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1.
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c. 583 021 kr från den 3 juni 2015.

3.

Arbetsförmedlingen ska betala ersättning för rättegångskostnader till CGI
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1.

BAKGRUND

Arbetsförmedlingen är en myndighet med 13 000 anställda personer vars uppdrag
består i att hjälpa arbetssökande att hitta arbeten och företag att hitta rätt kompetens.

CGI Sverige AB (CGI) är del av ett världsomspännande dataföretag med 70 000
anställda, som erbjuder IT-lösningar och IT-tjänster.

Innan det projekt som är aktuellt i målet startades hanterade Arbetsförmedlingen
dokument avseende arbetssökande i så kallade sökandedossiéer som är fysiska akter.
Därutöver fanns ett elektroniskt register över allmänna handlingar. En sökandedossié
innehöll all information för respektive arbetssökande och informationen kunde
innefatta uppgifter av olika slag. Många av dokumenten var sådana som endast vissa
av Arbetsförmedlingens medarbetare med viss yrkesroll skulle ha tillgång till. Att
dokumenten inte fanns i digital form var tidskrävande för Arbetsförmedlingens
handläggare och den manuella hanteringsprocessen innebar också brister i hanteringen
av sekretessbelagda uppgifter. Arbetsförmedlingen inledde därför år 2010 ett projekt
vid namn ELDA med målet att Arbetsförmedlingen skulle införa att elektroniskt
systemstöd för dokument- och ärendehantering med integrerat diarium. Huvudsyftet
med ELDA var att förbättra informationssäkerheten och åtkomstreglerna inom
Arbetsförmedlingen. Projektet innebar också att systemstöd för elektronisk
arkivredovisning (fortsättningsvis benämnt som Arkivredovisning) skulle tas fram.

Den 27 oktober 2011 gick Arbetsförmedlingen ut med en avropsförfrågan. Denna
innebar att Arbetsförmedlingen bjöd in de leverantörer som var parter i
Kammarkollegiets ramavtal på området, benämnt E-förvaltningsstödjande tjänster
2010, att lämna anbud till Arbetsförmedlingen avseende genomförandet av ELDA.
Arbetsförmedlingen meddelade den 20 december 2011 ett tilldelningsbeslut om att
avtal skulle träffas med CGI. Beslutet överklagades och överklagandeprocessen
avslutades den 22 maj 2012.

Den 1 juni 2012 ingick Arbetsförmedlingen och CGI avtalet Leveransavtal Eförvaltningsstödjande tjänster (dnr Af-2011/272893), fortsättningsvis benämnt
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Leveransavtalet. Leveransavtalet består av ett huvuddokument (Huvudavtalet) samt de
under punkten 3 i Huvudavtalet uppräknade dokumenten. Leverans av den tjänst som
omfattas av Leveransavtalet kommer fortsättningsvis att benämnas Tjänsten. Parterna
ingick vidare den 9 oktober 2012 ett separat avtal avseende Arkivredovisning,
fortsättningsvis benämnt Tilläggsavtalet. Tilläggsavtalet består av ett huvuddokument
samt de under punkten 2 i huvuddokumentet uppräknade dokumenten. Därutöver har
parterna ingått ytterligare två avtal, avseende inskanning av sådana dokument som
enbart fanns i pappersform hos myndigheten. Dessa två avtal är inte föremål för tvist
mellan parterna.

Parterna ingick den 1 november 2012 Tilläggsavtal nr 2 till Leveransavtal Eförvaltningsstödjande tjänster, fortsättningsvis benämnt Tilläggsavtal 2. Detta avtal
omfattade 40 stycken ändringsbegäran från Arbetsförmedlingen med nya eller ändrade
krav avseende tjänsten som omfattades av Leveransavtalet. Funktionaliteten enligt
detta avtal skulle levereras tillsammans med nyss nämnda tjänst.

För att kunna etablera avtalad tjänsteleverans med integration till Arbetsförmedlingens
IT-miljö arbetade parterna tillsammans under projektet TIPS (Tjänsteinförandeprojekt
samverkan). Inom ramen för TIPS fanns en styrgrupp med representanter från både
Arbetsförmedlingen och CGI. Båda parter hade även varsin projektledare och en egen
styrgrupp. TIPS delades upp i olika etapper. Under sommaren 2012 genomfördes den
första etappen som var en s.k. Proof of Concept (PoC). Syftet med PoC:en var att CGI
skulle visa Arbetsförmedlingen att avtalade tjänster uppfyllde Arbetsförmedlingens
krav på behörighetsstyrning. Arbetsförmedlingen godkände PoC:en. Den andra
etappen bestod av den s.k. projektinitieringen som bl.a. innebar att en detaljerad
tidsplan för ELDA skulle tas fram. Enligt projekttidplanen skulle leveransen av
tjänsten som omfattades av Leveransavtalet ske den 30 september 2013. TIPS gick
sedan in i den tredje etappen, design- och lösningsfasen, där det bl.a. togs fram
lösningsbeskrivningar som baserades på den kravsammanställning som
Arbetsförmedlingen hade tagit med i avropsförfrågan. De framtagna
lösningsbeskrivningarna godkändes den 29 oktober 2012.
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Leveransen av Tjänsten delades senare efter samråd mellan parterna upp på tre
iterationer. Iteration 1 och 2 levererades under senvåren 2013 i enlighet med parternas
ursprungliga plan och godkändes av Arbetsförmedlingen. Parterna beslutade på ett
styrgruppsmöte i juni 2013 att dela upp Iteration 3 i tre delleveranser, varav den första
skulle äga rum den 30 september 2013. I de olika versionerna ingick olika krav
beroende på vilken prioritet Arbetsförmedlingen ansåg att dessa skulle åsättas. Den
första versionen kom att kallas ELDA 1.0/1.1.

I augusti 2013 konstaterades att produktionssättning av den första delleveransen inte
skulle vara genomförd till den 30 september 2013. Efter diskussioner och en
omfattande kravgenomgång kom parterna den 18 oktober 2013 överens om
omfattningen av första delleveransen (ELDA 1.0/1.1) samt om en ny tidsplan. Enligt
denna tidsplan skulle den första delleveransen ske den 7 januari 2014 varefter
leveranskontroll skulle äga rum. Den 3 mars 2014 skulle CGI ha genomfört
produktionssättning av Tjänsten och IT-systemet skulle vara tillgängligt för
Arbetsförmedlingen.

Enligt parternas ursprungliga tidsplan skulle leverans av Arkivredovisningen ske den 1
februari 2013. Parterna kom sedan överens om att denna leverans i stället skulle äga
rum den 7 februari 2014.

Efter att CGI den 13 januari 2014 levererat Tjänsten för leveranskontroll rapporterade
Arbetsförmedlingen den 24 januari 2014 utfallet av myndighetens acceptanstester i en
testrapport. Av testrapporten framgick att Arbetsförmedlingen då gjorde gällande 316
fel. Arbetsförmedlingen skickade den 29 januari 2014 två begäran om rättelse till CGI
(avseende Leverans- och Tilläggsavtalet), vid äventyr om att avtalen annars kunde
komma att hävas.

CGI utförde under våren 2014 ytterligare två leveranser av Tjänsten som
Arbetsförmedlingen acceptanstestade. Arbetsförmedlingen gjorde i testrapporterna
gällande ett stort antal fel. Den 16 maj 2014 meddelade Arbetsförmedlingen att
myndigheten inte hade för avsikt att genomföra ytterligare tester av Tjänsten eftersom
leveranskontroll av Tjänsten enligt Arbetsförmedlingens mening inte kunde
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genomföras inom avtalsenlig tid. CGI genomförde vad bolaget menar är att betrakta
som en omleverans den 19 maj 2014. Arbetsförmedlingen har inte utfört någon
kontroll av denna leverans.

CGI genomförde en leverans av Arkivredovisningen den 17 mars 2014. I en testrapport
från den 8 april 2014 underkände Arbetsförmedlingen leveransen och gjorde gällande
ett antal fel. CGI utförde den 9 maj 2014 vad bolaget menade var en utvecklings- och
korrigeringsleverans. Arbetsförmedlingen har inte utfört någon kontroll av denna
leverans.

Arbetsförmedlingen sade upp Tilläggsavtalet med omedelbar verkan den 12 maj 2014.
CGI invände mot uppsägningen den 20 maj 2014. Arbetsförmedlingen sade även upp
Leveransavtalet med omedelbar verkan den 5 juni 2014. CGI bestred Arbetsförmedlingens uppsägning av Leveransavtalet.

2.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

2.1

Huvudkäromålet

Arbetsförmedlingen har yrkat enligt följande.

Återbetalning
Att tingsrätten ska förplikta CGI att till Arbetsförmedlingen betala 20 811 084 kr samt
ränta enligt 2 och 5 §§ räntelagen från dag och på belopp enligt följande till den 19
november 2014 och därefter enligt 6 § räntelagen till dess betalning sker.
-

på 3 237 085 kr från den 26 september 2012 avseende Leveransavtalet,

-

på 1 079 029 kr från den 26 oktober 2012 avseende Leveransavtalet,

-

på 3 237 084 kr från den 3 december 2012 avseende Leveransavtalet,

-

på 1 079 029 kr från den 28 december 2012 avseende Leveransavtalet,

-

på 546 875 kr från den 9 januari 2013 avseende Tilläggsavtalet,

-

på 4 000 000 kr från den 1 februari 2013 avseende Leveransavtalet,

-

på 92 625 kr från den 27 mars 2013 avseende Leveransavtalet,

-

på 3 237 084 kr från den 2 april 2013 avseende Leveransavtalet,
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-

på 4 689 kr från den 26 april 2013 avseende Leveransavtalet,

-

på 123 750 kr från den 22 oktober 2013 avseende Leveransavtalet,

-

på 3 237 084 kr från den 17 december 2013 avseende Leveransavtalet,

-

på 17 875 kr från den 17 december 2013 avseende Leveransavtalet,

-

på 23 375 kr från den 15 januari 2014 avseende Tilläggsavtalet,

-

på 206 250 kr från den 15 januari 2014 avseende Leveransavtalet,

-

på 33 000 kr från den 15 januari 2014 avseende Tilläggsavtalet,

-

på 90 750 kr från den 15 januari 2014 avseende Leveransavtalet,

-

på 28 875 kr från den 15 januari 2014 avseende Tilläggsavtalet,

-

på 57 375 kr från den 15 januari 2014 avseende Leveransavtalet,

-

på 479 250 kr från den 27 januari 2014 avseende Leveransavtalet.

