 

Utkontraktering innebär att man låter ett externt företag sköta delar av organisationens 

verksamhet. Detta kan vara enkla uppgifter så som städning, sitta i växeln eller lite 

tyngre och mer ansvarsfyllda sysslor såsom lönehantering och bokföring. Genom att 

utkontraktera kan företaget använda spetskompetens från andra företag samt minska 

sina kostnader för den specifika tjänsten (Nationalencyklopedin, 2009). 

Detta kan även ske på IT-sidan, där bland annat drift, underhåll eller licenshantering kan 

utkontrakteras. Om licenshanteringen utkontrakteras behöver inte IT administrationen 

tänka på detta, utan överlåter istället det till det externa bolaget att sköta det i enlighet 

med kontraktet, vilket leder till att licenshanteringen förhoppningsvis blir korrekt 

(Företag5, 2009). 
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3. Metod 
Detta kapitel beskriver vilka metoder som använts för att genomföra arbetet. En 

beskrivning av vilken vetenskaplig metod som använts samt datainsamlingsmetod finns 

beskrivit nedan. Även en metoddiskussion som väger fördelar och nackdelar med vald 

metod samt diskuterar vilka andra metoder skulle kunna använts för detta arbete.  

3.1 Kvalitativ metod 
För denna undersökning lämpade sig en kvalitativ metod då en kvalitativ metod inriktar 

sig på hur den enskilda individen eller företag upplever saker. Till skillnad mot den 

kvantitativa metoden som riktar sig till ett större antal individer eller företag. Data från 

en kvantitativ metod presenteras ofta i form av siffror och grafer. Data från en kvalitativ 

metod oftast presenteras i form av löpande text med mer utrymme för resultatet av 

datainsamlingen från varje deltagare i studien (Backman, 2008). 

Den kvalitativa metoden används för det mesta när studier av i nuet pågående 

situationer, människors personliga åsikter och tankar. Laboratorieexperiment och 

laborerande med exempelvis datorprodukter är inte en del av den kvalitativa metoden 

utan de klassificeras mer under en kvantitativ metod (Backman, 2008).  

Då detta arbete kommer att undersöka ett fåtal företag men gå djupt in på hur deras 

licenshanteringssituation ser ut, användes en kvalitativ metod.  

3.2 Datainsamlingsmetoder 
För att få en grund att stå på vad det gäller problematiken med licenshantering ute på 

företagen intervjuades 11 företag om deras licenshantering. För att få en större spridning 

och säkerhet på arbetet intervjuades företag i ett flertal olika städer samt företag inom 

både offentlig och privat sektor.  

Då licenshantering är ett känsligt ämne är det viktigt att ställa etiskt korrekta frågor och 

behandla alla svar anonymt, vilket innerbär att svar från företagen inte kommer att 

kunna spåras tillbaka till dem i rapporten. 

Urvalet av företag är medelstora och stora företag samt offentlig sektor. Intervjuerna 

kommer att ske genom besök hos företagen, via e-post eller via telefon. Detta beroende 

på vad som passar företaget och vart de är lokaliserade. Intervjufrågorna har kommit till 
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genom diskussion om vilken data som behövs för att få fram ett bra resultat av 

undersökningen. Frågorna finns att läsa i Bilaga 1 – Intervjufrågor.  

Val av företag att intervjua skedde efter det enda kravet att det skulle vara ett medelstort 

eller stort företag. Det skedde i två omgångar, en för privat och en för offentlig sektor. 

Urvalet resulterade sedan i en lista med ca 10 företag i varje kategori som vi sedan ringde 

eller e-postade till. När svarsfrekvensens uppgick till svar från minst 5 företag i varje 

kategori avslutades intervjuerna, då vi hade uppnått lämplig mängd data. 

3.3 Metoddiskussion 
Då detta arbete undersöker ett begränsat antal företag använder vi oss av en kvalitativ 

metod. Det kan vara svårt att genomföra en stor mängd intervjuer då licenshantering är 

en känslig fråga samt att IT-ansvariga är svår att få tag på. Därför är en kvalitativ metod 

bättre och mer rimlig att arbeta efter. 

