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Agenda – vanliga fallgropar i Outsourcingavtalet 



• Juristen skriver huvudavtalet, verksamheten skriver 
bilagorna 

– Risker? 

– Exempel:  

• Definierade uttryck skrivs med liten bokstav i 
bilagorna 

• Olika ord används för att beskriva samma sak 

• Konsekvens? 

Fallgrop  – Vad är egentligen avtalat? (avtalsstruktur) 
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• Användning av avtal som inte passar för situationen 

– Exempel: Användning av standardavtalet Avtal 90 eller andra 
standardavtal (ibland listas flera) 

– Om avtalet är ska-krav riskerar man att få ett avtal som är 
svårt att tillämpa i praktiken 
 

• Huvudavtal samt ett eller flera av IT-branschens 
standardvillkor 

– Risker? 

– Hur undviker man riskerna? 
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Fallgrop  – vad är egentligen avtalat? (avtalsstruktur) 



• Användning av vaga uttryck 

– “inom skälig tid” 

– “utan oskäligt uppehåll” 

– “med den skyndsamhet som omständigheterna kräver” 

– “Helpdesk är öppet vardagar mellan 9-17” 

• Användning av “öppna bestämmelser” som inte anger 
någon konsekvens eller som inte innebär ett förutsebart 
åtagande 

• Motstridiga bestämmelser i avtalet 
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Fallgrop  – otydliga formuleringar 



 • Kunden har oftast dåligt förhandlingsläge 
under pågående outsourcing. 

• Avtalet saknar process för ändringshantering 

– Risker? 

• Behov av förändringar: 

– Upp/nedskalning (volymförändring) 

– Nya Tjänster 

– Specialprocesser vid t ex särskilda sorters 
ändringar (regulatoriska krav, Policies, nödfall 
såsom dataintrång) 

–  Rätt att köpa liknande tjänster av annan 

• Priser? 

 

Fallgrop  – Oklar ändringshantering /bristande flexibilitet 
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• Båda parter har gemensamt intresse av att avtalssamarbetet 
löper på bra ≠ samma intressen?? 

– Risker? 
 

• Exempel: 

– Exempel: “Kunden ska i samband med leveransen biträda 
Leverantören i erforderlig utsträckning” 

– Exempel: ”Parterna ska gemensamt se till att tjänsterna 
utvecklas och tillhandahålls på ett bra sätt” 

– Risker? 
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Fallgrop – ”Partnerskap” 



 • Lika viktigt för leverantören som för kunden? 

– Risker med en vag kravspecifikation ? 

 

• Tydliggörande av kundens förväntningar 

– Kravspecifikation – innehåller den tydlig 
beskrivning av förväntningarna? 

Fallgrop  – Vad har vi beställt? Vad ska levereras? (kravspecifikation) 
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 ”Tjänsterna ska levereras i enlighet med den preliminära tidsplanen i bilaga A och som 
närmare ska överenskommas mellan parterna” 

• Fördelar eller nödvändigt? 

• Risker? 
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Fallgrop – ”att avtala om att avtala” 



Före godkänd 
leverans 

•Acceptanstest/ 
Godkännande 

 

•Konsekvenser: 
-Förseningsansvar 
(vite) 
-Betalningsplan 
kopplat till tidsplan 
och godkännande 

Efter godkänd 
leverans 

•Felansvar 
-SLA 

•Andra avtalsbrott 

• Fördelning av ansvar (ej gemensamt) 
– Specificera kundens ansvar 
 

• Tidplan (detaljerad och fastställd) 
– Viten? Hävningsrätt? 
 

• Säkerhetsåtgärder vid övergången bör specificeras  
– t ex förstudie, etapper, back-up, mirror sites mm 
 

• Övergång av personal (?) 
– Identifiera och specificera vilka som ska gå över 
– Förhandla med facket i tid! 
 

• Undvik ”automatiskt godkännande” 
”Om kunden därefter, utan att effektiv leveransdag har inträtt, 
använder Leverensen eller del av denna i sin verksamhet utan 
leverantörns skriftliga medgivande, inträder effektiv leveransdag för 
den del av Leveransen som använts.” (Avtal 90 punkt 4.4) 
 

Risker? 

Fallgrop  – Att inte reglera överföringsprojektet och 
”godkännande”/”acceptans” 
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• Vem äger resultatet av eventuellt arbete?  

– Exempel: avtal utan reglering av immateriella rättigheter 

• Vad gäller? Vem bär risken? 

– Exempel: avtal med reglering av immateriella rättigheter 

• “Allt arbetsresultat som uppkommer till följd av detta avtal är 
kundens egendom utan särskild ersättning till leverantören” 

• Vem bär risken? 

• Specifikationsprincipen i 28 §upphovsrättslagen  

• Får man outsourca befintliga system?  