Vite
Att tingsrätten ska förplikta CGI att till Arbetsförmedlingen betala 2 560 740 kr samt
ränta enligt 6 § räntelagen från dag och på belopp enligt följande till dess betalning
sker.
-

på 172 645 kr från den 10 april 2014

-

på 236 645 kr från den 17 april 2014,

-

på 204 645 kr från den 24 april 2014,

-

på 204 645 kr från den 1 maj 2014,

-

på 204 645 kr från den 8 maj 2014,

-

på 204 645 kr från den 15 maj 2014,

-

på 204 645 kr från den 22 maj 2014,

-

på 204 645 kr från den 29 maj 2014,

-

på 204 645 kr från den 5 juni 2014,

-

på 204 645 kr från den 12 juni 2014,

-

på 204 645 kr från den 19 juni 2014,

-

på 204 645 kr från den 26 juni 2014,

allt avseende Leveransavtalet, samt
-

på 26 250 kr från den 31 mars 2014,

-

på 8 750 kr från den 7 april 2014,

-

på 8 750 kr från den 14 april 2014,

-

på 8 750 kr från den 21 april 2014,
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-

på 8 750 kr från den 28 april 2014,

-

på 17 500 kr från den 12 maj 2014,

-

på 8 750 kr från den 19 maj 2014,

-

på 8 750 kr från den 26 maj 2014,

-

på 8 750 kr från den 2 juni 2014,

allt avseende Tilläggsavtalet.

Skadestånd
Att tingsrätten ska förplikta CGI att till Arbetsförmedlingen betala 22 077 900 kr samt
ränta enligt 6 § räntelagen på beloppet från den 19 november 2014 till dess betalning
sker.

Beloppet fördelar sig enligt följande.
a) Ersättning för kostnader för interna och externa resurser: 21 581 900 kr, varav
interna resurser avser 7 353 900 kr och externa konsulter avser 14 228 000 kr.
b) Ersättning för resekostnader: 496 000 kr.

CGI har bestritt käromålet i dess helhet.

Återbetalning
CGI har vitsordat kapitalbeloppen samt fördelningen av beloppen mellan å ena sidan
Leveransavtalet och å andra sidan Tilläggsavtalet. Även sättet för räntans beräkning
har vitsordats.

Vite
CGI har vitsordat de yrkade beloppen för vite samt fördelningen av beloppen mellan å
ena sidan Leveransavtalet och å andra sidan Tilläggsavtalet. Även sättet för räntans
beräkning har vitsordats.

Skadestånd
Taxan för kostnader för externa konsulter (1 000 kr/h) och interna konsulter (450 kr/h)
har vitsordats som skälig i och för sig.
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CGI har vitsordat att Arbetsförmedlingen lagt ner 15 000 timmar i projektet som
skäligt i och för sig. Av dessa bör enligt CGI cirka 2 000 timmar ha fördelats på
Tilläggsavtalet och 13 000 timmar på Leveransavtalet i enlighet med följande.

År
Leveransavtalet:
Tilläggsavtalet:

2012
2 000
300

2013
9 000
1 400

2014
2 000
300

Av de timmar som fördelats på Arkivredovisningen bör enligt CGI 1 200 timmar vara
hänförliga till externa resurser och 800 timmar till interna resurser medan 7 800
timmar bör vara hänförliga till externa resurser och 5 200 timmar till interna resurser
avseende Leveransavtalet.

Mot denna bakgrund, och med beaktande av avtalens ansvarsbegränsningar, har CGI
angett att ett skadestånd avseende nedlagda resurser inte kan överstiga 8 138 890 kr,
varav 6 576 890 kr avser Leveransavtalet och 1 562 000 kr Tilläggsavtalet.

CGI har inte kunnat vitsorda några resekostnader.

Ränteyrkandet har vitsordats.

CGI har slutligen angett att ett eventuellt vite och en eventuell återbetalning under alla
omständigheter ska avräknas från ett eventuellt skadestånd.

2.2

Genkäromålet

CGI har yrkat enligt följande.

Att tingsrätten ska förplikta Arbetsförmedlingen att till bolaget betala 37 947 814 kr
samt ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen på beloppet
-

6 474 168 kr från den 19 juli 2014, på beloppet

-

30 890 625 kr från den 10 augusti 2014, och på beloppet

-

583 021 kr från den 3 juni 2015,

allt till dess betalning sker.

11
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14204-14

2017-02-02
Det yrkade beloppet fördelar sig enligt följande.
a) Ersättning för utestående betalningar under Leveransavtalet: 7 077 293 kr
(inklusive mervärdesskatt).
b) Betalningar för tjänsteleverans enligt Leveransavtalet under åtminstone den
resterande ordinarie avtalsperioden: 17 656 406 kr (inklusive mervärdesskatt).
c) Ersättning för utestående betalning enligt Tilläggsavtalet: 546 875 kr (inklusive
mervärdesskatt).
d) Betalningar för tjänsteleverans enligt Tilläggsavtalet: 509 900 kr (inklusive
mervärdeskatt).
e) Ersättning för tillkommande kostnader orsakade av Arbetsförmedlingen:
12 157 340 kr.

Arbetsförmedlingen har bestritt genkäromålet i dess helhet.

Arbetsförmedlingen har som skälig ersättning i och för sig avseende utestående
betalning enligt Leveransavtalet respektive Tilläggsavtalet vitsordat beloppen
7 077 293 kr och 546 875 kr, båda inklusive mervärdesskatt.

Arbetsförmedlingen har vidare, såvitt avser betalningar för tjänsteleverans, i och för
sig vitsordat att CGI, om avtalen löpt under den resterande ordinarie avtalsperioden,
skulle ha haft intäkter om 13 649 322 kr avseende Leveransavtalet och 913 920 kr
avseende Tilläggsavtalet. De av CGI uppgivna beloppen avseende besparingar bolaget
gjort till följd av utebliven tjänsteleverans har inte kunnat vitsordas.

Arbetsförmedlingen har inte vitsordat kravet på ersättning för merkostnader i sig och
inte heller angiven tidsåtgång. Timarvoden i enlighet med Leveransavtalet har dock
vitsordats som skäliga i och för sig.

Ränta på skadeståndet har vitsordats i och för sig från den 22 januari 2015.

Båda parter har begärt ersättning för sina respektive rättegångskostnader.
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3.

GRUNDER

3.1

Huvudkäromålet

Arbetsförmedlingen

Rätt till omedelbar uppsägning
CGI har varit försenat med leverans enligt både Leveransavtalet och Tilläggsavtalet i
mer än 90 dagar då leveransgodkännande enligt respektive avtal inte har skett. Enligt
punkten 6.7 i bilaga 2 till Leveransavtalet (fortsättningsvis benämnt som Bilaga 2) har
Arbetsförmedlingen därför haft rätt att säga upp Leveransavtalet med omedelbar
verkan. Enligt punkt 6.2 i Tilläggsavtalets huvuddokument, med hänvisning till
punken 6.7 i Bilaga 2, har Arbetsförmedlingen även haft rätt att säga upp
Tilläggsavtalet med omedelbar verkan.

Omedelbar uppsägningsrätt föreligger också på grund av de fel som har kunnat
konstateras vid leveranskontroller av tjänsten under Leveransavtalet respektive
Tilläggsavtalet, bristerna i prestanda avseende tjänsten enligt Leveransavtalet, samt
förskjutningarna i tidsplanen från CGI:s sida. CGI har tillskrivits att bolaget i väsentlig
mån brustit i sina förpliktelser enligt avtalen och Arbetsförmedlingen har begärt
rättelse. Någon rättelse har inte skett inom den angivna tiden. Arbetsförmedlingen har
därmed haft rätt att omedelbart säga upp Leveransavtalet enligt punkten 12 (a) i Bilaga
2. Arbetsförmedlingen har av samma skäl haft rätt till omedelbar uppsägning av
Tilläggsavtalet enligt samma bestämmelse i Bilaga 2, som enligt punkten 4 i
huvuddokumentet för Tilläggsavtalet gällde även för detta avtal.

Återbetalning och skadestånd
Eftersom Arbetsförmedlingen avslutade avtalsrelationerna ska parternas prestationer
gå tillbaka, vilket följer av såväl avtalen som allmänna obligationsrättsliga principer.
Arbetsförmedlingen har i förskott betalat det yrkade beloppet om 20 811 085 kr
(inklusive mervärdesskatt).
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Då CGI:s leverans inte kunde godkännas efter utförda acceptanstester (som utförts
enligt överenskomna kriterier och avtalad tidsplan) på grund av de fel och brister i
leveransen som CGI svarar för, trots att CGI getts skälig tid att rätta felen och
bristerna, och då Arbetsförmedlingen därför inte kunde använda tjänsten, har
Arbetsförmedlingen rätt till återbetalning av erlagda betalningar enligt uttryckliga
bestämmelser i Leveransavtalet och Tilläggsavtalet, se avsnitt 2.1 i bilaga 9
(fortsättningsvis benämnt som Bilaga 9) till Leveransavtalet respektive samma avsnitt i
bilaga 4 till Tilläggsavtalet.

Återbetalning följer även av allmänna obligationsrättsliga principer. I detta fall har ett
tjänsteavtal sagts upp med omedelbar verkan efter CGI:s kontraktsbrott och
uppsägningen kan därför jämställas med en hävning. Under sådana förhållanden ska
återbetalning ske, möjligen med avdrag för upparbetad del av tjänsten som varit till
nytta för beställaren. Tjänsten innebar inte någon nytta för Arbetsförmedlingen och
hade i det skick tjänsten var vid uppsägningstillfället inte kunnat användas av
Arbetsförmedlingen.

I och med CGI:s avtalsbrott under Leveransavtalet respektive Tilläggsavtalet, vilka
innefattar fel och försummelser av CGI, är Arbetsförmedlingen berättigat till
skadestånd för den skada som Arbetsförmedlingen lidit på grund av detta.
Arbetsförmedlingen har åsamkats direkt skada uppgående till i denna del yrkat belopp
(efter begränsning motsvarande ansvarsbegränsningsklausul) bestående i kostnader
kopplade till projektet under de aktuella avtalen.

Vite

Leveransavtalet
Enligt punkten 6.7 i Bilaga 2 ska CGI betala vite vid försening av leveransen med en
(1) procent av vitesunderlaget per försenad vecka. Vitesbeloppet ska dock inte
överstiga tolv (12) procent av vitesunderlaget. Vitesunderlaget utgörs, enligt samma
bestämmelse, av den del av kontraktssumman som avser de leveranser som omfattas av
förseningen samt den del av kontraktssumman som avser vad som redan levererats
men som inte kunnat tas i avsett bruk på grund av förseningen.
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Eftersom CGI aldrig levererat tjänsten till Arbetsförmedlingen utgörs vitesunderlaget
av kontraktssumman avseende leveransen av systemet, dvs. den fasta kostnaden för
ELDA, vilket motsvarar 20 464 450 kr.

