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Ligger fokus på den övergripande målsättningen?



Eller stirrar ni er blinda på detaljer?



Ligger fokus på den funktion som ska upphandlas?



Eller är ni vilse i en alltför omfattande teknisk specifikation?



Har ni rätt till viten för nertid på ett system som ingen 
använder?



Eller har ni infört en mekanism som i ett tidigt skede 
identifierar brister i leveransen och förhindrar nertid?



Lägger kundens systemägare energi på att bråka med 
leverantör om rätt till viten vid en totalt havererad 

leverans?



Eller har utomstående tredje part i ett tidigt skede kallats 
in och genomfört en granskning och föreslagit 

åtgärder som leverantören varit tvungen att 
implementera?



Fokus på rätt frågor!



Ett bra IT-avtal 
– Några utvalda fallgropar

– Förarbete

– Transition/Transformation

– Tjänstebeskrivning

– Flexibilitet

– Governance/Samarbete

– Påföljder

– Avveckling

– Regulatoriska frågor

– Oavsett om förhandlad upphandling eller inte (FFU)



Förarbete

– Fullständig analys av juridiska konsekvenser genomförd? 
– Kan befintliga licenser driftas av extern leverantör?  (DD)
– Ska utrustning övertas av leverantör?
– Ska anställda övergå till leverantör? 

– Har de ”juridiska” bestämmelserna anpassats till 
verksamhetsbehovet? 

– Det är inte bara den tekniska specifikation som ska 
justeras…
–Finns inga universella klausuler…
– Även sekretess, överlåtelse, ansvarsbegränsning m.m. 
måste anpassas



Förarbete, forts.

– Stämmer leverantörens respektive kundens intressen överrens? 
Viktigt att:

• Parterna diskuterat igenom förväntningar, målsättning och syfte
• Parterna har bekantat sig med varandras verksamhet, 

företagskultur, organisation och arbetssätt
• Kunden tydligt har identifierat och redogjort för leverantören sina 

prioriterade områden
• Kunden och Leverantören tillsammans gått igenom avtalets 

samtliga bestämmelser och bilagor och diskuterar dess innehåll 
(Avtalsworkshop)



Transition/Transformation

– Stort problem inom privat sektor att transition påbörjas ofta innan avtal 
ingåtts, mindre inom det offentliga problem pga LOU

– För att uppnå en lyckad transition bör avtalet behandla följande frågor:
• Tydligt och genomarbetad ansvarfördelning?
• Tydlig tidsplan?
• Hur tas kriterier för acceptanstest fram?
• Reglerar avtalet hur kommunikation ska ske?
• Tar avtalet och transitionsplanen höjd för upprepade genomgångar, 

tester, initiala körningar, etc.?
• Hur ser de legala påtryckningsmekanismerna ut? 
• Är förseningsviten alltid ett lämpligt påtryckningsmedel? (Step-In)
• Är förseningsviten exklusiv påföljd? (skadestånd, rätt till hävning m.m.)
• När börjar påföljderna gälla? (Grace Period) (Olika tidpunkter?)



Tjänstebeskrivning

– Behövs det i över huvudtaget ange en teknisk specifikation i aktuellt 
IT-avtal?

– Räcker det inte med en specifikation av den funktion som ska 
levereras?

– (Förhandlad) Leverantören strävar efter att skapa en tydlig 
Tjänstebeskrivning utan catch-all klausuler, där Kundens och 
Leverantörens ansvar framgår.

– (Öppen) Kunden söker ofta definiera omfattande krav på 
Leverantören och svepande ansvar. Kostnadsdrivande?

– Fokus på rätt delar; behövs inte alltid en catch-all-formulering för 
kunden så länge de centrala delarna fångas upp



Flexibilitet

– Flexibilitet betyder att förändringar lätt ska kunna göras, 
innebärande anpassningsbarhet och förändringsförmåga till följd av 
till exempel organisationsförändringar hos kunden som t.ex. 
användning av nya tekniska plattformar

– Tillåter avtalet att förändringar snabbt kan göras avseende hela 
leveransen, t ex innehåll i tjänsteutbud och servicenivåer?

– Tillåter avtalet skalbarhet, vilket innebär att volymen av tjänsterna 
skall kunna ändras?

– Medger avtalet anpassning till den tekniska utvecklingen?

