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SNOW LICENSE MANAGER
SAMMANFATTNING 

Mellan 2008-2010 genomförde Stockholms Läns Landsting (SLL) ett flertal resurs-krävande mjukvarurevisioner samt en förstudie 

för att undersöka hur man på bästa sätt kunde hantera licenser internt. Det ledde till en sammanslagning av ett flertal IT-funk-

tioner inom landstinget och att SLL IT bildades för att bli en övergripande IT-organisation med ansvar för hård- och mjukvara för 

alla SLL:s standardarbetsplatser. Som del i det fortsatta konsolideringsarbetet valde SLL att använda Snow License Manager för 

att få bättre kontroll över sina licenser och applikationer samt för att säkerställa att man utnyttjar varje licens till fullo under hela 

applikationslivscykeln. I en första fas har Snow License Manager implementerats på länets tre största sjukhus. Resultatet har blivit 

att SLL fått en övergripande kontroll över sina applikationer, kan få ut bättre rapporter ur systemet och kan utnyttja varje licens 

mer effektivt – samtidigt som såväl kostnader som manuellt arbete med licenshantering minskar. 

“I en första fas har Snow License Manager implementerats på 
länets tre största sjukhus.”

BAKGRUND

Stockholms Läns Landstings främsta uppgift är att se till att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och 

sjukvård och kollektivtrafik. Andra viktiga uppgifter är att svara för den långsiktiga planeringen av kollektivtrafiken och regionens 

tillväxt. Landstinget är en politisk styrd organisation och vart fjärde år är det val. Då väljer de som bor i länet vilka politiska partier 

och vilka politiker som ska styra landstinget de kommande fyra åren. SLL har cirka 42 000 anställda och det finns mellan 42-43 000 

klientdatorer inom organisationen. Mellan 2008-2010 genomförde SLL ett antal resurskrävande mjukvarurevisioner. Varje revision 

tog 4-6 månader. Efter att ha gjort en sammanställning av problem och möjligheter under revisionen beslöt man sig för att göra en 

förstudie för att undersöka hur man på bästa sätt skulle kunde hantera licenser internt.



Under 2010 bildades SLL IT, genom en sammanslagning av IT-funktionerna på bland annat Karolinska Universitetssjukhuset, 

Danderyds Sjukhus och Södersjukhuset. SLL IT blev en övergripande IT-organisation med ansvar för hård- och mjukvara för alla 

standardarbetsplatser inom landstinget. SLL IT har cirka 350 anställda.

Under förstudien tittade man på befintliga standarder för licenshantering (ISO 19770 och ITIL). Resultatet av förstudien blev att 

man i slutet av 2010 etablerade en särskild funktion inom SLL IT som fick ansvar för att hantera organisationens licenser och 

immateriella tillgångar.

UTMANINGEN

En av utmaningarna för den nya funktionen för licenshantering var att sätta upp riktlinjer och en policy för hur SLL skulle hantera 

licenser på organisationens klientdatorer. Initialt innebar arbetet en översyn av ungefär hälften (ca 22 100) av organisationens 

klientdatorer som var spridda över 3-4

olika nätverksmiljöer.

För att möta SLL:s behov av kvalitetssäkrad och automatiserad hantering beslöt man sig under sommaren 2011 för att genomföra 

en utredning för att ta reda på vilka verktyg som finns på marknaden. Tre lösningar från olika leverantörer identifierades, varav två 

gick vidare. En av dem var Snow License Manager från Snow Software.

SLL satte upp en kravspecifikation i tre olika nivåer för att komma fram till vilken av leverantörerna som var bäst lämpad för up-

pdraget. Den första nivån bestod av absoluta skallkrav för vad lösningen måste klara av, den andra var kriterier lösningen borde 

kunna uppfylla och den tredje innehöll kriterier som gärna fick uppfyllas. Båda leverantörernas lösningar klarade av alla de uppsat-

ta kriterierna men SLL valde att använda Snow License Manager.