CGI inträdde i försening den 3 mars 2014 och var fortsatt försenat fram till dess att
avtalet hävdes den 5 juni 2014. Den totala vitessumman för denna period överstiger det
avtalade vitestaket om tolv (12) procent varför vite har fakturerats till takbeloppet om
2 455 740 kr.

Tilläggsavtalet
Enligt punkten 6 i Tilläggsavtalets huvuddokument ska vite utgå vid försening enligt
de förutsättningar som framgår av Kammarkollegiets ramavtal. Av samma punkt
framgår att vitesunderlaget ska utgöras av totalkostnad för etablering inklusive
anpassningar enligt bilaga 4 till Tilläggsavtalet.

Ramavtalets vitesbestämmelse vid försening har samma utformning som
Leveransavtalets motsvarighet, se ovan. Vitesunderlaget för Tilläggsavtalet uppgår till
875 000 kr. CGI inträdde i försening den 7 februari 2014 och var fortsatt försenat fram
till dess att avtalet hävdes den 9 maj 2014. Den totala vitessumman för denna period
överstiger det avtalade vitestaket varför vite har fakturerats till takbeloppet om
105 000 kr.

CGI

Arbetsförmedlingen har inte haft rätt att häva eller säga upp avtalen
CGI har fullgjort sina åtaganden avseende leveransen enligt Leveransavtalet.
Försening över 90 dagar som ger Arbetsförmedlingen rätt att säga upp Leveransavtalet
har inte förelegat. Den förskjutning av leverans som uppstått har, i vart fall till
övervägande del, berott på Arbetsförmedlingen. Parterna har vidare kommit överens
om att skjuta på leveransen av Arkivredovisningen, varför försening över 90 dagar som
ger Arbetsförmedlingen rätt att säga upp Tilläggsavtalet inte har förelegat. CGI har
även fullgjort sina åtaganden avseende leveransen i enlighet med Tilläggsavtalet.
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Arbetsförmedlingen har varken haft rätt att häva eller säga upp Leveransavtalet eller
Tilläggsavtalet med återgång av prestation som följd.

Återbetalning och skadestånd
Eftersom Arbetsförmedlingen inte har haft rätt att häva eller säga upp Leveransavtalet
och Tilläggsavtalet har Arbetsförmedlingen inte rätt till återbetalning av erlagda
betalningar, och inte heller till skadestånd. Det noteras att rätten att säga upp avtalen
enligt punkten 6.7. i Leveransavtalet endast är framåtblickande.

Arbetsförmedlingen har vidare inte rätt till skadestånd eftersom myndigheten inte har
lidit skada, i vart fall inte skada som har orsakats av CGI. De skador som
Arbetsförmedlingen gör gällande består i kostnader för Arbetsförmedlingens arbete
med TIPS. Kostnader för arbete med den avtalade tjänsten kan inte anses utgöra en
skada.

Ett eventuellt skadestånd ska i vart fall, i enlighet med punkt 14.2 i Bilaga 2, inte
överstiga belopp om det högsta av 35 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring,
eller 20 procent av kontraktssumman.

En eventuell återbetalning ska under alla omständigheter avräknas ett eventuellt
skadestånd (se avsnitt 2.1 i Bilaga 9 och avsnitt 2.1 i bilaga 4 till Tilläggsavtalet).

Vite
Arbetsförmedlingen har inte rätt till vite enligt Leveransavtalet. CGI har fullgjort sitt
åtagande enligt Leveransavtalet och slutlevererat Tjänsten den 28 maj 2014. Effektiv
leveransdag inföll den 19 maj 2014. Den förskjutning som uppstått i leveransen beror
inte på CGI eller något förhållande som CGI ansvarar för.

Arbetsförmedlingen har inte rätt till vite enligt Tilläggsavtalet. CGI och
Arbetsförmedlingen har kommit överens om att skjuta på leveransen av
Arkivredovisningen varför försening enligt Tilläggsavtalet inte har förelegat. Den
förskjutning av leveransen som har skett har inte berott på CGI eller något förhållande
som CGI ansvarar för.
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Ett eventuellt vite ska under alla omständigheter enligt bl.a. punkterna 6.7 och 16 i
Bilaga 2 avräknas från ett eventuellt skadestånd.

3.2

Genkäromålet

CGI

Arbetsförmedlingen har den 12 maj 2014 hävt Tilläggsavtalet utan att grund för
hävning förelegat. Den 5 juni 2014 har Arbetsförmedlingen sagt upp Leveransavtalet,
även detta utan att grund för uppsägning har förelegat. Arbetsförmedlingen har
därigenom gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och ska därför ersätta CGI för den
skada som CGI har lidit. Eftersom Arbetsförmedlingen har handlat uppsåtligen eller i
vart fall grovt vårdslöst har CGI rätt till full ersättning för sin skada. Det innebär att
Arbetsförmedlingen ska utge ersättning till CGI för utestående betalningar under
Tilläggsavtalet och Leveransavtalet samt för det merarbete CGI har tvingats att utföra
till följd av Arbetsförmedlingens agerande. CGI:s skada uppgår till yrkat
kapitalbelopp.

CGI har framställt krav på betalning av utestående del av det fasta priset under
Leveransavtalet om 6 474 168 kr den 19 juni 2014. CGI har vidare framställt ett krav
innefattande resterande del av yrkat belopp, dvs. 30 890 625 kr, i kravbrev till
Arbetsförmedlingen den 10 juli 2014. I enlighet med 4 och 6 §§ räntelagen är
Arbetsförmedlingen skyldig att utge ränta på dessa belopp från den dag som inföll 30
dagar efter att kravet framställdes, dvs. den 19 juli 2014 respektive den 10 augusti
2014, till dess betalning sker. CGI har den 3 juni 2015 justerat upp sitt yrkande med
583 021 kr. Arbetsförmedlingen har delgetts CGI:s justerade yrkande samma datum. I
enlighet med 4 och 6 §§ räntelagen är Arbetsförmedlingen därför skyldig att utge ränta
på beloppet från den 3 juni 2015.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen hade avtalsenlig rätt att säga upp såväl Leveransavtalet som
Tilläggsavtalet till följd av CGI:s förseningar och avtalsbrott samt uteblivna rättelser.
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Arbetsförmedlingen har därför inte gjort sig skyldig till avtalsbrott som skulle ge CGI
rätt till ersättning enligt dessa avtal och CGI saknar rätt att begära skadestånd för
utestående och framtida betalningar i enlighet med Leverans- och Tilläggsavtalet.

Skulle tingsrätten dock inte finna att Arbetsförmedlingen haft rätt att säga upp de två
avtalen i förtid har Arbetsförmedlingen i vart fall inte förfarit uppsåtligt eller grovt
vårdslöst.

Arbetsförmedlingen har inte orsakat CGI merarbete som ger CGI rätt till ersättning av
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har inte heller orsakat förseningarna i
projektet.

4.

UTVECKLING AV TALAN

Parterna har vid sina sakframställningar lagt fram omfattande skriftlig bevisning och
också hänfört sig till annat skriftligt material. Parterna har tillåtits hänvisa till en del
handlingar som inte är skriftlig bevisning. Båda parter har hänvisat till tingsrättens
sammanställningar.

Tingsrätten redovisar i domen varken all skriftlig bevisning eller allt annat skriftligt
material som har genomgåtts eller hänvisats till (även om det material som parterna
hänvisat till i sin helhet utgör processmaterial). Den skriftliga bevisning som parterna
har åberopat är upptagen antingen genom att den framlagts genom uppläsning helt eller
delvis eller genom att parterna hänvisat till den.

4.1

Arbetsförmedlingen

4.1.1

Inledning

Innan projektet som är aktuellt i detta mål påbörjades hade Arbetsförmedlingen ett
elektroniskt register över allmänna handlingar (Af-Dia). Själva handlingarna fanns
emellertid inte i digital form, utan myndighetens verksamhet var i stor utsträckning
pappersbaserad. Samtliga dokument avseende en arbetssökande hanterades exempelvis

18
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14204-14

2017-02-02
i fysiska akter i form av sökandedossiéer och innehöll information av olika slag. Detta
utgjorde ett problem bl.a. ur ett behörighetskontrollsperspektiv eftersom samtliga
medarbetare inte skulle ha tillgång till alla handlingar i en sökandedossié.

ELDA var tänkt att fungera på så sätt att alla handlingar skulle hanteras i en extern
databas. Informationen i Af-Dia skulle migreras, eller flyttas över, till den externa
databasen. Den externa databasen skulle förenklat delas upp i två olika delar; dels ett
diarium för allmänna handlingar, dels sökandedossiéer. Tillgången till information i
den externa databasen skulle vara behörighetsstyrd.

Att ELDA skulle innefatta en omfattande behörighetskontroll var centralt för
Arbetsförmedlingen, vilket framgick redan av avropsförfrågan. Genom det nya
systemet skulle Arbetsförmedlingen bättre uppfylla de krav som uppställs i olika lagar
och förordningar, exempelvis offentlighets- och sekretesslagen samt i lagstiftning om
hantering av personuppgifter. För att motsvara det regelverk som finns avseende
myndighetens behandling av personuppgifter skulle lösningen för behörighetskontrollen vara av teknisk natur och inte grunda sig på en regelstyrd ordning.
Tillgången till informationen skulle alltså styras av användarens behörighet som i sin
tur skulle vara attributbaserad utifrån bl.a. användarens roll. Det nu sagda innebar att
det inte skulle finnas tekniska möjligheter för en användare att få tillgång till sådant
material för vilket denne saknade behörighet. Anledningen till att CGI överhuvudtaget
tilldelades uppdraget berodde på att bolaget var den enda anbudsgivaren som ansågs ha
möjlighet att uppfylla de komplicerade krav som behörighetskontrollen uppställde.

ELDA var tänkt att användas dagligen av i princip samtliga anställda på
Arbetsförmedlingen. Om projektet hade genomförts hade det medfört stora
effektivitetsvinster för Arbetsförmedlingen och lett till en digitalisering av
myndighetens verksamhet. Det hade också väsentligt underlättat myndighetens
möjlighet att uppfylla i lagstiftning uppställda krav hänförliga till t.ex. behandling av
personuppgifter. De ekonomiska fördelarna med en implementering av Tjänsten hade
lett till årliga besparingar för Arbetsförmedlingen motsvarande cirka 170 miljoner kr.
Det var mot denna bakgrund viktigt för Arbetsförmedlingen att ELDA skulle
implementeras snarast möjligt. Av denna anledning var parterna överens om att tid
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skulle prioriteras i första hand i projektet, och att resultat och kostnad skulle komma i
andra respektive tredje hand.

