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Om InHouse Legal Services AB 

• IHLS grundades 2010 i avsikt att fylla ett glapp på marknaden 

• Resultatet blev en ny typ av juristtjänst 

 

• Med IHLS kan ni få funktionen av en egen eller större 

juristavdelning med flexibilitet och hög kompetens till en rimlig 

kostnad 

• IHLS ger er: 

• Jurist med gedigen och bred erfarenhet 

• Regelbunden kontakt och arbete utfört på plats hos er 

• Jurist som brinner för att med juridikens hjälp  

genomföra lönsamma affärer 

 
Inhyrd affärsjurist, ett medel att uppnå lönsamma affärer. 
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VAD LEDER TILL TVIST? 

 

FÖRVÄNTNINGAR 

 

FÖRVÄNTNINGAR 

 

FÖRVÄNTNINGAR 
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Varför så ofta osämja just med IT-avtal? 

 

DE TRE O:NA 

 

OKLARHET och OKUNSKAP ger OVISSHET  
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Varför så ofta osämja just med IT-avtal? 

 

Visst! 

 

KUNSKAP ger VISS KLARHET 
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Varför så ofta osämja just med IT-avtal? 

 

Men enbart 

 

KLARHET och KUNSKAP ger VISSHET 
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Titanic? Vi pratar om IT- och mjukvara! 

På samma sätt som ett fartyg sjunker: 

 

Enkla, påtagliga 

och konkreta produkter 
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Komplicerade,  abstrakta och 

ogripbara produkter 



KLARHET ger VISSHET om FÖRSTÅELSE 

 

Vit köksstol med blåvit 

stoppad sits 
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Enkla, påtagliga 

och konkreta produkter 
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Komplicerade,  abstrakta och 

ogripbara produkter 



Vad görs normalt då? 

Mer juridik 

Längre avtal 

Mer fikonspråk 

Fler modeord 

Mer av allt! 

InHouse Legal Services AB          Richard Berg          Tel: +46 70 285 3157          E-post: richard.berg@ihls.se          www.ihls.se 



FÖRSTÅELSE ger VISS KLARHET 

VAD SKA EGENTLIGEN LEVERERAS? 

• As shown in the attached product description document, a 

fully modular enterprise content management software 

system to organize documents, contacts and records related 

to the processes of your organization. It provides seamless 

access and structures and manages all your organization’s 

information content and file formats, manages locations, 

streamlines access by eliminating bottlenecks and optimizes 

security and integrity. It contains: 

• A front-end flexible user interface Content Management 

Application (CMA) that allows a user, even with limited 

expertise, to easily add, modify and remove content from 

a Web site without the intervention of a Webmaster; and’ 

• Content delivery application (CDA), which compiles all 

information and updates the Web site 
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FÖRSTÅELSE ger VISS KLARHET 

Enterprise Content Management - (”ECM”) - 

dokumenthantering för företag - hantering av textdokument 

och annan information i företag, myndigheter och 

organisationer. Branschorganisationen  AIIM definierar ECM 

som ”de tekniker som används för att insamla, hantera, lagra, 

bevara och leverera material och dokument som gäller 

organisationens processer”. Dokumenthantering omfattar ofta 

kontroll av att information inte kommer på avvägar och skydd 

av upphovsrättsligt skyddat material. Dokumenthantering 

måste också anpassas till lagarna, särskilt i USA (se Sarbanes-

Oxley), ställer krav på företagen att de inte få förstöra eller 

manipulera e-post och andra dokument.  
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FÖRSTÅELSE ger VISS KLARHET 

VAD SKA EGENTLIGEN LEVERERAS? 

• As shown in the attached product description document, a 

fully modular enterprise content management software 

system to organize documents, contacts and records related 

to the processes of your organization. It provides seamless 

access and structures and manages all your organization’s 

information content and file formats, manages locations, 

streamlines access by eliminating bottlenecks and optimizes 

security and integrity. It contains: 

• A front-end flexible user interface Content Management 

Application (CMA) that allows a user, even with limited 

expertise, to easily add, modify and remove content from 

a Web site without the intervention of a Webmaster; and’ 

• Content delivery application (CDA), which compiles all 

information and updates the Web site 
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FÖRSTÅELSE ger VISS KLARHET 

VAD SKA EGENTLIGEN LEVERERAS? 

• As shown in the attached product description document, a 

fully modular enterprise content management software 

system to organize documents, contacts and records related 

to the processes of your organization. It provides seamless 

access and structures and manages all your organization’s 

information content and file formats, manages locations, 

streamlines access by eliminating bottlenecks and optimizes 

security and integrity. It contains: 

• A front-end flexible user interface Content Management 

Application (CMA) that allows a user, even with limited 

expertise, to easily add, modify and remove content from 

a Web site without the intervention of a Webmaster; and’ 

• Content delivery application (CDA), which compiles all 

information and updates the Web site 
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OKLARHET och OFÖRSTÅELSE ger OVISSHET 

VAD SKA EGENTLIGEN LEVERERAS? 