Vi valde att genomföra intervjuer istället för enkätundersökning då vi ansåg att 

intervjuer ger en större svarsfrekvens. Det går att ställa kompletteringsfrågor vid en 

intervju som inte är möjligt vid en enkätundersökning. Såverigheten ligger i att få företag 

att ställa upp på intervjuer, då detta är ett väldigt känsligt ämne ute på företagen. Därför 

går det att spekulera i om svaren som erhålls verkligen är korrekta. Eventuellt kunde helt 

anonyma enkäter bidragit till ett säkrare resultat, i och med att företag rimligtvis skulle 

uppleva att de verkligen inte kunde spåras. 

Det finns risk att företag avböjer medverkan i intervju på grund av rädslan att de skall 

hängas ut i media, eller liknande – därför tyckte vi att det var viktigt att poängtera vår 

avsikt med arbetet. Vid rundringning till företag märkte vi att IT-anställda är den 

upptagna sortens människor på jobbet, detta gör det svårt att finna tid för en intervjua 

via telefon. Vilket i sin tur ställer höga krav på flexibilitet när tiden för intervjun ska 

bokas. Därför lät vi respondenten själv komma med förslag på när det passade för 

intervju.  

Då detta arbete är inriktat mot medelstora och stora företag är det större chans att det i 

en större IT-organisation finns en person som endast jobbar med 

licenshanteringsfrågor. Detta underlättar möjligheten att hitta någon intervjuperson på 

företaget som har kunskap om licenshanteringssituationen på företaget.  
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Bristen på relevanta akademiska arbeten och aktuella böcker gör att det kan vara svårt 

att hitta adekvat litteratur. Detta har tvingat oss att vidga vyerna inom det akademiska 

området och titta på arbeten och uppsatser som berör bland annat piratkopiering, men 

detta har i sin tur gett en bra och intressant bakgrund till arbete. Vissa av de dokument 

och rapporter som har hittats är 10 år gamla, och därför kan deras aktualitet ifrågasättas 

men den grundläggande fakta i ämnet har dock inte förändrats särskilt mycket under de 

senaste 10 åren, och därmed kan dessa dokument och rapporter fortfarande anses 

aktuella.  
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4. Resultat 
Under detta kapitel beskrivs resultatet av intervjuerna Rundringningen till företag 

resulterade i totalt 17 svar från företag. Av de 17 förtag som medverkade avböjde sex 

företag medverkan, våra intervjuer avser därför totalt 11 företag. Anledningen till att 

medverkan avböjdes var antingen tidsbrist, och medgivande att företaget har bristfällig 

licenshantering eller att sådana frågor inte kunde besvaras med anledning av företagets 

sekretesspolicy. Då vissa företag inte haft möjlighet, kunskap eller inte fått svara på alla 

frågor som ställts till dem, kan inte samtliga svar presenteras från samtliga företag.  

4.1 Intervjuresultat 
Det har varit svårt att få företag att medverka i en intervju när det gäller licenshantering, 

då detta är ett ämne som man helst inte vill prata om. Då det är känsligt ämne och kan 

orsaka negativ publicitet. Detta trots att innan intervjun har det påpekats att samtliga 

svar i intervjun är anonyma och kommer inte kunna spåras tillbaka till företaget.  

Rundringningen resulterade i totalt 17 svar från företag varav sex företag avböjde 

medverkan, våra intervjuer avser därför totalt 11 företag. Anledningen till att medverkan 

avböjdes var bland annat tidsbrist, erkännande att företaget har bristfällig 

licenshantering samt att sådana frågor inte kunde besvaras med anledning av företagets 

sekretesspolicy. De företag som valde att ställa upp på intervjun har en stor spridning 

vad gäller antal klienter. Detta är en av de bidragande faktorerna till den stora spridning 

som eftersträvades i målet med arbetet. Se tabell 1 för antalet klientdatorer per företag. 