Leveransavtalet var ett avtal om att en tjänst skulle tillhandahållas Arbetsförmedlingen.
Någon mjukvara skulle inte levereras och implementeras hos Arbetsförmedlingen, utan
CGI skulle ge Arbetsförmedlingen tillgång till en tjänst som bolaget tillhandahöll från
bolagets egna lokaler och som uppfyllde de krav som framgick av parternas avtal.

Att det var en standardprogramvara som låg i botten för den lösning som CGI skulle
tillhandahålla Arbetsförmedlingen saknar betydelse. Det system som CGI skulle
leverera var inte ett standardssystem, utan ett system som skulle anpassas särskilt till
Arbetsförmedlingens behov.

4.1.2

Rätt till omedelbar uppsägning av Leveransavtalet har förelegat pga.
avtalsbrott i form av försening och fel

4.1.2.1 Avtalad leverans och försening med mer än 90 dagar

Den avtalsmässiga regleringen
Arbetsförmedlingen hade rätt att säga upp Leveransavtalet till omedelbar uppsägning
enligt två olika punkter i Leveransavtalet, närmare bestämt punkten 12 (a) och 6.7 i
Bilaga 2.

Enligt punkten 12 (a) äger part rätt att med omedelbar verkan säga upp Leveransavtalet
om motparten i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Leveransavtalet och inte
vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom. Arbetsförmedlingen
tillskrev CGI den 29 januari 2014 med begäran om rättelse och pekade på brister i
prestanda, brister på kvalitet och förseningar i tidsplanen. Ingen rättelse vidtogs av
CGI, utan bristerna kvarstod vid tidpunkten för Arbetsförmedlingens uppsägning av
Leveransavtalet den 5 juni 2014.

Av punkten 6.7 framgår att försening föreligger när effektiv leveransdag inträder efter
avtalad leverans eller när effektiv leveransdag inte kan fastställas. Om förseningen
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beror på leverantören eller något förhållanden som leverantören ansvarar för, samt
pågår i mer än 90 dagar har kunden rätt att säga upp Leveransavtalet till omedelbart
upphörande.

Under punkten 6.3 i Bilaga 2 stadgas att parterna ska komma överens om samt
dokumentera en tidsplan i vilken avtalad leveransdag ska framgå. Av punkten 6.4 i
Bilaga 2 framgår att avtalad leveransdag är den dag tjänsten ska vara installerad och
kunna nyttjas fullt ut av kunden och användare. Den 18 oktober 2013 fastställde
parterna en ny tidsplan i vilken leverans av ELDA skulle ske den 3 mars 2014.
Parterna kom även överens om att CGI skulle leverera ELDA för acceptanstestkontroll
den 7 januari 2014. Av avtalets konstruktion följer att det väsentliga vad avser frågan
om försening är avtalad tidpunkt för produktionssättning som också utgör avtalad
leveransdag. Det är således datumet den 3 mars 2014 man ska utgå från när man ska
fastställa om CGI var försenat med leveransen av Tjänsten.

Nästa steg är att bestämma effektiv leveransdag. Enligt punkten 6.6 i Bilaga 2 ska
kunden godkänna tjänsten när leveransen uppfyller avtalad specifikation. CGI kan
enligt bestämmelsen uppnå effektiv leveransdag på tre olika sätt; (i) genom att
Arbetsförmedlingen skriftligen godkänner Tjänsten, (ii) genom att Arbetsförmedlingen
efter genomförd leveranskontrollperiod inte framställer en befogad anmärkning inom
sju dagar därefter eller (iii) genom att Tjänsten uppfyller avtalad specifikation efter det
att Arbetsförmedlingen gjort befogad anmärkning mot tjänsten, en ny leveranskontroll
har genomförts samt Arbetsförmedlingen skriftligen har godkänt att Tjänsten uppfyller
avtalad specifikation.

Av punkt 8.4 i Huvudavtalet framgår att avtalad leveranskontrollperiod var 21 dagar.
Under denna period hade Arbetsförmedlingen att utföra leveranskontroll och hade
därefter sju dagar på sig att påtala eventuella brister. Att Arbetsförmedlingen vid ett
tillfälle accepterade en kortare tidsperiod betydde inte att den överenskommelsen var
en generell sådan om hur testerna framöver skulle utföras, utan den gjordes enkom för
den särskilda testperioden i fråga. För det fall Tjänsten under Arbetsförmedlingens
acceptanstester avvek från vad som hade avtalats skulle CGI enligt punkten 6.5 i
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Bilaga 2 omgående rätta avvikelsen. Därefter skulle en ny leveranskontroll
genomföras.

Som nyss nämnts var avtalad leveransdag den 3 mars 2014. Leveransavtalet kunde
således sägas upp tidigast den 3 juni 2014, varför sista dag för leverans för
acceptanstest var den 13 maj 2014. Den leverans som CGI genomförde den 25 april
2014 kunde efter avslutade acceptanstester den 15 maj samma år inte godkännas bl.a.
eftersom den innehöll ett antal funktionella fel. Att CGI den 19 maj genomförde en ny
leverans saknar betydelse då det inte var möjligt att genomföra en ny kontroll under
kortare tid än 21 dagar. Arbetsförmedlingen hade som konstaterats ovan inte heller
någon skyldighet att göra en leveranskontroll under kortare tid än 21 dagar. Därför
hade leveransen inte heller kunnat godkännas inom förseningsfristen om 90 dagar.
Vidare hade CGI vid denna tidpunkt inte åtgärdat de s.k. eskalerade felen, inte löst
problemen med prestandan eller utfört migreringen och inte heller eller åtgärdat övriga
brister, varför förutsättningar för leveransgodkännande under alla omständigheter inte
förelåg.

Eftersom Arbetsförmedlingen underkände leveransen av Tjänsten aktualiseras endast
punkten c) i punkten 6.7 i Bilaga 2. I förevarande fall gjorde Arbetsförmedlingen
befogade anmärkningar men någon rättelse skedde inte inom föreskriven tid, varför
Arbetsförmedlingen aldrig kunde lämna ett godkännande. CGI uppnådde således aldrig
effektiv leveransdag, varför Arbetsförmedlingen hade rätt att säga upp avtalet 90 dagar
efter den 3 mars 2014, dvs. den 3 juni 2014. Avtalet sades följaktligen upp till
omedelbar uppsägning den 5 juni 2014.

CGI var i försening med leverans av Tjänsten med mer än 90 dagar
Arbetet inom TIPS hade fram till sommaren 2013 fungerat mycket bra, även om
Arbetsförmedlingen fått mindre insyn i CGI:s arbete med framtagandet av Tjänsten
under våren detta år. I efterhand har det dock visat sig att CGI från i vart fall juni 2013
var medvetet om att det fanns problem med prestandan i Tjänsten, något som inte
meddelades Arbetsförmedlingen.
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ELDA 1.0/1.1 skulle levereras för acceptanstest den 1 augusti 2013. Till skillnad från
Iteration 1 och 2 skulle leveransen innehålla den del av ELDA som utgjorde
sökandedossiédelen. Arbetsförmedlingen genomförde omfattande planeringsåtgärder
inför mottagandet av leveransen. Leveransen skulle inte enbart testas av
testprojektledarna utan även av olika användare hos Arbetsförmedlingen och ett antal
semestrar fick bokas om. Arbetsförmedlingen bokade även upp resurser och vidtog
andra åtgärder för att kunna rulla ut ELDA i Arbetsförmedlingens organisation under
hösten 2013.

När väl leveransen av ELDA 1.0/1.1 skedde i augusti 2013 informerade CGI plötsligt
Arbetsförmedlingen om att leveransen inte var komplett eftersom den inte skulle
innefatta behörighetsstyrningen. Det saknades även viss funktionalitet, främst
hänförligt till sökandedossiédelen. Av systemtestrapporten som upprättades av CGI
innan leverans framgår att bolaget var medvetet om situationen, men rekommenderade
trots detta att acceptanstester skulle påbörjas. Arbetsförmedlingen hade inte fått någon
information i förväg om att leveransen inte skulle vara komplett och kunde naturligtvis
inte godkänna leveransen.

Vid styrgruppsmöte den 20 augusti 2013 presenterade CGI en ny tidsplan för projektet
och informerade Arbetsförmedlingen om prestandaproblemen. Arbetsförmedlingen
hade inte fått del av tidsplanen inför mötet. Parterna var emellertid överens om att
projektet var försenat och att en ny tidsplan inte kunde justeras ytterligare en gång och
att det därför var viktigt att den nya tidsplanen var realistisk.

Arbetsförmedlingen kände i detta skede en oro över leveranstiden, samt över om CGI
hade en reell uppfattning och kontroll på vad som faktiskt skulle levereras.
Arbetsförmedlingen tog därför initiativ till att parterna gemensamt under hösten 2012
skulle granska de av parterna avtalade kraven och säkerställa att de
lösningsbeskrivningar som CGI tagit fram motsvarade dessa. Sedan skulle CGI ange
en dag för produktionssättning som därefter inte skulle behöva flyttas. Att dagen för
produktionssättning inte skulle flyttas ytterligare en gång var essentiellt för
Arbetsförmedlingen eftersom myndigheten var tvungen att planera och genomföra en
mängd andra omfattande och kostsamma åtgärder inför produktionssättning.
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Den 18 oktober 2013 tog parterna gemensamt beslut om en ny tidsplan med innebörd
att ELDA 1.0/1.1 skulle levereras för acceptanstester den 7 januari 2014 och
produktionssättas den 3 mars 2014. Parterna var vid denna tidpunkt överens om att
någon ytterligare justering av tidsplanen inte skulle ske. Av en bilaga till
styrgruppsprotokollet från den 18 oktober 2013 framgår även vad som utgjorde kraven
för leveransen. I listan återfanns bland annat dokument som Kravlistan, Funktionell
och Fördjupad lösningsbeskrivning, Informationsmodellen och Behörighetsmatrisen.
Noterbart är att acceptanstestfallen inte fanns med, varför de inte heller utgjorde krav
för leveransen. Arbetsförmedlingen hade även gått med på att senarelägga uppfyllandet
av ett antal krav som skulle ingå i Tjänsten till senare leveranser. Anledningen till detta
var att tid var av högsta prioritet i projektet och ett senareläggande skulle underlätta för
CGI att leverera i tid.

Vid ett styrgruppsmöte den 12 december 2013 försäkrade CGI Arbetsförmedlingen om
att Arbetsförmedlingen inte skulle förvänta sig några fel av klass 1 eller 2 vid
kommande leveranser av Tjänsten (i fråga om felklassificering, se närmare avsnitt
4.1.2.2 nedan).