 

• Develop a turn-key, modular and fully flexible reporting tool 

to integrate with the Enterprise Content management 

software server and the customer’s database for location 

based services; and 

 

• Customize the end user interface in the Content 

Management Application to accommodate easy  

generation of necessary reports. The format of the reports will 

be agreed by the parties in weekly review meetings during 

the integration project. 
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HJÄLPER DET? 



InHouse Legal Services AB          Richard Berg          Tel: +46 70 285 3157          E-post: richard.berg@ihls.se          www.ihls.se 

NJÄ!!!!! 



Varför flyger vi idag inte brittiska plan? 
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1949 – Prototypen för det revolutionerande De Havilland Comet 1 
1952 – I kommersiell drift för BOAC – restiden halverades! 
Sedan - Vad hände? 



Materialutmattning 

Tre steg: 

 

1) Initial spricka uppstår i en svag punkt i materialet 

2) Sprickan växer (oftast osynligt för blotta ögat) 

3) Sprickan brister i ett katastrofalt brott 
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EXAKT SAMMA PRINCIP I AVTAL 
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Du kan förstärka ett avtal 

MEN: 

 

1) Det är den SVAGA punkten som måste tas bort genom 
förstärkningen 

2) Förstärker du andra delar av avtalet kan du snarare förvärra 

problemet, t.ex. genom att lägga till juridiska termer för att 

försöka ta bort en teknisk svaghet. 

OBS! 

1) Nästan omöjligt att förstärka avtalet i efterhand (den initiala 

sprickan har redan skapats)  
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DET VILL SÄGA!!!! 

 

1) Mer juridik, längre avtal och fler avtalstermer hjälper inte. Du 

förstärker bara fel del av avtalet och kan snarare förvärra 
problemet 

2) Fler modeord och oklara termer hjälper definitivt INTE! 
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VAD KAN MAN GÖRA? 

 

1) Skriv enkelt! 

2) Skriv begripligt! 

3) Använd konkreta väletablerade termer 

 

OCH 

 

FÖLJ ENKLA GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER! 
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SKRIV ENKELT 

 

Vad är det för fel på vanlig svenska? 

 

Är det verkligen så mycket roligare att 

• ”Addera funktionalitet” istället för att ”lägga till funktioner”? 

• Tala om ”teknologi” istället för ”teknik”? 

• ”Optimera” något istället för att ”förbättra”?  

• Skriva ”applikationsdatabas” istället för ”databas för 
ansökningar? 
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SKRIV BEGRIPLIGT 

 

ANVÄND VÄLETABLERADE TERMER! 

  

Computer Swedens Språkwebb 

 

http://www.computersweden.se 

 

http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/default.asp   
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DU MÅSTE HA FULL KONTROLL PÅ “VAD” SOM SKALL LEVERERAS 

• Fokus på tjänste/produkt/systembeskrivningar 

• Förstår du vad som står? 

• Inga vaga begrepp 

• Inget säljsnack! 

• Fokusera på att avgränsa! 

 

REGEL # 1 – VAD? 



 NYCKELORD! Avtalet är inte platsen för säljsnack eller för att 
imponera på kunden. Avtalet ska tydligt beskriva: 

 Vad ska levereras! Och 

 Vad ska inte levereras genom tydliga avgränsningar. 

 

 KOM IHÅG: De juridiska delarna av avtalet kan “i praktiken” 
inte begränsa mycket av vad som står i tjänste- och 

produktbeskrivningarna. 

 
 

REGEL # 1 – VAD? 



 NYCKELORD! VAD ÄR DET FÖR FEL PÅ EN FÖRSTUDIE? 

 

 KOM IHÅG: Bättre med en fågel i handen än tio i skogen. 

 

 GLÖM ALDRIG: 1.0 regeln 

 
 

REGEL # 2 – OSÄKER PÅ VAD? 



FULL KONTROLL PÅ “NÄR” DET SKALL LEVERERAS 

• Fokusera på tidplanerna! 

• De måste vara rimliga och innehålla reserver! 

• Tillse att avtalet innehåller rimliga förseningsviten! 

 

 Nyckel: Varje försening innebär en skadeexponering. 

 Nyckel: De juridiska villkoren kan “i praktiken” bara “försena” 

skadeexponering men egentligen inte reducera dem. 

 

REGEL # 2 – NÄR? 



 

 

IMPONERANDE ATT UPPFYLLA AVTALADE LÖFTEN! 

 

INTE ATT FYLLA UPP AVTALET MED LÖFTEN! 

BUDORD 1 



• Beskriv affärsmodellen på ett tydligt sätt 

• Ta inte för givet att mallavtalet du utgår ifrån beskriver rätt 

affärsmodell. 

• Molntjänst 

• Driftad tjänst 

• Programvara som tjänst 

• Direktlicensierad programvara 

• Underlicensierad programvara  

 

DU SKULLE INTE KÖPA BIL PÅ VILLKOR FRÅN EN 

BILUTHYRNINGSFIRMA ELLER TVÄRTOM. 