Tabell 1 – Intervjuade företag 

Företag nr: Antal klienter: Offentlig/Privat: Licenshanteringsmetod 
Företag 1 1800 Privat SMS 2003 
Företag 2 1000 Privat Altiris 
Företag 3 1700 Offentlig Egen programvara 
Företag 4 10000 Privat Konfidentiellt 
Företag 5 400 Privat Utkontrakterat 
Företag 6 500 Offentlig SMS 2003 
Företag 7 500 Privat Pärmar, SSCM 2007 på gång 
Företag 8 150 Offentlig Pärmar 
Företag 9 6200 Offentlig Snow License Manager  
Företag 10 1000 Offentlig Utkontrakterat 
Företag 11 2000 Privat SMS 2003 
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En annan bidragande faktor till att arbetet har en stor spridning inom privat och 

offentlig sektor är antal svarande företag i dessa sektorer. Av de totalt 11 svarande 

företag var sex företag inom offentlig sektor och fem företag inom privata sektorn. När 

frågan om vilken typ av licenshanteringsmetod företagen använde, skiljde sig svaren åt. 

Två företag hade utkontrakterat sin licenshantering.  

4.1.1 Licenshanteringsmetoder 

Företag 5 var ett av de två företag som hade sin licenshantering utkontrakterad. 

Företaget sade att det var skönt att ha någon att diskutera sin licenssituation med samt 

att utkontrakterings-partnern är medveten om eventuella förändringar i licensvillkor och 

priser. Detta gjorde att företaget tidigt viste när något behövde ändras eller blev dyrare. 

Men företaget påpekade även att de inte hade släppt kontrollen på sina licenser helt, det 

var fortfarande viktigt att vara medveten om sitt licensinnehav även om 

licenshanteringen är utkontrakterad.  

Fem företag hade någon typ av licenshanteringsprogram i sin organisation. De 

licenshanteringsprogram som nämndes var System Center Configuration Manager 

2007/System Management Server 2003 samt Altiris Inventory Solution och Snow 

Licence Manager. 

Företag 1 upplevde att det var påtryckningar från de programutvecklarna (läs: Microsoft, 

Symantec med flera) när det gällde att vara licensmedveten. De ville också betona vikten 

av en fungerande licenshantering, då det sparar tid och pengar och att det är viktigt att 

följa upp vilka program som används ute i verksamheten. Ett exempel på detta är att om 

ett program är oanvänt under 90 dagar av användarna, så bör det diskuteras om det 

verkligen är nödvändigt att inneha dessa licenser.   

Tre företag i undersökningen svarade att de skötte sin licenshantering med hjälp av 

pärmar. Företag 8 använde sig av pärmar som licenshanteringssystem då man ansåg att 

det var resurskrävande att använda sig av något program eller liknade system. Detta bör 

påpekas att företag 8 hade minst antal klientdatorer i sin verksamhet av de tillfrågade 

företagen. 

Företag 6 som deltog i intervjun hade mindre koll på sin licenshantering. Endast 

program som var utskickade med SMS2003 gick att hantera i digital form. Resten av 

hanteringen sköttes med hjälp av pärmar och programmen installerades oftast lokalt på 

klientdatorerna. Företaget upplevde viss osäkerhet kring sin licenshantering och hade 

vaga planer på att strukturera om sin licenshantering i framtiden.  
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Företag 11 arbetar efter en förvaltningsmodell som styrde hanteringen och användandet 

av licenser. Varje avdelningschef ansvarade för att inköp av licenser och volymlicenser 

köptes in efter antalet anställda i företaget. Detta kunde dock leda till att 

licenshanteringen blir svår att kontrollera då den kan skötas med varierande kvalitet 

beroende på avdelningschefens intresse för licenshantering. I framtiden kommer man 

arbeta med en mer centraliserad IT-administration, genom ett licenshanteringsverktyg. 

Det var ett företag i vår undersökning som öppet sade att de var medvetna om att deras 

licenshantering hade stora brister. Företaget hade i dagsläget ingen strukturerad 

licenshantering i, men planen var att inom en snar framtid implementera ett 

licenshanteringssystem. Det systemet som de jobbade på att implementering är System 

Center Configuration Manager 2007.  