Av styrgruppsprotokollen från hösten 2013 framgår att parterna diskuterade
prestandafrågor och att prestandan fortfarande inte uppfyllde avtalade krav.
Arbetsförmedlingen kände under hösten 2013 en stigande oro över att CGI inte skulle
klara av sina åtaganden och önskade mer insyn i bolagets sida av projektet. CGI
försäkrade dock Arbetsförmedlingen om att bolaget hade kontroll på riskerna och att
det inte fanns någon nämnvärd risk för ytterligare förseningar. CGI genomförde efter
det att Arbetsförmedlingen upprepat efterfrågat sådana ett prestandatest i december
2013. Vid styrgruppsmöte den 20 december 2013 rapporterades resultatet och av
styrgruppsprotokollet framgår att prestandan fortfarande var långt ifrån att uppfylla
avtalade krav.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingens förtroende för att CGI
skulle klara av att genomföra leveransen sjönk med anledning av CGI:s agerande
under hösten 2013. Arbetsförmedlingen var dock väldigt mån om att se projektet i mål
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och accepterade en tidsplan som gav CGI mer än drygt fem månader att fullgöra sin
del av Leveransavtalet.

CGI tillhandahöll ELDA 1.0/1.1 för acceptanstest den 13 januari 2014. Enligt
tidsplanen skulle denna leverans ha skett den 7 januari 2014. Förseningen berodde på
förhållanden på CGI:s sida och inte på Arbetsförmedlingen. Av CGI:s
systemtestrapport framgår att det fanns ett antal fel som skulle medföra att leveransen
inte skulle kunna godkännas. Trots detta rekommenderade CGI att Arbetsförmedlingen
skulle inleda acceptanstester. På grund av de stora problemen med ELDA beslutade sig
Arbetsförmedlingen, i syfte att få så bra tester som möjligt, att endast projektdeltagare
med god insikt i kravställningen skulle delta i testerna. Efter genomförda
acceptanstester kunde Arbetsförmedlingen i en testrapport från den 24 januari 2014
rapportera 316 fel, varav 39 var av felklass 1, 102 av felklass 2, 136 av felklass 3 och
39 av felklass 4. Arbetsförmedlingen underkände följaktligen leveransen.
I slutet av januari 2014 började CGI ensidigt benämna vissa fel som ”eskalerade” och
meddelade inledningsvis Arbetsförmedlingen att det var en intern fråga inom CGI.

Mot denna bakgrund skickade Arbetsförmedlingen den 29 januari 2014 begäran om
rättelse till CGI avseende Leverans- och Tilläggsavtalet med hot om hävning.
Arbetsförmedlingen lät även en oberoende granskare, Anders Adler, granska projektet
i januari 2014 och tog i övrigt ett antal initiativ som syftade till att säkerställa att CGI:s
ledning fick information och förståelse för problemen på CGI:s sida av projektet.

Den 10 februari 2014 levererade CGI Tjänsten för acceptanstest utan tillhörande s.k.
release notes (dokumentation som bl.a. innehåller uppgifter om vilka förändringar som
gjorts i Tjänsten och annan information som är behövlig inför genomförandet av tester
av leveransen) och med brister i övrig dokumentation. Arbetsförmedlingens testrapport
kom fyra dagar senare, den 14 februari 2014, i vilken det konstaterades att sex nya fel
med felklass 1, 26 nya fel med felklass 2 och 22 nya fel med felklass 3 hade påträffats.
Dessutom hade ett antal av tidigare rapporterade fel av felklass 1–3 inte åtgärdats av
CGI. Arbetsförmedlingen kunde därför inte godkänna leveransen och konstaterade att
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leveransen behövde göras om samt att Arbetsförmedlingen behövde genomföra
fullständiga omtester pga. den stora mängden fel.

Den 12 februari 2014 informerade CGI att eskalerade fel var sådana som CGI ville
diskutera och att felen inte utgjorde en intern beteckning som bolaget tidigare hade
meddelat.

Den 3 mars 2014 tillhandahöll CGI Tjänsten för acceptanstest på nytt. Den 5 mars
2014 kom en rapport från ett prestandatest som CGI hade gjort, av vilket det framgår
att systemet inte uppfyllde avtalade krav på prestanda.

Den 21 mars 2014 underkände Arbetsförmedlingen CGI:s leverans från den 3 mars
2014 eftersom man påträffat 94 nya fel och då 62 av de tidigare rapporterade felen inte
var åtgärdade. Arbetsförmedlingen började även fakturera vite enligt Leveransavtalet.

Den 17 mars 2014 överlämnade CGI ändringsbegäran ÄB 096 till Arbetsförmedlingen.
ÄB 096 tog sikte på det problem med prestandan som fanns i Tjänsten.
Arbetsförmedlingen gick med på att ändringsbegäran skulle genomföras men parterna
kom aldrig överens om på vilket sätt, varför den aldrig genomfördes.

Den 25 april 2014 genomförde CGI ytterligare en leverans av Tjänsten. Den 15 maj
2014 underkände Arbetsförmedlingen CGI:s leverans genom en testrapport där det
framgick att 133 av de tidigare påtalade felen kvarstod och att 22 nya fel hade
upptäckts. Eftersom CGI i detta läge inte kunde genomföra en ny leverans för
acceptanstest som skulle hinnas acceptanstestas av Arbetsförmedlingen inom 90 dagar
från den 3 mars 2014 beslutade Arbetsförmedlingen den 16 maj 2014 att inte utföra
ytterligare tester av Tjänsten. CGI genomförde ytterligare en omleverans den 19 maj
2014 som Arbetsförmedlingen i enlighet med beslutet den 16 maj 2014 inte har testat.
Det kan dock konstateras att i vart fall de eskalerade felen inte var rättade i denna
leverans, varför den redan av den anledningen inte hade kunnat godkännas av
Arbetsförmedlingen.

26
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14204-14

2017-02-02
Sammanfattningsvis var CGI i försening i mer än 90 dagar den 5 juni 2014, varför
Arbetsförmedlingen därmed hade rätt att säga upp Leveransavtalet till omedelbart
upphörande.

4.1.2.2 Funktionella fel i Tjänsten har förelegat som medfört att Arbetsförmedlingen
inte har kunnat lämna leveransgodkännande

De specifika fel som har fått till följd att Arbetsförmedlingen inte har kunnat godkänna
leveransen utgörs dels av nya fel som förevarit vid leveranstillfället den 25 april 2014,
dels av s.k. eskalerade fel vilka även tidigare gjorts gällande och beträffande vilka
någon enighet inte kunnat nås.

De fel som skulle kunna komma att upptäckas i samband med acceptanstestningen
skulle, i enlighet med avsnitt 5.3.1 i Projektdirektivet, sorteras in i fyra grupper, eller
felklasser med benämningen 1,2, 3 och 4. Klass 1 skulle bestå av kritiska eller
blockerande fel som blockerade användning eller omöjliggjorde fortsatt testning. Till
denna felklass skulle även hänföras behörighets- eller sekretessfel som innebar ett
åsidosättande av eller brott mot gällande lagar och förordningar. Under klass 2 skulle
hänföras mycket allvarliga eller akuta fel som innebar att någon viktig funktion inte
skulle fungera. Till skillnad från fel enligt klass 1 innebar dock inte sådana fel att
fortsatt testning var omöjlig; tvärtom kunde man fortsätta testerna genom att undvika
denna funktionalitet. Fel enligt klass 3 skulle utgöras av allvarliga fel med funktioner
som inte fungerade men vilka kunde kringgås med hjälp av manuella rutiner. Klass 4,
slutligen, omfattade mindre allvarliga fel, exempelvis en mindre viktig eller lågt
prioriterad funktion som inte fungerade, eller rena skönhetsfel. Kvarstående fel enligt
felklasserna 1 och 2 innebar att Arbetsförmedlingen inte hade skyldighet att godkänna
leveransen. Detsamma skulle gälla om antalet återstående fel enligt felklass 3 skulle
uppgå till 15 eller fler, medan fel enligt klass 4 var tänkta att åtgärdas inom ramen för
den kommande förvaltningen av tjänsten. Parterna bekräftade också i Kravlistan (krav
3027) att det för godkänd leverans var en förutsättning att det inte återstod några olösta
fel med klass 1 eller klass 2.
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Den sista leverans som Arbetsförmedlingen accepterade som en leverans för
acceptanstester skedde den 25 april 2014. Under acceptanstesterna mellan den 25 april
och den 15 maj 2014 upptäckte Arbetsförmedlingen ett antal fel i leveransen som
innebar att leveransen inte kunde godkännas, vilket meddelas till CGI.

Arbetsförmedlingen gör i målet gällande 27 funktionella fel av felklass 1 eller 2 som
konstaterades i testrapporten från den 15 maj 2014. Samtliga fel var för sig medför att
Arbetsförmedlingen hade rätt att inte godkänna CGI:s leverans av Tjänsten. För
närmare beskrivning av samtliga funktionella fel som Arbetsförmedlingen gör gällande
i målet, se bilaga 1.

CGI påstår att tio av felen var rättade till den leverans bolaget menar att man
genomförde den 19 maj 2014. Det saknar emellertid betydelse eftersom det då inte
fanns tillräckligt med tid för att hinna genomföra en ny acceptanstestkontroll innan
förseningsperioden om 90 dagar löpte ut den 3 juni 2014. Det saknas stöd i
Leveransavtalet eller annan projektdokumentation för CGI:s påstående att
Arbetsförmedlingen i testrapporten den 15 maj 2014 inte skulle få göra gällande fel
som kunde ha upptäckts under tidigare acceptanstestperioder eller fel som upptäckts
utanför acceptanstestfall. Arbetsförmedlingen hade därmed rätt att säga upp
Leveransavtalet till omedelbart upphörande.

Resterande 17 fel utgör eskalerade fel av felklass 1 och 2 och var ostridigt inte rättade
av CGI till den av CGI påstådda leveransen den 19 maj 2014. CGI införde i januari
2014 på egen hand en felmarkering i ReQtest (parternas gemensamma
felrapporteringsverktyg) benämnd ”eskalerad”. Detta var inte förenligt med det
parterna kommit överens om. Efter fråga från Arbetsförmedlingen gav CGI:s testledare
Thomas Leandertz då beskedet att detta gällde fel som skulle hanteras av CGI och som
således var CGI:s ansvar. Vid styrgruppsmöte den 12 februari 2014 meddelade CGI att
bolaget önskade diskutera det eskalerade felen och vid styrgruppsmöte den 23 april
2014 uppgav CGI att bolaget inte hade för avsikt att åtgärda de fel som CGI benämnt
som eskalerade i ReQtest. De eskalerade felen medför att uppställda krav avseende
Tjänsten inte är uppfyllda. Arbetsförmedlingen har vid flera tillfällen klargjort att CGI
har att åtgärda samtliga fel, inklusive de eskalerade felen. CGI kunde inte genomföra
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slutleverans av Tjänsten innan de eskalerade felen var korrigerade, acceptanstestade
och godkända som rättade av Arbetsförmedlingen, oavsett om Arbetsförmedlingens
inställning till felen var korrekt eller inte. De eskalerade felen kvarstod både efter
CGI:s påstådda leverans den 19 maj 2014 och vid tidpunkten för Arbetsförmedlingens
uppsägning av Leveransavtalet. Arbetsförmedlingen hade därför även av denna
anledning rätt att säga upp Leveransavtalet till omedelbar uppsägning.

