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Tidigare ansvarade Stockholms alla 
28 förvaltningar och 18 bolag för sin 
licenshantering själva. 

– Men det var komplicerat att få en 
överblick, och svårt att få samordna-
de programinköp med volymrabat-
ter, säger Stefan Schildt, biträdande 
avdelningschef på stadsledningskon-
torets it-avdelning.

Så år 2007 skulle man lägga ut mer-
parten av den administrativa licens-
hanteringen genom en bpo, business 
process outsourcing.

Steg ett var att sammanställa de oli-
ka enheternas processer kring licens-
hantering och licensbehov. Utifrån 
det kunde man sätta ihop en kravspe-
cifikation. 

Leverantören skulle ha stabila bo-
lagsstrukturer och vara finansiell på-
litlig, och erbjuda licensrådgivning, 
inköpssamordning och förstås full 
kontroll på licensinnehavet.

– Vinnaren skulle också bli vår 
leveran tör av mjukvarulicenser från 
stora utgivare som bland andra Micro
soft  och Adobe, säger Emma Karls-
son, jurist på Stockholms stad. 

I den offentliga upphandlingen kom 
anbud från Atea, Caperio,Crayon, Dus
tin  och PCWare.

PC-Ware vann. Varför?
– De fick högre poäng i utvärde-

ringen, konstaterar Emma Karlsson. 
Staden har även upphandlat gemen-

sam it-service av Volvo IT,  som leve-
rerar pc som tjänst till hela staden. I 
leveransen finns en portal där olika 
enheter kan beställa mjukvara.

– Programvaran installeras då auto-
matiskt utan något manuellt arbete. 
PC-Ware får idag bara information 
om det. På sikt vill vi integrera dem i 
processen, så att de för varje installa-

  STOCKHOLMS STAD

Köpte sin sam  
SOM tjänSt
Sveriges största licenstagare, 
Stockholms stad, upphandlade  
bpo för sin licenshantering.

tion måste bekräfta att staden är kor-
rekt licenserad, säger Stefan.

Fick ni någon sam-mjukvara i 
upphandlingen?

– Verktyget Managesoft, som an-
vänds både av oss och PC-ware, visar 
vilka program som installerats jäm-
fört med vilka licenser som köpts, 
samt hur ofta olika program används, 
säger Emma Karlsson.

Vilka, från stadens sida, deltog i 
upphandlingen? 

– I förstudien medverkade lokala 
beställare och it-samordnare. I upp-
handlingen deltog it, upphandlings-
experter på vår serviceförvaltning 
och jurister, berättar Emma. ]

Så uPPHAnDLADE Vi TAbELL KröniKA TiPS

Stockholms Stad är Sveriges 
största licenstagare. Så här  
arbetar de, sid 33

20 sam-leverantörer – från  
Asterio till Snow Software,  
sid 34–35

Många nöjer sig med ren  
inventering, men får då inte ut 
hela nyttan, sid 35

Glöm inte bort det här när du 
upphandlar licenshantering, 
sid 35

de flesTa bryter mot  
lagen med sina program
licenser, om man får tro 
branschorganisationen 
BSA. De flesta vill följa den, 
men många har ingen 
struktur för det. Det säger 
Tomas Persson, licens
specialist på itkonsult
bolaget Caperio. 

– Stirra dig inte blind på 
att bara köpa ett samverk
tyg (software asset mana
gement). Upphandla både 
verktyg och konsulttjäns
ter i ett svep, tipsar han.

Steg ett är att bilda en 
upphandlingsgrupp med 

någon från it, licensansva
rig och inköpare. Om möj
ligt ska en företagsjurist 
ingå i gruppen. Ju mer du 
kartlägger er program
miljö, desto  lättare blir det 
att upphandla verktyg och 
konsulttjänster.   