4.1.2 Policy för licenshantering 

Sju av de deltagande företagen hade en policy för sin licenshantering. Det var svårt att få 

ut en kopia av företagens licenshanteringspolicys, då flera företag hänvisade till bland 

annat sekretess. En annan intressant sak med det hela var att till och med företag inom 

den offentliga sektorn vägrade ge ut sin policy, fastän samtliga dokument som inte är 

hemligstämplade i den offentliga sektorn skall vara tillgängliga för allmänheten.    

Två av de företag som svarade att de inte hade någon form av policy för sin 

licenshantering höll på att utveckla och implementera en policy för sin licenshantering. 

Företag 8 som blev intervjuat hade ingen policy som var nedskriven men IT-chefen 

arbetade efter en egen policy, nämligen att ”Vi ska inte använda något olagligt”.  

Personen vi intervjuade på företag 3 nämnde att sedan 2008 gör ekonomistyrningsverket 

en årlig revision av de statliga myndigheterna (Ekonomistyringsverket, 2009)3

”ESV genomför varje år en ekonomiadministrativ värdering (EA-värdering) av de statliga 

myndigheterna. EA-värderingen mäter hur pass väl myndigheterna efterlever kraven i det generella 

ekonomiadministrativa regelverket. EA-värderingen omfattar främst områdena redovisning, finansiering 

och intern kontroll.”  

: 

Han nämnde att även licenshanteringen ingår, men att detta inte är huvudmålet med 

revisionen. Dock kommer ESV från och med nästa år räkna med licenshanteringen i sin 

totala bedömning av företaget/myndigheten. 

                                                      

3 Ekonomistyrningsverket är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet som 
granskar myndigheters finanser samt gör prognoser om statens ekonomi. 
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4.1.3 Open source och produkt rekommendationer 

Angående Open Source-produkter var det endast 3 av de intervjuade företagen som 

använde någon typ av Open Source produkter i sin driftsmiljö. I ett av dessa företag 

krävdes det ett speciellt beslut om Open Source produkter skall användas. När detta 

beslut togs så inventerades samtidigt programmet, och de kunde därmed hålla koll på 

dem. 

4.1.4 Rekommendation av licensinventeringsverktyg 

När frågan uppkomm om företagen kunde rekommendera sin licensinventeringsmetod 

till andra, var svaren varierade. Företag 5 ansåg att det är svårt att rekommendera en 

lösning till något företag där man inte vet hur organisationen ser ut. Dock ansåg de att 

själva metoden att utkontraktera sin licenshantering kunde rekommenderas, då det var 

skönt att ha någon att kunna diskutera sitt licensinnehav med.  

Företag 9 kunde rekommendera Snow License Manager som licensinventeringsverktyg, 

då det var enkelt och smidigt att använda vid inventering av stora nätverk. Dock 

nämndes att, som vid alla stora program krävs det en inkörningsperiod för att lära sig 

programmet och kunna utnyttja det effektivt. 
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5. Diskussion 
Licenshantering är ett viktigt ämne på företag med klientdatorer, då det kan röra sig om 

illegal verksamhet om inte licenser finns för de program som används, så kallad 

piratkopiering samt att de bryter mot bland annat upphovsrättslagen. När ett företag gör 

detta så är det allvarligt, dock ses det av allmänheten som något mer allvarigt när en 

myndighet gör det. Detta beroende på att medborgare förväntar sig att staten följer de 

lagar som gäller i Sverige.  

5.1 Licenser 
När en organisation innehar olovlig programvara på datorerna inom organisationen, är 

det många gånger inte IT-avdelningen eller den IT-ansvarige som har installerat dessa. 

Det är många gånger de anställda på företaget som har installerat programvarorna, 

eftersom det är svårt för den anställde att se datorn som ett arbetsredskap och inte som 

sin privata egendom.  