4.1.2.3 Prestandabrister har förelegat som medfört att Arbetsförmedlingen inte har
kunnat lämna leveransgodkännande
Det fanns avtalade krav på prestanda utöver krav 1039 som skulle vara uppfyllda för
att leveransen av ELDA 1.0/1.1 skulle kunna godkännas
Enligt CGI fanns det bara ett krav på prestanda, krav 1039, som skulle vara uppfyllt
vid leverans för att effektiv leveransdag skulle uppnås. De prestandakrav som uppställs
i bilaga 5 till Leveransavtalet (fortsättningsvis benämnt som Bilaga 5) har CGI angett
vara krav som skulle vara uppfyllda när Tjänsten var produktionssatt två månader
senare. Det finns dock inte något undantag som skulle innebära att kraven inte skulle
behöva vara uppfyllda förrän efter produktionssättning. Under avsnitt 1.1 i Bilaga 5
finns visserligen ett undantag för viten under de två första månaderna efter att kunden
tagit tjänsten i bruk, men något motsvarande undantag för tjänstenivåer, dvs. prestanda,
finns inte.

Det finns också andra krav på prestanda i Leveransavtalet och annan
projektdokumentation som skulle vara uppfylld för att Arbetsförmedlingen skulle vara
skyldig att lämna ett leveransgodkännande.

Av Leveransavtalet och den överenskomna Kravlistan framgår att det fanns ett antal
krav på prestanda. Kraven var både generella och specifika. Med generella krav avses
sådana av vilka följer att Tjänsten skulle ha en hög tillgänglighet och kvalitet.
Specifika krav kunde exempelvis avse fastställda krav på svarstider. Att prestanda var
något som Arbetsförmedlingen lade stor vikt vid framgick redan av avropsförfrågan
och CGI utlovade i sitt anbudssvar att tjänsten skulle ha bra prestanda.

29
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14204-14

2017-02-02
Det finns konkreta krav som tar sikte på prestanda i Kravlistan, närmare bestämt krav
2067, 1060, 4430 och 2830. I avsnitt 11 i Huvudavtalet stadgas vidare att det i Bilaga 5
framgår vilka tjänstenivåer (som är att jämställa med prestanda) som avtalats för
leveranser enligt Leveransavtalet samt de viten som gäller vid brister i förhållande till
dessa. I Bilaga 5 anges de lägsta tjänstenivåer som skulle levereras i de tjänster som
CGI skulle tillhandahålla. Av avsnitt 2.3 framgår att svarstider skulle mätas
kontinuerligt och vara mellan en till två sekunder långa, medan avsnitt 2.4 ställer krav
på tillgänglighet genom att Tjänsten inte får vara otillgänglig i mer än 60 sekunder
utan avbrott.

Det kan således konstateras att det finns krav på prestanda avseende både allmänna
krav på tillgänglighet och konkreta krav på svarstider och tillgänglighet.

Av avsnitt 8.4 i Huvudavtalet följer att kriterier, baserade på avtalade specifikationer,
för godkännande vid acceptanstester, inklusive acceptanstestfall, ska tas fram i början
av projektet och överenskommas mellan parterna. Det anges vidare att det i kriterierna
ska överenskommas vilka avvikelser som kan accepteras vid leveranskontroll för
godkännande och för produktionssättning. I övrigt hänvisas vad gäller godkännande
vidare till kapitel 6.6 i Bilaga 2.

Avsnitt 6 i Bilaga 2 innehåller föreskrifter för leverans av Tjänsten, dvs. vad som
skulle uppfyllas från och med avtalad leveransdag. I avsnitt 6.1 stadgas att tjänsten ska
tillhandahållas enligt avtalad specifikation. Avtalad specifikation avser enligt avsnitt
6.2 överenskommen omfattning av tjänsten samt funktionella och andra krav. I andra
krav inkluderas bland annat de krav på tjänsten som parterna kommit överens om i
Leveransavtalet, allmänt tillämpade normer enligt svensk och internationell standard
med relevans för avtalad tjänst samt vid tidpunkten för avtalets träffande av
leverantören utgivna, eller i marknadsföringen använda, beskrivningar över tjänsten.
De grundläggande prestandakrav som redogjorts för ovan faller in under dessa
kategorier och ingick således i avtalad specifikation för Tjänsten.

Av avsnitt 6.4 i Bilaga 2 framgår att avtalad leveransdag är den dag tjänsten ska vara
installerad och kunna nyttjas fullt ut av kunden och användare. Enligt avsnitt 6.5 ska
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leveranskontroll göras av kunden för att kontrollera att tjänsten uppfyller avtalad
specifikation. Leveranskontrollen syftar således till att säkerställa att avtalad
specifikation är uppfylld, i vilket prestandakraven innefattas. Kunden ska slutligen i
enlighet med avsnitt 6.6 godkänna tjänsten när leveransen uppfyller avtalad
specifikation. Det följer även av avsnitt 1.1 i bilaga 6 till Leveransavtalet
(Tjänsteinförandeprojektet).

Av projektdirektivets avsnitt 5.3.1 framgår också att dålig prestanda klassificeras som
ett fel av felklass 1.

Av TIPS Acceptanstestplan följer vidare i avsnitt 1.5, 1.6 och 2.1 att prestandatester
skulle göras som en del av acceptanstesterna för att bekräfta de nivåer på svarstider
och belastningar som specificerats i kraven.

Sammanfattningsvis framgår det av avtalshandlingarna att Tjänsten vid leverans för
leveranskontroll skulle uppfylla avtalad specifikation, däribland de avtalade kraven på
tillgänglighet och svarstider. Vidare skulle prestandatester göras som en del av
acceptanstest och brister i prestandan utgjorde fel som hindrade godkännande efter
sådana tester. En förutsättning för att CGI skulle uppnå effektiv leveransdag och att
Tjänsten skulle kunna godkännas efter acceptanstester var därmed att den uppfyllde de
ovan redogjorda kraven på prestanda.

Närmare om behörighetskontrollen i ELDA och ÄB 033
Arbetsförmedlingen framställde under projektets gång ändringsbegäran ÄB 033. Det
var fram till dess öppet i projektet hur behörighetskontrollen skulle utföras i ELDA,
dvs. om den skulle ske utanför ELDA i ett externt behörighetskontrollsystem eller
internt i ELDA. Enligt ÄB 033 skulle en kombination av de båda sätten
implementeras. Det innebär att behörighetskontrollen skulle vara både intern och
extern.

ÄB 033 accepterades av CGI och kom genom Tilläggsavtal 2 från november 2012 att
omfattas av vad det som slutligen skulle levereras den 3 mars 2014. Det innebär att ÄB
033 ingick i avtalad specifikation för Tjänsten och därmed måste vara uppfylld för att
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CGI skulle uppnå effektiv leveransdag och Arbetsförmedlingen skulle ha en skyldighet
att godkänna leveransen.

Prestandan uppfyllde inte avtalade krav vid tidpunkten för Arbetsförmedlingens
uppsägning av Leveransavtalet
Den första leveransen av Tjänsten skulle ske i augusti 2013. Av release notes till
leveransen framgår att det fanns problem med prestandan. Det sägs uttryckligen att
frågan om prestanda avseende behörighetshantering utreds av leverantören för
plattformen, dvs. av det kanadensiska bolaget OpenText. Det var första gången som
CGI kommunicerade till Arbetsförmedlingen att det fanns problem med prestandan.
Enligt CGI berodde problemen på antalet anrop vid behörighetskontrollen. Från
protokollet från efterföljande styrgruppsmöte den 20 augusti 2013 framgår att CGI
hade identifierat ett antal orsaker till varför det förelåg problem med prestandan och att
OpenText fortsatte sin utredning.

CGI hade under hösten 2013 fortsatta svårigheter med att komma tillrätta med
prestandaproblemen. På ett styrgruppsmöte den 8 oktober 2013 uppgav CGI att
prestandaarbetet gick framåt och att man i vissa fall uppnådde svarstider nära
uppställda krav. CGI rapporterade även att prestandaproblemen hörde samman med
ÄB 033 och att man ville diskutera en ändring av avtalade svarstider mot bakgrund av
att dessa bestämts innan parterna kom överens om ÄB 033.

I december 2013 genomfördes ett första prestandatest. Testet var simulerat. CGI
redogjorde genom Mattias Melin, som utförde testet, för resultatet under ett
styrgruppsmöte den 20 december 2013. Av styrgruppsprotokollet framgår att
prestandaproblemen kvarstod, vilket bl.a. visade sig genom att svarstiderna låg över de
av Arbetsförmedlingen kravställda tiderna. Enligt Mattias Melin fanns det en ickeacceptabel tröghet i systemet.

Konsulten Anders Adler granskade på Arbetsförmedlingens uppdrag ELDA-projektet
under januari 2014 och konstaterade i sin rapport att det även vid den tidpunkten fanns
prestandaproblem i ELDA 1.0/1.1. Under början av våren 2014 felrapporterade
Arbetsförmedlingens acceptanstestare också ett antal prestandaproblem i ReQtest.
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Arbetsförmedlingen gjorde i dessa felrapporter bl.a. gällande att svarstiderna för olika
funktioner gick utöver vad som hade avtalats mellan parterna.

Ett riktigt prestandatest, dvs. ett test som utfördes med integrationer, gjordes under
våren 2014 och utmynnade i en testrapport daterad den 5 mars 2014. Av rapporten
framgår bl.a. att ett antal av de testfall som kördes inte kunde godkännas eftersom
svarstiderna var alldeles för långa. Problematiken var inte begränsad enbart till
åtgärder inom den del som avsåg sökandedossiéer, utan svarstiderna var långa i
förhållande till i princip alla åtgärder, dvs. även sådana som var hänförliga till
sökningar inom diariedelen och åtgärder som överhuvudtaget inte avsåg sökfunktioner.
CGI hade med andra ord ännu inte löst de prestandaproblem som man informerade
Arbetsförmedlingen om i augusti 2013.