– Definiera i förstudien 
vad du vill uppnå med 
 licenshantering, och hur 
din verksamhet ska få ef
fektivare processer för att 
hantera mjukvara och 
 licenser. Var även noga med 
att inventera program som 
används i servermiljöer,  
affärskritiska system och 

databaser. I virtualiserade 
servermiljöer kan det krä
vas specialverktyg för det. 
Att få full koll på program 
handlar även om att elimi
nera risker för program
konflikter och virus, säger 
Tomas Persson.

Skicka sedan ut förfrå
gan och underlag till tre 
 licenskonsulter som till
handahåller olika sam
verktyg. Ta kontakt med 
konsulternas referenser. 

Hur ska man tänka 
kring val av verktyg?

– Den stora skillnaden 
mellan olika verktyg ligger i 

möjligheterna att filtrera  
information kring program
men. Välj ett användarvän
ligt och överskådligt verk
tyg, annars kommer du att 
få ett jättejobb med att själv 
filtrera data. 

Så – vad ska fälla av
görandet?

– Välj den licenskonsult 
och det samverktyg som 
matchar din verksamhets 
behov bäst. Ett viktigt krite
rium är leverantörens sup
port.  En verksamhet måste 
löpande bevaka sin pro
grammiljö och sina avtal, 
avslutar Tomas Persson. ]

tomas persson  
licensspecialist på it-
konsultbolaget Caperio. 

”sTirra dig inTe blind på saM-verkTygen” 

StockHolm
verksamhet … Kommun
anställda … 45 000 (och 80 000 
elever i stadens skolor)
Upphandlad tjänst … Leverantör 
av all programvara och hantering 
av licensadministration
investering … 110 miljoner
på webben … stockholm.se

stefan schiLdt och 
Emma Karlsson berät-
tar hur man jobbar med 
licenser på Stockholms 
stad.

LICEnShAntErInG
upphandling av
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precis soM aTT ingeT crM-sysTeM  automatiskt skapar kund-
vård skapar inte heller sam-verktygen automatiskt sam. 

Sam, som står för software asset management, handlar  
om att hantera hela livscykeln för såväl klient- som server-
program i en verksamhet – allt från att identifiera verksam-
hetsbehov till att avveckla program. Men det är dömt att 
misslyckas om man bara förlitar sig på it-baserade verktyg. 
Då är det bättre att upphandla konsulter som kan hjälpa till 
att utveckla en sam-process på företaget.

Men det räcker inte heller hela vägen. nyckeln till örnkoll 
ligger i ett eget förändringsarbete, som ska efterlevas efter att 
konsulterna lämnat huset. 

Många som har ett sam-verktyg nyttjar det i regel bara till 
ren inventering. Man vill gärna lösa sam-frågan på produkt-
nivå, med konsekvensen att man betalar för mycket för pro-
dukten och får för lite besparing tillbaka ur sam-projektet.  
Ett annat problem är avsaknaden av intern policy – med-
arbetare installerar program från nätet, och det är oklart  
vad som gäller. risig beställarkompetens i en upphandling 
kan också ställa till det. 

Sam-leverantörerna kan delas in i tre grupper: 

tTillverkare av sam-verktyg, som exempelvis  
Snow Software, Frontrange, Managesoft, License Watch,  
Microsoft  och Novell.  
tLAr:ar ( large account resellers) säljer licenser från  
mjukvaruföretag, men erbjuder också sam-tjänster och  
inför sam-verktyg. några exempel är Atea, Inmeta,  
Insight, Caperio och Dustin.  
tOberoende och nischade sam-konsulter som till  
exempel Notrex. Dessa har inte licenssäljare och utvärderar 
verktyg istället för att sälja dem.   

den svenska Marknaden  för licenser för nyttoprogram om-
sätter drygt 8,8 miljarder kronor. Var fjärde program som  
används i svenska datorer lär vara olagligt, om man får tro 
branschorganisationen BSA. ]

4 upphandlingen

tips 
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Många samköpare   
SnUBBLAr På tröSKELn 
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a Johan cooke ställer i varje nummer  

samman CIO Swedens upp hand lings
guide. Den här gången är temat licens-
hantering – i nästa nummer handlar 
det om it-jurister och -revisorer. Du 
når honom på johan.cooke@idg.se.