– Genomtänkt tjänstebeskrivning och ett avtal som medger fleixibilitet 
(inom ramen för LOU)



Governance/Samarbetsbilaga

– IT-avtalets mest centrala bestämmelser; avgörande för ett 
fungerande och hållbart avtal

– Fokus och energi på att utveckla denna bilaga

– Om inte tagit fram en egen; kritisk granskning om leverantörens 
modell passar vår organisation



Governance/Samarbetsbilaga, forts.

– För att samarbete ska fungera måste avtalet behandla följande 
frågor:

• Säkerställer kontinuerlig kommunikation?
• Säkerställer en relevant uppföljning av leverans?
• Rapportering?
• När och hur får leverantör byta personal?
• Anpassat gränssnitt; pratar rätt person med rätt person hos 

kund /leverantör?
• Change; innehåller effektiva förändringsprocesser?
• Säkerställer en tidig identifiering av systematiska brister?
• Innehåller tvistelösningsmekansimer?



Påföljder

– Innehåller avtalet en adekvat lösning för säkerställa säker drift samt 
bra samarbetsklimat?

– Traditionella legala och operationella påföljder för icke uppfyllelse av 
avtalet är ofta av reaktiv karaktär istället för proaktiv natur; 
exempelvis viten, prisavdrag samt hävning

– Kan därför vara lämpligt att fundera på mer proaktiva påföljder

– Proaktiva påföljder avser att på ett tidigt stadium identifiera och 
motverka systematiska brister i leveransen. 



Påföljder, forts.

– Proaktiva påföljder i korthet:
1. Händelser som indikerar brister i leveransen eller hos 

leverantören identifieras och anges i avtalet
2. Dessa händelser tilldelas en risknivå beroende på (i) hur länge 

den pågår; (ii) om den är återkommande; (iii) hur allvarlig den är; 
samt (iv) hur viktigt den är för kunden

3. Till varje risknivå kopplas ett antal påföljder som syftar till att 
motverka bristen. Det är även möjligt att koppla vissa påföljder till 
vissa särskilda händelser

– Skräddarsydd; händelser som är av betydelse för parterna lyfts fram
– Olika brister straffas olika; mindre trubbigt och endimensionellt 

verktyg
– Funktionsanpassad; en mer ändamålsenlig och välbalanserad 

uppföljning av leverantörens leverans



Exempel på proaktiva påföljder

Händelse: Kundens medarbetare är enligt genomförd undersökning 
missnöjda med leverantörens tjänster; det rör sig främst om 
missnöje med leverantörens helpdesk-funktion.

Risknivå: Händelsen tilldelas enligt gällande avtal risknivå 3.

Påföljd: Bland påföljderna till risknivå 3 återfinns följande påföljd som 
väljs av kunden: 

Oberoende utomstående part kallas in som granskar 
leverantörens verksamhet och kommer med förslag till åtgärder 
som leverantören måste implementera på egen bekostnad.

Den oberoende parten förslår att leverantören skall tilldela 
helpdesk- funktionen ökade ekonomiska resurser och ändra 
vissa rutiner vid mottagandet av helpdesk-ärenden.



Exit/Avveckling

– Vilka skyldigheter ska leverantören ha att biträda kunden vid flytt till 
annan leverantör eller tillbaka till kund?

– Inlåsningseffekter?
– Hur, när och i vilket format ska kundens data återlämnas?
– Ska leverantören radera data som kunden inte vill ha åter?
– Hur hanteras utrustning som tagits över av leverantör; tas tillbaka, 

till vilket pris?
– Ersättning för avveckling?
– Licensfrågor; fortsatt licens?
– Skyldighet att leverera enligt SLA under avveckling; avseende vilka 

delar?
– OM leverantör inte uppfyller skyldigheter; Step-In?



Regulatoriska frågor

– Vem ansvarar för uppfyllelse av tvingande lagkrav?
– Kommunallagen
– Offentlighets- och sekretesslagen
– PSI-lagen
– Molnlösningar
– Personuppgiftslagen (PUL)
– Datainspektionens granskning av Salem och Enköping 

användning av molnlösningar 
– Stort antal krav på behandling och biträdesavtal



Sammanfattning 
– Alla frågeställningar kan lösas

– Gott förarbete; vad är unikt med vårt case?
– Har även de ”juridiska” bestämmelserna anpassats till 

verksamhetsbehovet?
– Centrala delar av leveransen; vad bör mätas, nivåer, påföljder?
– God och kontinuerlig kommunikation säkerställd; Governance?
– Vem ansvarar för tvingande lagkrav; molnlösningar?
– Hanterat riskerna i samband med Transition och Exit/avveckling?

– Rätt fokus!



Frågor?
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