OFTA GÖRS MOTSVARANDE I MJUKVARUVÄRLDEN. 

REGEL # 3– HUR? 



TALA INTE OM KOMMERSIELLA OCH JURIDISKA FRÅGOR 

• Allt är juridik och allt är kommersiellt. Det finns ingen 
gränsdragning. 

• Juristen som säger “Det här är en kommersiell fråga” vill 
bara undvika att ta ansvar för frågan. 

 

 Nyckel: Det du inte förstår – Acceptera inte!! 

 

DEN ENDA DUMMA FRÅGAN ÄR DEN SOM INTE STÄLLS! 
 

REGEL # 4 – ALLT ÄR KOMMERSIELLT! 



• Företag älskar att göra “customiseringar” och skräddarsydda 

lösningar 

• Leder ofta till tvister 

• Om det som är standard är på nivån KUNSKAP ger VISS 

KLARHET, d.v.s. enbart de insatta tror sig begripa någonting alls 

är det som är anpassat och skräddarsytt definivt på nivån 

OKLARHET och OKUNSKAP ger OVISSHET. 

 

Undvik att prata om Customiseringar och skräddarsydda 

lösningar – bättre att tala om integrationsarbete och 

anpassningar. 

 

 

REGEL # 5 – Skräddarsytt blir ofta felsytt 



• Blanda inte samman ägandeskap till upphovsrätten med att 

ha samtliga rättigheter till utvecklingen.  

 

 

 

 

REGEL # 6 – INGEN PRESTIGE ATT ÄGA 



Återanvänd inte engelska och amerikanska avtalsvillkor utan att 

tänka till – Varför? 

 

• …. makes no representations and warranties with respect to 

the Deliverables, whether express or implied, including but not 

limited to implied warranties of merchantability and fitness for a 

particular purpose. 

 

• ANSVARSBEGRÄNSNINGSKLAUSULEN I ETT SVENSKT AVTAL MED 

STORA BOKSTÄVER 

 

• Time is of the essence! 

 

 

 

REGEL # 7 – VARFÖR PÅ DETTA VISET? 



• Supplier warrants that the product does not and will not infringe 

on any other party’s intellectual property rights. 

 

 
 

 

 

REGEL # 8 – DEN OMÖJLIGA GARANTN 



 
• Som leverantör – gör det möjligt att skapa licensrättigheter som 

kan expanderas till en extra licensavgift senare 

• Som kund – var supertydlig med vilka rättigheter du faktiskt 
behöver. 

• Har konsulter rätt att använda mjukvaran? 

• Har du rätt att outsourca delar av din verksamhet? 

 

• Garanti och support och underhåll är två olika saker. Garantin 
är i praktiken värdelös. 

• hur de olika mjukvaruversionerna: x.y.z. 

• Vad fås inom ramen för användarstöd och underhåll? 

• Är nya funktioner friskrivna? 

 

 

 

REGEL # 9 – Andra mjukvarufrågor 



 

 

 

MÅNGAS HUVUDFOKUS! 

 

MEN KNAPPAST OM MAN VERKLIGEN VILL REDUCERA SIN RISK 

REGEL # 9 - Ansvarsbegränsningen 



SvD 15/9.2009 

 

• Vattenfalls ansvar utan tak 

• Hela den statliga Vattenfallkoncernen kan gå under om det inträffar en 

kärnkraftsolycka i Tyskland. Till skillnad från i Sverige har de tyska 

kärnkraftsbolagen ett obegränsat ekonomiskt ansvar vid radioaktiva 

utsläpp 

 

§17 i Atomansvarighetslag (1968:45) begränsade ansvaret till 300 miljoner 

särskilda dragningsrätter, dvs då 3,3 miljarder kronor. 

Vattenfalls rörelseresultat (efter skatt) 2009 uppgick 

Till 13,4 miljarder kronor 

 

REGEL # 9 - Ansvarsbegränsningen 



NY Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid 

radiologiska olyckor 

 

 

• 27§ Obegränsat ansvar 

 

 

REGEL # 9 - Ansvarsbegränsningen 



TITANIC-principen 

 

 Det är bättre att fokusera på HUR isberg undviks än att konstruera 

fartyg som står emot att köra på isberg! 

 

 

 

 

 

REGEL # 10 – TITANIC-PRINCIPEN 



Detta är svagheten med standardavtal  

 

Juridiken är oftast klanderfri 

 

MEN!! 

 

Man förlitar sig på att den medföljande tekniska dokumentationen 

är klar, tydlig och väl avgränsande, vilket den oftast inte är. 
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TITANIC – OSÄNKBAR? 

Varvet Harland & Wolff som byggde Titanic pratade inte om 

osänkbar. 

 

Man pratade om FLYTBAR! 

 

Det var rederiet White Star Line som började använda begreppet 

osänkbar – PR-mässigt mer slagkraftigt säljsnack! 
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TACK! 
 

 

 

Richard Berg  

Richard.berg@ihls.se 

070-285 3157 
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