Beslutet om att använda Snow License Manager grundade sig främst på två saker. Den första var att Snow Software hade 

erfarenheter från ett liknande arbete hos Trafikverket som använt sig av Snow License Manager för att konsolidera sju olika 

nätverksmiljöer och centralisera licenshanteringen. Det andra skälet var möjligheten att ansluta Snow License Manager till den be-

fintliga infrastrukturen Microsoft SCCM, som SLL använder för inventering. Samt att SLL, med hjälp av inventeringsverktyget Snow 

Inventory, även kunde inventera program i nätverksmiljöer som inte omfattades av Microsoft SCCM.

”Eftersom en jämförbar organisation hade lyckats med en liknande utmaning kände vi att vi också skulle lyckas”, säger Walter 

Mauricci, IT Asset Management på SLL IT Administration. ”Eftersom den konkurrerande lösningen varken hade referenskunder i 

Sverige eller några referenser på statliga verk eller landsting över huvud taget valde vi att gå vidare med Snow Softwares lösning. 

Att den redan fanns på två enheter inom SLL gjorde beslutet ännu lättare. De två befintliga installationerna integreras dessutom i 

det större avtalet med Snow Software vilket ytterligare konsoliderar vår IT-miljö.”

Beslutet att upphandla Snow License Manager fattades i januari/februari 2012. Sedan följde SLL IT en strikt plan i tre steg. Första 

steget var att planera för installationen tillsammans med Snow Softwares SAM-experter. Det följdes upp med utbildning i verktyget 

för berörd personal. Arbetet med det tredje steget, att ta systemet i bruk, inleddes i mitten av maj.

”En av utmaningarna för den nya funktionen för 
licenshantering var att sätta upp riktlinjer och 
en policy för hur SLL skulle hantera licenser på 
organisationens klientdatorer.”



”I juni var vi klara med de tre största sjukhusen – Danderyds Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset. På en 

och en halv månad fick vi allt att fungera vilket är rätt otroligt med tanke på att det gällde cirka 22 100 klientdatorer. Jag är själv 

både glad och lite förvånad över att det gick så snabbt, enligt uppsatt tidsplan och helt utan hjälp av inhyrda konsulter”, säger 

Walter Mauricci.

RESULTAT/FÖRDELAR

Ett av de stora problemen som SLL IT hade innan de implementerade Snow License Manager var att få ut rapporter att agera 

utifrån. Det enda som fanns att tillgå var enklare rapporter från Microsoft SCCM, men de gick inte att bryta ner på en nivå som 

faktiskt förenklade arbetet.

”Att få reda på att det finns för många licenser installerade någonstans inom koncernen är inte till någon större hjälp om man inte 

får reda på var i organisationen licenserna faktiskt finns, vilken klientdator det handlar om och vem som faktiskt använder dem. 

Vi kunde göra kopplingar mot katalogtjänsten i Microsoft men det krävdes mycket jobb och manuell handpåläggning för att få ut 

relevanta data. Det enda alternativet var att ringa runt till den IT-personal som fanns ute på enheterna för att försöka få dem att 

leta reda på datorn med den aktuella applikationen – något som i realiteten var omöjligt”, säger Walter Mauricci.

Med hjälp av Snow License Manager kan SLL IT inte bara få full kontroll över vilken licens som är installerad på vilken dator och 

vem som använder licensen. Från rådata och standardrapporter kan SLL IT skapa egna, skräddarsydda rapporter som visar på det 

totala användandet av applikationer.

Snow Software utvecklar och tillhandahåller prisbelönta produkter för licenshantering, inventering och programvarudistribution. 
Snow Software möjliggör för företag att ta kontroll över och maximera värdet av sina hård- och mjukvarutillgångar, vilket innebär minskade kostnader 
samt minimerad risk. Varje dag analyserar Snow Softwares system över 1,4 miljarder programvaruposter hos företag som sträcker sig från så olika 
branscher som media och näringsliv till offentlig- och utbildningssektorn. Sedan starten 1997 har mer än 6,5 miljoner licenser implementerats och 
Snow Software har idag kontor i åtta länder med partners över hela världen.

Läs mer på www.snowsoftware.com


