NOTISER

ERP-översyn lönar sig

Den amerikanska staten spenderar
årligen svindlande 500 miljarder
kronor på it, men har tidigare haft
stora brister kring kollen av hur dessa
pengar används. Därför inrättade
president Barack Obama under våren
2009 en ny tjänst där han utsåg Vivec
Kundra till USAs första CIO. Han har
på två år minskat statens it-utgifter
med 20 miljarder kronor, främst
genom att etablera modeller för hur
man kan dela på de gemensamma
resurserna. Det viktigaste verktyget
kallas Federal IT Dashboard där de
största myndigheternas it-projekt
finns samlade.

Molntjänster – nytt teknikkoncept

Lawson välkomnar programkörning
via internet. Deras Cloud Services
underlättar att köpa, installera, använda, styra, underhålla, uppgradera
och även betala för deras senaste
versioner av kompletta företagsprogramvaror. Teknikkonceptet innebär
en sammansmältning av tre större
trender:
• Internet/bredband - internetåtkomst
har blivit enkelt, vanligt och snabbt
• Virtualisering - program kan enkelt
separeras från infrastrukturer
• Utility computing - serverkapacitet
nås via ett nät som delad tjänst med
varierande pris.

Rätt eller lätt lösenord?

Internetföretaget Splashdata har
släppt sin årliga lista över de mest använda lösenorden under det senaste
året bland sina kunder. Förvånande
många användare använder extremt
enkla lösenord som ger hackare en
enkel match. De mest vanliga och
därmed de sämsta är: password,
123456, 12345678, qwerty, abc123
och monkey.

Dreamhack med drag

Dreamhack är världens största
LAN-party och en av Sveriges största
ungdomsfestivaler. 22-25 november
samlades 20 000 IT- och dataspelsfantaster på Elmia i Jönköping för att
nätverka. Och det var fart på grejerna. Cisco och Telia hade byggt en
lina mellan Jönköping och Stockholm
som höll hastigheten 120 Gbit/s.

Juristen tipsar

Lojalitetsplikt och tystnadsplikt
mellan näringsidkare
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Vid ett par tillfällen har frågan om lojalitetsplikt
mellan näringsidkare dykt upp och nu senast
efter ett havererat samarbete mellan en leverantör och dennes tilltänkta återförsäljare.
Återförsäljaren hade haft kostnader för både
etablering och marknadsföring och förlitade
sig på att den avtalsdiskussion som pågick
skulle resultera i ett samarbete. Bolaget
beslutade dock efter att förhandlingarna
pågått en längre tid att inte ingå avtal med
återförsäljaren. De åtgärder som återförsäljaren vidtagit blev därmed värdelösa och en
förlustpost för dennes verksamhet.

Lojalitetsplikten
Frågan rör således lojalitetsplikten vid
avtalsförhandlingar vilket är en fråga som
endast prövats av Högsta Domstolen vid
ett par tillfällen. Tidpunkten för lojalitetspliktens uppkomst kan inte anges generellt.
Precis som i en avtalssituation beror det
på avtalstypen och omständigheterna i det
enskilda fallet. Skulle man i det här aktuella
fallet kunna visa att avtalsförhandlingarna
nått så långt att det kan anses ha uppstått en
skyldighet att ta hänsyn till varandras intressen (Lojalitetsplikt) kan skadestånd komma
ifråga för leverantörens uppträdande gentemot återförsäljaren då dennes uppträdande
bör betraktas som illojalt.
Enligt svensk rätt finns det en allmän avtalsrättslig princip som föreskriver en lojalitetsplikt mellan parter. Denna lojalitetsplikt
innebär som utgångspunkt att parterna inte
får utföra handlingar som kan skada motparten. Parterna skall i största möjliga mån
beakta varandras intressen. Lojalitetsplikten
mellan avtalsparter regleras inte genom
generell lagstiftning. Den anses istället gälla
som allmän rättsgrundsats och det vanliga är
att man upprättar ett avtal som reglerar parts
rätt till know-how, affärshemligheter och
regler om tystnadsplikt för att stärka upp sin
rätt vid en senare tvist.

Tystnadsplikten
En annan fråga som uppstod var tystnads-
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plikten gällande det som parterna diskuterat
under avtalsförhandlingen då inte heller
något sekretessavtal hade undertecknats.
Redan under de inledande förhandlingarna
kan parterna ha utbytt hemlig information
och den part som vid avtalsförhandlingarna fått kännedom om information vars
nyttjande eller röjande kan skada motparten
torde ha viss skyldighet att iaktta tystnadsplikt. Hur långt denna skyldighet sträcker
sig är emellertid oklart men rör informationen företagshemligheter så ställs det ett
högre krav på lojaliteten.
Avser man således att inleda förhandlingar
med annan näringsidkare och har vetskap
om att det redan under förhandlingsstadiet
kommer att lämnas ut känslig information
bör parterna underteckna ett sekretessavtal
vilket skall förenas med en vites- och skiljedomsklausul. Skulle sedan förhandlingen
resultera i någon form av samarbetsavtal
skall detta reglera även parternas informations- och upplysningsplikt, vårdplikt
avseende det som omfattas av avtalet samt
ett förbud mot konkurrerande verksamhet.
Även i detta avtal skall sekretessbestämmelse enligt ovan infogas för att undvika
meningsskiljaktigheter kring tillämpligheten
av det sekretessavtal som tecknades under
avtalsförhandlingen.

Internationella samarbeten
Enligt internationellt accepterade rättsnormer är synen dock något annorlunda och
parterna är generellt sett inte underkastade tystnadsplikt innan avtal ingåtts utan
förhandlingar sker på egen risk. Av denna
anledning bör man alltid säkerställa att
sekretessavtal undertecknas så snart avtalsförhandlingarna inleds med en utländsk
motpart.