Att prestandan i mars 2014 inte uppfyllde avtalade krav hade ingenting att göra med att
Arbetsförmedlingen i februari samma år presenterade ett antal testfall avseende
prestandan. Testfallen fanns med i upphandlingen och var inte nya och avsåg inte
heller ostrukturerade fritextsökningar. Av testrapporten från i mars 2014 framgår
vidare att problemen med prestandan var hänförliga till i princip alla åtgärder och inte
endast sådana som utfördes enligt de ”nya” testfallen.

Den 17 mars 2014 framställde CGI en ändringsbegäran, ÄB 096. ÄB 096 syftade
enligt CGI till att lösa samtliga prestandaproblem och gick ut på att CGI ville göra en
förändring i en komponent som tillhörde Arbetsförmedlingen, den s.k. BKSkomponenten. Arbetsförmedlingen utvärderade ÄB 096 i enlighet med avtalade rutiner
och diskuterade den med CGI. Det tog dock tid att få svar från CGI avseende relevanta
frågeställningar som Arbetsförmedlingen behövde få besvarade innan man kunde ta
ställning till om man skulle acceptera ändringsbegäran.

Arbetsförmedlingen beslutade, efter det att svar erhållits från CGI ungefär tre veckor
efter att Arbetsförmedlingen skickade sina frågor, den 23 april 2014 att godkänna ÄB
096, om än under vissa villkor. Eftersom Arbetsförmedlingen bedömde att man inte
hade möjlighet att påta sig ett utvecklingsarbete så sent i projektet var man i stället
beredd att ge CGI tillgång till Arbetsförmedlingens källkod. CGI kunde sedan på egen
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hand göra den förändring i BKS-komponenten som enligt CGI behövde vidtas. CGI
visade dock inte något intresse för att genomföra åtgärden på egen hand, vilket fick till
följd att ÄB 096 aldrig genomfördes.

Det innebär att de prestandabrister som fanns i mars 2014 kvarstod både vid CGI:s
leveranser i maj 2014 och vid tidpunkten för Arbetsförmedlingens uppsägning av
Leveransavtalet den 5 juni 2014. Arbetsförmedlingen har därmed inte haft en
skyldighet att enligt punkten 6.6 i Bilaga 2 godkänna CGI:s leverans av Tjänsten.

ÄB 096 hade heller inte löst samtliga prestandaproblem i Tjänsten. ÄB 096 tog
uteslutande sikte på åtgärder inom den del av Tjänsten som avsåg sökandedossiéer. Av
testrapporten daterad den 5 mars 2014 framgår emellertid att prestandaproblemen inte
endast var hänförliga till sökandedossiédelen, utan även till diariedelen och andra
åtgärder som överhuvudtaget inte avsåg sökfunktioner.

Undantaget i Bilaga 5 var inte tillämpligt
I avsnitt 2 i Bilaga 5 finns ett undantag avseende kraven på prestanda som föreskriver
att kraven på svarstider under vissa förutsättningar inte behövde uppfyllas. För att
undantaget i avsnitt 2 i Bilaga 5 ska vara tillämpligt krävs att den åtgärd som
användaren begär medför att systemet måste hantera stora datamängder och/eller
omfattande bearbetningar. Det ska alltså vara fråga om åtgärder som går utöver
normala sökningar i systemet. Att enklare åtgärder som exempelvis inloggning eller
andra åtgärder som ofta vidtas i systemet inte omfattas av nämnda undantag är
tämligen självklart.

Det har ovan framgått, särskilt av testrapporten från den 5 mars 2014, att problemet
med de långa svarstiderna inte enbart var hänförligt till sådana åtgärder som krävde
omfattande bearbetningar och/eller stora datamängder. Undantaget i Bilaga 5 är
därmed inte tillämpligt. Det ska dock framhållas att om tjänsten var så långsam att den
ansågs otillgänglig (dvs. hade svarstider mellan 60-120 sekunder) utgjorde det ett fel
av klass 1 enligt Projektdirektivet. Detta gällde oavsett om undantaget i Bilaga 5 var
tillämpligt eller inte.
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Arbetsförmedlingen hade ingen skyldighet att genomföra ÄB 096
Arbetsförmedlingen hade som kund givetvis inte någon skyldighet att acceptera en
ändringsbegäran från CGI som leverantör. Av punkt 4 i Tjänsteinförandeprojektet
framgår dessutom uttryckligen att en ändring inte gällde förrän den accepterats av båda
parter. Trots detta accepterade Arbetsförmedlingen ÄB 096, som avsåg förändringar i
BKS-komponenten.

Det ska framhållas att både BKS-komponenten, som var en java-komponent som
fungerade som en koppling mellan Behörighetstjänsten (som låg utanför ELDA) och
ELDA, och Behörighetstjänsten var Arbetsförmedlingens egendom. Det innebär
emellertid inte att Arbetsförmedlingen var skyldig att på egen hand genomföra
samtliga åtgärder avseende dessa komponenter. CGI var inledningsvis inte heller
främmande för att tillmötesgå Arbetsförmedlingens krav och själva genomföra
ändringen i BKS-komponenten.

Att Arbetsförmedlingen inte hade någon skyldighet att på egen hand göra det
programmeringsarbete som krävdes för att genomföra ÄB 096 framgår av
Leveransavtalet och tillhörande projektdokumentation.

Arbetsförmedlingen ansvarade för ett antal inleveranser till projektet, dvs. leveranser
som utgjorde förutsättningar för att CGI skulle kunna etablera tjänsten i enlighet med
avtalade villkor. Enligt avsnitt 4.2. i projektplanen för TIPS skulle dock CGI
identifiera dessa innan projektplanen godkändes, annars kunde CGI inte hänvisa till
avsnitt 6.7 i Bilaga 2 och peka på försening hänförlig till kunden. I detta fall kom
ändringsbegäran efter avtalat datum för produktionssättning och långt efter alla planer
avseende projektet var fastställda. Bristande inleverans kan därför inte åberopas som
skäl för att Arbetsförmedlingen hade en skyldighet att genomföra förändringen och
därigenom vara ansvarig för förseningen. Inte heller finns det någon annanstans i
Leveransavtalet eller projektdokumentationen skrivningar som skulle föranleda en
skyldighet för Arbetsförmedlingen att genomföra arbetet med förändringen i BKSkomponenten.
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4.1.2.4 Övriga brister i CGI:s leverans som kvarstod vid tidpunkten för
Arbetsförmedlingens uppsägning och som medfört att Arbetsförmedlingen
inte har kunnat lämna leveransgodkännande

Vid tidpunkten för Arbetsförmedlingens uppsägning av Leveransavtalet återstod
utöver rättning av de funktionella felen i Tjänsten och åtgärdandet av
prestandaproblemen ytterligare åtgärder som CGI behövde vidta för att
Arbetsförmedlingen skulle kunna godkänna leveransen av Tjänsten. Dessa redogörs
för nedan.

Migrering var inte utförd
Arbetsförmedlingen använde sedan tidigare ett system som hette Af-Dia för att
diarieföring av ärenden. Det var dock inte möjligt att lagra dokument i Af-Dia. Syftet
med ELDA var därför även att ersätta registreringen i Af-Dia och diarieakterna i
pappersform. Ett led i att ersätta Af-Dia var att migrera, dvs. överföra, all information i
Af-Dia till ELDA för att möjliggöra sökning bland myndighetens allmänna handlingar.

Att migreringen av Af-Dia till ELDA skulle ingå i leveransen av ELDA framgår av
avsnitt 8 i Tjänsteinförandeprojektet. Skarp migrering skulle dock inte ske förrän
ELDA var i produktion. Däremot skulle en mängd åtgärder dessförinnan ha vidtagits
av CGI för att säkerställa att skarp migrering kunde genomföras. Bland dessa åtgärder
inkluderades att ta fram ett program för migreringen. Programmet skulle enligt
parternas överenskommelse acceptanstestas och ingick som en del av
leveranskontrollen. Det utgjorde därmed en förutsättning för att Arbetsförmedlingen
skulle vara skyldig att godkänna leveransen av ELDA.

Avtalad dag för produktionssättning av systemet var den 3 mars 2014. Vid denna
tidpunkt var CGI långt ifrån klara med migreringen. Den 6 maj 2014 levererade CGI
migreringsprogrammet för acceptanstester. Arbetsförmedlingen konstaterade i sin
testrapport den 15 maj att det i programmet fanns fel av sådan allvarlig karaktär att
Arbetsförmedlingen inte kunde fortsätta med testerna.
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CGI meddelade den 19 maj 2014 att en ny leverans av ELDA hade skett och att man i
samband därmed hade korrigerat de fel avseende migreringsprogrammet som
Arbetsförmedlingen rapporterade i sin testrapport från den 15 maj. De fel som
Arbetsförmedlingen rapporterade den 15 maj 2014 var inte orsakade av bristande
inleveranser från Arbetsförmedlingen i form av exempelvis mappningsåtgärder. I
enlighet med vad som konstaterats ovan under avsnitt 4.1.2.1 om längden av
leveranskontrollperioderna hade Arbetsförmedlingen enligt det ingångna avtalet rätt
till en fullständig leveranskontrollperiod. Arbetsförmedlingen skulle således inte
hunnit acceptanstesta CGI:s leverans den 19 maj 2014 innan förseningsperioden om 90
dagar från den 3 mars 2014 gick ut. Arbetsförmedlingen hade därmed även av detta
skäl rätt att säga upp Leveransavtalet med omedelbar verkan.

Krav 6600
Kravet skulle implementeras enligt den av parternas överenskomna Fördjupade
lösningsbeskrivningen. Av krav 6600 framgår att allmänheten ska kunna söka och läsa
offentlig information i dokumenthanteringslösningen. Arbetsförmedlingen
uppmärksammade CGI under styrgruppsmötet den 20 december 2013 på att kravet inte
var hanterat. CGI svarade att lösningen inte skulle hinnas till den 7 januari 2014 då
acceptanstesterna skulle inledas, men att det skulle implementeras senare. CGI
implementerade sedermera sökfunktionerna, men inte allmänhetens möjlighet att läsa
de allmänna handlingarna. Såvitt Arbetsförmedlingen kunnat konstatera kvarstod
bristen när Arbetsförmedlingen sade upp Leveransavtalet. Bristen utgör ett fel av
felklass 1, som i sig innebär att Tjänsten inte skulle kunna godkännas av
Arbetsförmedlingen.