Många gånger vill användare ha skärmsläckare, spel eller annat för att kunna sysselsätta 

sig på raster och fritiden, men sådant är många gånger inte bara olagligt, utan det utgör 

även en säkerhetsrisk för företagen. Detta då många mindre program som användaren 

hämtat från internet kan innehålla virus eller annan skadlig kod. 

Men varför förstår inte användaren att det är olagligt att installera programvaror det ej 

finns licenser för? Jo, detta beror nog med stor sannolikhet på att det inte är användaren 

som köper in licenser för de programvaror som används, därmed ser de inte kostnaden. 

En programvara är immateriell och det associeras därför inte med att stjäla något fysiskt, 

så som en tröja från en affär. Programvaran finns där och det går väl ”bra” att låna 

grannens serienyckel för att installera den, då användaren bara skall använda den under 

begränsad tid.  

5.2 Intervjuer 
En annan intressant aspekt på vårt arbete hade varit att intervjua anställda ute på företag 

om hur de ser på sin dator och de program som finns på den. Vad de tror gäller i 

organisationen angående installation av programvaror och om de kunskap vad en licens 

innebär rent ekonomiskt.   



 17 

Innan intervjun påbörjades med det uppringda företaget påpekades det noga att alla svar 

är anonyma och inget svar kommer att vara möjligt att spåra till ett enskilt företag. Men 

trots detta så visade ett antal företag stor ovilja att medverka i en intervju. De kom med 

förklaringar som att man inte hade tid, eller de var helt enkelt inte var intresserade. 

Detta medför då frågan om de verkligen inte hade tid? Eller var det så enkelt att de inte 

hade koll på sina licenser och var rädda att de skulle hängas ut?  

En del av företagen som avböjde medverkan erkände att de hade en bristfällig 

licenshantering som anledning till att de inte ville medverka. De andra företagen vet vi 

dock inget om, utan kan vi endast spekulera om. Dock kunde vi uppfatta en viss 

osäkerhet när vi nämnde licenshantering och hur de sköter den. Dessa är några av de 

faktorer som gör att man kan anta att en större del av de företag som avböjde 

medverkade har bristfällig licenshantering, detta är dock inget som kan styrkas.  

Det kan även vara så att en policy på företag förbjuder att denna typ av information 

lämnas ut, detta borde dock företagen ha påpekat om sådant var fallet. Det är 

anmärkningsvärt att inte kommuner eller myndigheter som blev tillfrågade att medverka 

i en intervju är medvetna om sitt licensinnehav.  

En stor mängd tid fick ägnas åt att få tag på företag. I stora organisationer har det varit 

svårt att få tag på rätt person då de i växeln ofta inte har informationen om vilka som 

arbetar med vad på IT-avdelningen. Många gånger har det visat sig att, efter flera dagars 

ringade, att personen vi sökt inte har kunskap om företagets licenssituation. Detta 

resulterade i att processen med att ”jaga” en person återigen tog fart. 

5.3 Licensmedvetenhet 
Att vara licensmedveten innebär inte bara att man följer upphovsrättslagen utan det 

innebär i flertalet av fallen en ekonomisk vinst. Det har visat sig att företag som gör en 

korrekt licensinventering och betalar för de licenser som används har en lägre 

licenskostnad än innan inventeringen skedde.  

Enligt Berit Kjell, SAM specialist på Dustin, är det lika vanligt med under som med 

överlicensiering av programvaror på företag. Det är ofördelaktigt att betala för fler 

licenser som används, då de inte går att kräva tillbaka dessa pengar. En underlicensiering 

är inte heller bra då företaget får betala ”straffpriser” som är betydligt högre än de 

vanliga priserna om det fattas licenser vid en mjukvarurevision.  
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Enligt ITIL och BSA är det rekommenderat att använda en vedertagen metod för sin 

licenshantering. En sådan metod är till exempel Software Asset Management, SAM.  En 

bra licenshantering innehåller information om vilka datorer som finns på företaget, vilka 

program som finns installerade, samt hur ofta programmen används och hur många 

licenser företagen förfogar över.  

