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1 Inledning 
Reglerna är framtagna i enlighet med Statskontorets riktlinjer i skriften Statliga 
myndigheters hantering av programvarulicenser 2007:11 i avsikt att främja korrekt 
hantering och användning av programvaror och programvarulicenser inom Luleå 
tekniska universitet. 
 
IT-service är den enhet som är utsedd vid LTU att hantera och administrera LTUs 
generella/centrala programvaruutbud och avtal. IT-service ansvarar för: 
 
• Att följa upp avtal och licensutnyttjande och föreslå åtgärder vid över-eller 

underlicensiering.   
• Att tillgängliggöra information gällande programvaruutbud och hantering av 

licenser.  
• Vara rådgivande vid nyinköp av programvara, vara behjälplig vid tolkning av 

licensvillkor/programvaruvillkor och avtal.  
• Registrering av programvara och kontroll på tillhörande juridiska dokument 

gällande licensavtal.  

2 Syfte 
Reglerna ska säkerställa anskaffning och hantering av programvarulicenser vid LTU 
vilket syftar till att på ett betryggande sätt kunna styrka sitt licensinnehav för inköpta 
programvaror och licenser samt löpande ha kontroll av installerad programvara. 

3 Definitioner 
Med programvara avses körbart program/applikation för dator, mobiltelefon och 
liknande 
hårdvara. 
 
Med programvarulicens avses tillåtelse från tillverkare/leverantör att bruka dennes 
programvara i enlighet med gällande avtal och villkor. 

4 Allmänt 
Det är varje anställds och studerandes skyldighet att ta del av dessa regler och följa 
dem i samband med arbete och studier inom Luleå tekniska universitet. 
För programvara installerad på datorutrustning vid LTU ska licensinnehav kunna 
styrkas och vid begäran lämnas till IT-service. Vid tveksamheter kring dessa regler 
eller frågor rörande licenser kontakta IT-service. 
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5 Anskaffning av programvaror 
 
• Vid LTU ska samtliga inköp ske enligt egna eller statliga ramavtal om sådana avtal 

finns. Detta innebär att vid anskaffning av efterfrågad programvara skall befintliga 
avtal och villkor kontrolleras. Möjlighet till samordning ska undersökas av IT-
service eller IT-samordnare så att inköpet kan nyttjas på ett kostnadseffektivt sätt 
för LTU. 

 
• Vid tecknande av större avtal skall heltäckande sitelicenser tecknas där det är 

administrativt och ekonomiskt fördelaktigt. 
 
• Anskaffning/nedladdning av gratisprogramvara på en LTU-ägd dator, avsedd för 

tjänsterelaterad bruk, är möjligt.  Dock måste alltid leverantörens licensvillkor 
efterlevas, vid tveksamheter kontakta IT-service. 

6 Installation av programvara 
 
• Privatägda programvaror och programvarulicenser för privat bruk får inte 

installeras i universitetets datorer.  
 

• Programvaruinstallation får inte utföras utan att giltig licens finns för respektive 
installation. 

7 Nyttjande av programvaror och 
programvarulicenser vid LTU 

7.1 Anställd 
• Det åligger varje enskild användare att i sitt eget nyttjande av universitets 

anskaffade programvaror med tillhörande programvarulicenser efterleva 
licensavtalens villkor.  
 

• Anställda får endast nyttja programvaror och programvarulicenser i privat dator i 
det fall avtal med leverantören tillåter detta och då nyttjandet sker i samband med 
arbete för universitetets räkning.  
 

• Programvaror som köps in till universitetet är av typen akademisk licens, vilket 
innebär att programvaran bara får användas i utbildning- eller forskningssyfte utan 
vinstintresse.  

• Programvara och licenskoder ska hanteras på ett sådant sätt att otillbörlig 
spridning och användning förhindras. 
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7.2  Studenter 
• Det åligger universitetets studenter att i sitt eget nyttjande av programvaror och 

programvarulicenser efterleva leverantörens avtal och villkor samt även 
universitetets interna policyer och regler.  
 

• Studenter får endast nyttja programvaror och programvarulicenser i privat dator i 
det fall avtal med leverantören tillåter detta och då nyttjandet sker i samband med 
studier eller arbete för universitetets räkning.   
 

• Programvaror som köps in till universitetet är av typen akademisk licens, vilket 
innebär att programvaran bara får användas i utbildning- eller forskningssyfte utan 
vinstintresse. 
 

• Programvara och licenskoder ska hanteras på ett sådant sätt att otillbörlig 
användning förhindras. 

8 Efterlevnad av avtal och uppföljning av installerad 
programvara 

 
• Uppföljning sker årligen av de större centrala programvaruavtalen. Kontroll av att 

programvaran fortsatt nyttjas och att antal licenser är i paritet med nyttjandet.  
 

• Uppföljning av licensnyttjande ska ske löpande av installerad programvara på alla 
LTU-ägda datorer.  

9 Avinstallation/borttagning av programvara från 
privat dator 

9.1  Anställd/Medarbetare 
För anställda/medarbetare gäller att vid avslutat uppdrag/anställning vid universitetet 
skall all programvara tillhandahållen av universitetet avinstalleras från privata 
datorer. 

9.2  Studenter 
För studenter gäller att efter avslutade studier skall all programvara tillhandahållen av 
universitetet avinstalleras från privata datorer. 
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10  Påföljder 
10.1 Överträdelse anställd/medarbetare 

Om en anställd/medarbetare hanterar programvara i strid mot universitetets 
licensregler och leverantörens avtal, kan detta innebära arbetsrättsliga påföljder.  

10.2 Överträdelse student 
Om en student hanterar programvara i strid mot universitetets licensregler, kan 
påföljden för detta innebära att studenten stängs av från universitetets IT-resurser. 
Regelöverträdelse kan också bli ett fall för disciplinnämnden. 

11  Referenser 
Statliga myndigheters hantering av programvarulicenser - Statskontoret 
www.statskontoret.se/upload/publikationer/2007/200711.pdf 
 
 