– Begränsningar i befintliga licenser 

– Finns andra villkor i programvara från tredje man? 

• Ansvar för immaterialrättsintrång –ansvarsbegränsning? 
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Fallgropar  – Vem äger vad ? (immateriella rättigheter) 
 



Säkerhetskrav: 

•Lagkrav (även ändrade) 

•Nivåer/policy 

•Krav på back-up 

•Mirror site 

•Katastrofplan 

Sekretess: 

•Vem får tillgång till 
informationen? 

•Glöm inte 
underleverantörer! 

•Ansvarbegränsning 

•Vite (?) 

Personuppgifter: 

•Kunden fortfarande 
ansvarig 
•Personuppgiftsbiträdesavtal 
•Underleverantörer/fullmakt 
•Regler om hur uppgifter får 
föras över till tredje land  

 

Fallgrop – Att inte reglera hantering och skydd av information 
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• Otydlig avtalstid 
Ex: ”Detta Avtal gäller från undertecknandet och under 
en initial period om tolv (12) månader. Under den 
initiala perioden kan uppsägning ske med tre (3) 
månaders uppsägningstid. Avtalet förlängs automatiskt 
tills vidare efter den initiala perioden med sex (6) 
månaders uppsägningstid.” 

• Vilka risker finns och vem löper risken? 

• Kundperspektiv: 
– Lång uppsägningstid för leverantören 

– Option för kund att förlänga 

 

Fallgrop  –Avtalstiden 
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• Hävning eller förtida upphörande? 
Ex: ”Beställaren äger rätt att häva avtalet och få ersättning för skada om 
leverantören väsentligen brutit mot avtalet och inte vidtagit rättelse inom 
30 dagar efter skriftlig anmodan från beställaren” 

– Vilken risk finns och vem löper risken? 

• Upphörande vid avtalsbrott  
Ex. ”Vardera parten äger säga upp avtalet till upphörande om andra 
parten bryter mot sina åtaganden enligt avtalet och inte inom 30 dagar 
efter skriftlig anmodan har vidtagit rättelse” 

– Vilken risk finns och vem löper risken? 

• Överväg att lägga in en rätt för kunden att säga upp i förtid mot 
avgift (s.k. ”early termination”) 

• Specificera situationer som ska ge rätt att säga upp/häva avtalet  
– Bortre gräns vid försening 

– Bristande SLA –smärtgränsen/maxat vite 

Fallgrop – Hur kommer vi ur avtalet om vi blir oense? 
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Exempel: ”Om tillgängligheten under mätperioden 
understiger 99,2 % ska Kunden ha rätt till vite om X% av 
månadsavgiften för den tjänst som berörs för varje 0,01 
enhet som tillgängligheten understiger avtalad nivå, dock 
max 10 % av aktuell månadsavgift” 

• Vad blir det för belopp i slutändan? 

• Exklusiv reglering? 

• Risker? 

2013-05-15 

FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTAL 

15 

Fallgrop  – SLA och viten =kundens trygghet? 



• Otydlig och ensidig ansvarsbegränsning 
– Exempel: “Leverantörens skadeståndsansvar ska vara begränsat till 20 % av kontraktssumman”  
– Vilka risker finns med denna bestämmelse? 
– Vem står risken? 

• Indirekta skador är oftast den ”största skadan” 
• Friskrivning från ansvar vid förlust av data  
• Force majeure  

 Exempel: “avbrott i allmänna kommunikationsnät, internetförbindelse, [..]” 
• Rätt till skadestånd utöver vite 
• Obegränsat skadestånd vid: 

– Immaterialrättsintrång 
– Sekretess 
– Annat? 
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Anpassa ansvarsbegränsningen 
efter omständigheterna ! 

Fallgrop – låg eller oklar ansvarsbegränsning 



• Skyldighet för leverantören att hjälpa till 

 

• Kostnadsfritt eller förbestämt pris? 

 

• Återköp av hårdvara och licenser 

 

• Dokumentation 

 

• Personal/kunskapsöverföring 

Fallgrop –att inte avtala om vad som händer vid avtalets upphörande 
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1. Finns det någon skillnad mellan affären och avtalet? 

2. Avtalet ska spegla hela affären hela tiden. 

3. Vet parterna vad de vill? 

4. Kan man utläsa parternas vilja ur avtalet? 

5. Det finns inga motsättningar mellan att ha ett tydligt 
och bra avtal och att ha en bra affärsrelation! 

6. Använd avtalet 

7. Balanserat avtal 
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Några goda råd på vägen 



• Sträva efter ett avtal som: 

– Speglar affären 

– Är tydligt 

– Är välbalanserat 

– Är kvalitetssäkrat av jurist 
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Slutsatser 



 

 

 

 

 
 
 

Frågor? 
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