Som företag 1 nämnde, används inte licenserna på 90 dagar är det onödigt att betala för 

dem. En korrekt licenshantering kan således ge en klar och tydlig bild över vilka 

program som är använda och ifall dessa kan bytas till ett mindre kostsamt program som 

täcker användarnas behov. 

5.4 Licensinventeringsmetod  
De företag som deltagit i intervjuer har använt sig av olika program för att sköta sin 

licenshantering, valet av program har berott mycket på hur deras infrastruktur har sätt ut 

innan implementationen av licenshanteringsprogrammet eller hur de vill att den skall se 

ut efter en färdig utbyggnad.  

Många av licenshanteringsprogrammen har inte bara licenshanteringsmöjligheter utan 

ger oftast även möjlighet till ett flertal deployment tjänster och funktioner. Detta gör att 

även sådana funktioner tas i aktning när företag väljer licenshanteringsprogram, 

eftersom företag vill få ut det mesta för pengarna de lägger ner.  

SCCM 2007, SMS 2003, Altiris Inventory Solution och Snow License Manager är de 

program som har förekommit ute på företagen vi har intervjuat. Det går dock inte att 

säga vilken lösning som är bäst. Många företag har påpekat när frågan om deras lösning 

kan rekommenderas till andra företag kom upp, är att vilken lösning som används är 

väldigt företags, nätverks och organisations specifikt.  

Dock kunde samtliga företag som hade någon lösning implementerad rekommendera 

lösningen i sig, då de ansåg att produkterna fungerade bra. Men som med alla stora 

mjukvaror nämnde en mängd företag att inkörsperioden är lång. Det tar flera veckor, 

ibland månader, att få en produkt i ett stort nätverk att fungera optimalt och för 

administratören att lära sig alla funktioner i den.  

Vad det gäller utkontraktering så är det en väldigt smidig lösning, men en fråga som kan 

vara svår att svara på är, vad som rent juridiskt gäller om företaget utkontrakterar 

licenshanteringen till en leverantör, och företaget vars licenshantering är utkontrakterad 

får en mjukvarurevision? Vem tar i detta fall på sig ansvaret för eventuellt skadestånd?  
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Detta är något som måste göras upp med leverantören av tjänsten och skrivas in i 

avtalet. Företag 5 påpekade att det är viktigt att själv vara någorlunda medveten om sitt 

licensinnehav, även om ansvaret är utkontrakterat, och att det måste finnas en ömsesidig 

tillit mellan företaget och de företag som sköter licenshanteringen. 

Det är svårt att sätta upp generella riktlinjer för hur man på ett effektivt sätt att sköta sin 

licenshantering, då detta är väldigt beroende på företagets storlek och organisationens 

struktur. Men för att uppnå en korrekt licenshantering på företaget oavsett storlek, anser 

vi att det bör inrättas en policy som beskriver hur licenshanteringen skall skötas och 

vem som gör det.  

Det är möjligt att policyn säger att licenshanteringen skall skötas med hjälp av pärmar 

eller med ett avancerat licensinventeringsprogram. Allt detta beror på hur företagets 

organisation är uppbyggd, vilken typ av mjukvara de använder samt hur erfarna 

administratörerna är. 

En inställning som finns ute bland förtag och personer är att mindre företag har sina 

licenser i pärmar, detta är något vi delvis kunde bekräfta med vår undersökning. Det var 

företag med upp till 500 klienter där licenshanteringen sköttes i pärmar. I och med att de 

är få antal klienter finns det större möjlighet att hålla koll på sina licenser om de placeras 

i pärmar. Dock ger detta mer manuellt jobb och risken för att någon licens eller dator 

faller mellan stolarna ökar. Risken för detta är ännu större om det är fler än en person på 

företaget som arbetar med licensadministrationen.  

När licenserna finns i pärmar blir det mer jobb för mjukvarutillverkaren eller deras 

intresseorganisation när en mjukvarurevision utförs, då får de ingen snabb och tydlig 

bild över antalet licenser. Detta skall inte påverka utfallet av revisionen, men det är en 

större risk att någon licens som innehas missas bland alla papper i pärmarna.  