❶ VäLj HELST ett konsult-
bolag med juridisk kompe-
tens om vad som gäller i dina 
licensvillkor. 
❷ PASSA På att förhandla 
om volymrabatter, om du ska 
upphandla nya licenser. 

❸ SynA nOgA VAD som 
ingår i konsultuppdraget.  
Få helhetsbilden!
❹ CEnTrALiSErA licens-
hanteringen så långt det går, 
så får du överblick och kan 
utnyttja specialistkompetens. 

SAm 
lEVERANtÖRER20

Listan Visar ett UrVaL aV LeVerantörer Och erbjUdanden. Uppgifterna KOmmer från företagen sjäLVa Och är redigerade aV ciO sweden.               

leveranTör erbJUdande konsUlTTJänsTer
konTor/ 
ansTällda

verkTyg  
soM erbJUds MålgrUpp referenskUnder  sUpporT  

asTerio  
www.asterio.se

Systems management  
fokusera på Symantec  
Altiris, kompletterat med  
licensdashboard

Implementation av verktyg och  
processer, applikationspaketering, 
virtualisering, inventering

10 anställda i  
Stockholm och  
Göteborg

× × Licence  
Dashboard

× × Medelstora 
till stora före
tag, kring 500 
datorer

Din Bil, Sundbyberg, Stock
holms Universitet, Spendrups, 
TryggHansa, ICA, Linköping

På platsensupport,  
telefonsupport via till
verkare

aTea  
www.atea.se

Specialiststöd genom hela 
kedjan

SAMworkshop, projektledning,  
licensstrategi, audit service, verktygs
implementation, com pliance service

1 600 anställda  
på 30 kontor 

× × × Atea Compliance 
Manager, Snow, 
Novell

× × 50 datorer 
och uppåt

Previa Via tillverkare

caperio  
www.caperio.se 

Program och konsulttjänster Utredande och förvaltande tjänster 95 anställda på  
4 kontor

× × Snow, Microsoft 
m fl

× × Stora och 
medelstora

Kammarkollegiet Egen licenssupport; på 
verktyg via tillverkarna

connecTa  
www.connecta.se

Identifierar besparings
åtgärder och säkerställer  
effekthemtagningen

SAM assessement, compliance
identifiering, licenshantering, licens
organisation, processer 

750 anställda i  
Stockholm och  
Malmö

    Ingen uppgift Stora och 
medelstora 
företag

Ericsson, Nordea,  
Astra Zeneca, Folksam, 

crayon  
www.crayon.se

Program och konsulttjänster 
inom sam och Microsoft 
infrastruktur

Inventering, revisionsstöd, licens
policy, inköpshantering, avtalsanalys, 
utbildning, kravspec, införande och 
processdesign

35 anställda på  
ett kontor i  
Sverige

× × × Olika × × 250 datorer 
och uppåt

Ingen uppgift Ja

dUsTin  
www.dustin.se

Program och tjänster Ingen uppgift 350 anställda i  
Stockholm

× × Snow × × 500 datorer 
och uppåt

Luleå, Lidingö ingen uppgift

enfo Zipper  
www.zipper.se/sam

Arbetar med Microsoft
infrastruktur med fokus på 
applikationsprocessen

Samanalys, samplan, samkonsult 178 anställda på  
4 kontor

× Microsoft × × Ingen uppgift Volvo, Vattenfall, Sveaskog ingen uppgift

ibM  
www.ibm.se

Program och konsulttjänster Audit readiness, inventory manage
ment, software asset lifecycle  
management, financial management

400 000  
globalt

× × Tivoli × × Stora och 
medelstora 
företag

Ingen uppgift 24/7

inMeTa licensing   
www.inmeta.se

Program och konsulttjänster 12 olika tjänster på området 16 anställda i  
Stockholm,  
Göteborg och  
Örebro