Desto större företag, desto mer avancerat licenshanteringssystem kan vi konstatera 

användes, då de stora företagen har någon typ av licenshanteringssystem. Av de 

tillfrågade företagen så är det en större mängd av de företag som har ett fåtal 

klientdatorer som har en policy för hur deras licenser skall hanteras. Men av de företag 

som inte hade någon policy anger ett antal att de håller på att utarbeta eller ska inom 

snar framtid skall implementera en licens policy.  
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5.5 Slutsats 
I början av uppsatsen beskrivs målen och syftet med den här undersökningen, vad har 

då undersökningen resulterat i för konkreta svar.? 

Vilka krav ställer upphovsrättsinnehavare på licenshanteringen? 

De ställer egentligen inga direkta krav utan föredrar att företagen har en strukturerad 

licenshantering, vilket innebär att företagen bör arbeta efter någon rekommenderad 

licenshanteringsmetod. SAM är en metoder som rekommenderas av både ITIL och 

BSA. Genom en implementering av SAM processen kan en effektiv hantering av 

licensflödet i organisationen uppnås. Om en korrekt licenshantering inte existerar blir 

detta dyrare i längden, då stora böter måste betalas om en mjukvarurevision utförs på 

företaget. 

Är företag medvetna om sin licenshanteringssituation?  

Genom vår definition av att vara medveten så får de flesta företag som intervjuats anses 

vara medvetna om sin licenshanteringssituation. Dock har en förvånansvärt liten del av 

företagen en policy för hur licenshanteringen skall skötas.  

Går det då att rekommendera någon lösning som underlättar hanteringen av ett företags licenser?  

Detta går att uppnå genom att införa SAM processen i företag, samt att använda sig av 

något licensinventeringsverktyg eller pärmar beroende på organisationen storlek, då 

SAM inte säger vilket inventeringsverktyg som skall användas får det som passar 

organisationen bäst användas. Vilket leder till att SAM formas efter organisationen 

behov och struktur. Detta gör att företagets organisation och nätverksuppbyggnad inte 

behöver ändras vid ett införande av SAM. 

5.6 Fortsatt forskning 
En fortsatt forskning som baseras på detta arbete kan undersöka följande saker: 

Undersöka en större mängd företag för att få ett bredare perspektiv och försöka se en 

trend hur det ser ut med licenshanteringen på en stor mängd företag. 

Hur fungerar det med licenshantering på företag som äger datorer och hyr ut dem till 

andra företag? Hur kan man hålla koll på de licenser som finns installerade på dessa 

datorer? 
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Undersökningen skulle även kunna vara bransch och företags specifik, till exempel bara 

undersöka offentlig sektor som arbetar med att sälja tjänster och som har mellan 500 

och 5000 klienter. 

Hur ser anställda på licenser och hur upplever de att licenshanteringen sköts inom sitt 

företag? 
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7. Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor 

Företag:  

Offentlig/Privat:  

Antal Klienter i ert nätverk? 

Vilka licensierade programvaror använder ni? 

Har ni någon policy för licenshantering? 

- Hur ser den ut? 
- Följs den/Är den rimlig att arbeta efter? 
- Har ni utarbetat den själv, eller har ni plockat en färdig policy? 

Hur sköter ni er licenshantering idag? (Program, pärmar etc.?) 

 Vid licenshantering idag: 

- Hur länge har ni haft systemet för licenshantering? 
o Vad är bra/dåligt? Varför? 
o Vad hade ni för krav på systemet ni kör? 
o Är det något ni kan rekommendera till andra företag? 

Har ej licenshantering idag: 

Varför har ni inte något system? 

- Har ni tänkt implementera något licenshanteringssystem? 
- Krav på systemet ni vill implementera? 

Hur löser ni dokumentation/licenser på Open source produkter/Linux distributioner 

och andra licensierade produkter, ej Microsoft? 
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