× × × Inmeta License 
Manager, 
Manage soft,  
Licensewatch, 
Frontrange

× × Stora och 
medelstora 
verksamheter

Mölnlycke Healthcare,  
KG Knutsson

Licenshelpdesk och 
utbildning

inTbiZ  
www.intbiz.se/sams

Oberoende samkonsulter Konsultation kring processutveckling, 
nulägesanalys, licensavstämning, 
samplan

3 anställda på  
1 kontor

× Ingen uppgift Medelstora 
företag, of
fentlig sektor

Ingen uppgift Licensedesk under 
kontorstid

MicrosofT  
www.microsoft.se

Säljer program. Konsult
tjänster via återförsäljare

Via återförsäljare 450 anställda i  
Kista

× × Microsoft  
System Center

× × 5 användare 
och uppåt

Ingen uppgift Ja

nilex   
www.nilex.se

Nilexplus, ett system för  
helpdesk, ärendehantering 
och asset management

Installation, konfiguration och  
utbildning

26 anställda i  
Stockholm och  
Helsingborg

× × Nilex SAM × × Alla Nynäs, Peab, TV4, Värmlands 
Landsting, Högskolan Skövde

Telefon, mejl, fjärr
support och besök

noTrex  
www.notrex.se

Oberoende samkonsulter Outsorcad samfunktion, licens
specialist, samdesign & implemen
tering, upphandlingsstöd, licens
avstämning, Microsoft Enterprise  
Assurance trueupstöd, rådgivning

7 anställda på  
1 kontor

Ingen uppgift 1 000 datorer 
och uppåt

Apoteket, Länsförsäkringar  Ja

novell    
www.novell.com

Infrastrukturprogram Via partners 15 anställda på  
1 kontor i Sverige

× × Zenworks × × Ingen uppgift Ingen uppgift Europieskt support
center

opTiMal 2  
www.optimal2.se

System för inventering,  
licenshantering och livs
cykelhantering, migrering, 
och virtuella miljöer

Installation och driftsättning,  
identifiera risk & besparing, utbildning 
på samsystem, import av licens
information, installation av client  
lifecycle managementsystem

3 anställda på  
1 kontor

× × Frontrange × × 50 datorer 
och uppåt

Skanska, TDC, Viking Line, 
Billerud, Malmö Högskola, 
Skolverket

Telefon, kontorstid.  
På platsensupport, 
utbildning m m  
offereras separat

pc-Ware    
www.pc-ware.se 

Konsulttjänster Audit support, förstudier, implemen
tation, processutveckling, råd givning, 
projektledning, utbildning, helpdesk

30 anställda i  
Stockholm,  
Göteborg och  
Linköping

× × Flexnet,  
Licensewatch

× × 250 datorer 
och uppåt

Scania, Stockholm, Export
rådet 

Teknisk helpdesk samt 
licensdesk

pUlsen   
www.pulsen.se

Lösningar inom resource 
management, inklusive sam

Behovsanalys, beslutsunderlag,  
organisation och implementation

325 anställda på  
6 kontor

× × Zenworks × × Stora företag, 
offentlig sek
tor

Ingen uppgift Obegränsad, för fast 
månadsavgift

Qondoc   
www.qondoc.se

Lösningar för dokumenta
tion, administration, över
vakning och visualisering  
av itmiljöer

Implementation, utbildning 11 anställda på  
1 kontor

× × Qondoc × × 200 anställda 
och uppåt

Saab ICT, Svenska Spel, MSB Telefon, på platsen 
och fjärrsupport

riverMan   
www.riverman.com

Oberoende samkonsulter Programhanterings projekt, invente
ring, licensomptimering, processut
veckling, utvärdering av verktyg mm

2 anställda på  
1 kontor

× × Snow × × Alla Telefonsupport

snoW sofTWare   
www.snowsoftware.com

Produkter för licens
hantering, inventering och 
programdistribution

Inventering, audit services,  
workshops, utbildning

30 anställda på 1 
kontor

× ×  Snow × × 200 datorer 
och uppåt

ABB, Tullverket, Trafikverket 1st och 2nd line. Svar 
på allt inom 4 timmar
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