Brister i dokumentation och informationssäkerhet
Den dokumentation som överlämnades av CGI under leveranskontrollperioden
innehöll ett antal brister, vilket framgår av avsnitt 3 i Arbetsförmedlingens testrapport
den 15 maj 2014. Granskning av dokumentation ingick som del av leveranskontrollen.
Leveransen vad gällde dokumentation kunde inte godkännas av Arbetsförmedlingen.
För att Arbetsförmedlingen skulle kunna lämna ett leveransgodkännande krävdes att
bristerna åtgärdades. Bristerna kvarstod dock vid tidpunkten för Arbetsförmedlingens
uppsägning av Leveransavtalet.
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Säkerställande av kravuppfyllnad inom informationssäkerhetsområdet ingick som en
del av leveranskontrollen. Av testrapporten från den 15 maj 2014 framgår under avsnitt
4 att aktiviteterna inom området inte var klara och att dessa måste slutföras innan
avtalad produktionssättning. Bristerna kvarstod dock vid tidpunkten för
Arbetsförmedlingens uppsägning av Leveransavtalet.

4.1.2.5 CGI har trots anmaning inte rättat påtalade avtalsbrott

Utöver att CGI var i dröjsmål och inte uppnådde effektiv leveransdag, i vart fall inte
innan förseningsperioden om 90 dagar löpt ut, har CGI:s brister som leverantör
inneburit att CGI i väsentlig mån brustit i sina förpliktelser under Leveransavtalet.

Arbetsförmedlingen hade underkänt den av CGI genomförda leveransen den 13 januari
2014 bl.a. eftersom det påträffats ett stort antal funktionella fel i Tjänsten. Utöver det
hade det också framkommit att det fanns problem med prestandan. Arbetsförmedlingen
skickade därför den 29 januari 2014 en anmaning till CGI om att vidta rättelse vid hot
om hävning. CGI vidtog trots rättelseanmaningen inte rättelse. Arbetsförmedlingen
hade därför även av det skälet rätt att säga upp Leveransavtalet med omedelbar verkan.

4.1.2.6 Arbetsförmedlingen har inte agerat på sätt som inneburit merarbete för
CGI

För att Arbetsförmedlingen skulle haft rätt att säga upp Leveransavtalet med
omedelbar verkan enligt punkten 6.7 i Bilaga 2 krävs enligt samma bestämmelse att
förseningen beror på leverantören eller på något förhållande som leverantören svarar
för. CGI har gjort ett antal påståenden om att Arbetsförmedlingen skulle ha agerat på
sådant sätt att det var Arbetsförmedlingen och inte CGI som orsakade förseningen.

Arbetsförmedlingen har inte agerat på sätt som inneburit merarbete för CGI. Införandet
av ELDA skulle innebära stora ekonomiska besparingar för Arbetsförmedlingen och
det har helt saknats incitament för Arbetsförmedlingen att ta sig ur projektet.
Arbetsförmedlingen har heller inte obstruerat projektet, utan har arbetat in i det sista
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med att få projektet i hamn. Att leveranstidpunkten har förskjutits har inte berott på
Arbetsförmedlingens agerande, utan på CGI.

Påståendet att Arbetsförmedlingen brutit mot avtalade test- och felrapporteringsrutiner
Acceptanstester utgör en validering av att en leverans uppfyller överenskomna krav
och i den mån det föreligger fel ska de rättas. Acceptanstesterna är dock inte ensamt
avgörande för Arbetsförmedlingens bedömning av om Tjänsten uppfyller avtalad
kravspecifikation och medför heller inte att fel eller avvikelser som
Arbetsförmedlingen upptäcker på annat sätt inte skulle kunna åberopas som skäl för att
inte godkänna Tjänsten. Även sådana fel som upptäcks på annat sätt än genom
acceptanstesterna kan alltså medföra hinder för godkännande av Tjänsten (med den
mellan parterna överenskomna begränsningen att Tjänsten fick ha ett antal fel av
felklass 3 eller högre).

Utgångspunkten ska vara att det som levereras för acceptanstester ska vara av sådan
kvalitet att det ska kunna driftsättas omedelbart. Enligt punkt 6.5 i Bilaga 2 skulle CGI
före leverans för acceptanstester genomföra en egen leveranskontroll. CGI har dock
inte levererat några testrapporter baserade på Arbetsförmedlingens testfall, eller i vart
fall endast i begränsad omfattning. CGI levererade inte heller, förutom vid något
enstaka tillfälle, release notes. Detta medförde att Arbetsförmedlingen vid omtester
inte visste vilka förändringar som hade skett. De leveranser som skedde till
Arbetsförmedlingen under våren 2014 talar för att CGI inte genomförde
leveranskontroller av sådan omfattning parterna avtalat om. Detta bidrog till att
Arbetsförmedlingen vid varje leverans var tvungen att genomföra förnyade och
fullständiga acceptanstester för att kunna kontrollera om leveransen kunde godkännas.

Parterna har inte varit överens om att Arbetsförmedlingen enbart skulle få genomföra
tester på nya leveranser av Tjänsten under en vecka eller att Arbetsförmedlingen vid de
omtester som genomfördes under våren 2014 endast skulle ha haft rätt att testa de
rättningar som CGI genomfört. En uttryckligt rätt till fullständiga omtester framgår av
punkt 5.3.1 i Projektdirektivet.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingen har genomfört
acceptanstesterna enligt de kriterier som följer av de ingångna avtalen.

Påståendet att Arbetsförmedlingen använt sig av testfall som inte godkänts av CGI
samt avvikit från framtagna testfall
Arbetsförmedlingen har konsekvent följt den mellan parterna överenskomna
hanteringsrutinen för ändring i testfallen. Samtliga ändringar har loggats i en
ändringslista och i versionslistan för dokumentet i fråga. Arbetsförmedlingen har på
egen hand genomfört vissa mindre ändringar i ett antal testfall. Dessa ändringar avsåg
framför allt anpassningar av testfallen till hur lösningen i ELDA såg ut. Ändringarna
var nödvändiga att göra för att acceptanstesterna med kärnverksamheten inte skulle
resultera i felrapporter som berodde på avvikelser i testfallen. Justeringarna medförde
inte något avsteg från vad parterna hade kommit överens om. De har heller inte på
något sätt resulterat i ett merarbete för CGI och hindrat bolaget från att i tid uppfylla
sitt åtagande att leverera Tjänsten enligt avtalade krav i tid.

Påståendet att Arbetsförmedlingen inte uppfyllt sin avtalsenliga skyldighet att hänvisa
till acceptanstestfall eller underliggande krav i felrapporter
CGI har accepterat samtliga felrapporter som Arbetsförmedlingen har gjort i ReQtest i
den mån CGI inte skickat tillbaka rapporterna till myndigheten. Hade CGI ansett att
påstådda brister i Arbetsförmedlingens felrapportering utgjort ett problem hade CGI
möjlighet att i enlighet med överenskomna felrapporteringsrutiner skicka tillbaka
felrapporterna till Arbetsförmedlingen för komplettering. I den mån detta inte har skett
har CGI accepterat felrapporterna och därigenom uppenbarligen förstått innebörden av
de rapporterade felen.

Påståendet att det inte har skett en kontinuerlig dialog mellan parternas testledare och
att Arbetsförmedlingen inte har granskat och kvalitetssäkrat felrapporter innan dessa
registrerats
Det har skett en kontinuerlig dialog mellan parternas testledare. I den mån det inte har
skett har det inte berott på något förhållande som Arbetsförmedlingen svarat för. Under
alla omständigheter kan inte en sådan brist på dialog medföra att CGI inte har kunnat
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uppfylla sin avtalsenliga förpliktelse att leverera Tjänsten i enlighet med
överenskomna krav och inom avtalad tid.

Arbetsförmedlingens testledare har i enlighet med parternas avtalade rutiner granskat
och kvalitetssäkrat felrapporter innan dessa registrerats i ReQtest. Att felrapporter
stängts av Arbetsförmedlingen efter påpekanden eller förklaringar från CGI betyder
inte att så inte har skett, utan det är vanligt förekommande under acceptanstestperioder
i denna typ av IT-projekt.

Påståendet att Arbetsförmedlingen inte har följt avtalade rutiner för klassificering av
fel
Arbetsförmedlingen har följt de mellan parterna avtalade rutinerna för
felklassificering. I parternas överenskomna rutiner anges att Arbetsförmedlingen skulle
göra den inledande felklassificeringen och att klassificeringen därefter skulle fastställas
mellan testledarna och om dessa inte nådde enighet slutligen av TIPS styrgrupp. Det
medför emellertid inte att ett fel som är av en viss felklass skulle sluta vara av denna
felklass endast för att parterna inte kunnat nå enighet om felets klassificering.
Avgörande för vilken felklassificering ett fel har är enbart de parametrar om
felklassificering som parterna överenskommit om i avsnitt 5.3.1 i Projektdirektivet och
avsnitt 4.3 i TIPS Felrapporteringsrutiner.

Arbetsförmedlingen har korrekt felklassificerat inrapporterade fel helt i enlighet med
avtalade rutiner. Att Arbetsförmedlingen under våren 2014 rapporterade fler fel av
felklass 1 till 3 jämfört med felklass 4 än tidigare berodde dels på att Tjänsten innehöll
ett stort antal fel av dessa felklasser, dels att fokus hos Arbetsförmedlingen låg på att
rapportera allvarliga fel snarare än mindre skönhetsfel.

Påståendet att Arbetsförmedlingen vägrat CGI att närvara vid acceptanstester och ge
CGI tillgång till acceptanstestmiljön
Det fanns ingen överenskommelse med innebörd att CGI skulle få tillgång till
acceptanstestmiljön under pågående acceptanskontrollperiod. CGI har därför inte
kunnat räkna med en sådan tillgång. Med det följer även att tidsplanen har baserats på
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att CGI skulle utföra nödvändiga rättningar efter det att Arbetsförmedlingen genomfört
tester under leveranskontrollperioden.

CGI:s påstående om att det är sedvanligt att leverantörer vid IT-leveranser tillåts göra
löpande förändringar i tjänsten under pågående tester är inte korrekt. När justeringar
görs i en tjänst, och i synnerhet i en komplicerad sådan som ELDA, leder det ofta till
följdkonsekvenser som inte kan förutses, varför testresultaten inte skulle bli
tillförlitliga om rättningar genomfördes under testperioden.

Det fanns således ingen överenskommelse parterna emellan om att CGI skulle få
närvara vid acceptanstesterna. Leveransavtalet med tillhörande bilagor ger inte heller
CGI någon rätt att närvara vid Arbetsförmedlingens acceptanstester. CGI framförde en
sådan begäran endast vid två tillfällen under projektet men Arbetsförmedlingen nekade
då CGI att närvara av praktiska skäl. Arbetsförmedlingens acceptanstestare har
genomgående haft intensiva och löpande kontakter med CGI under sina
acceptanstester och det har inte varit några stängda processer.

Påståendet att Arbetsförmedlingen utfärdat en stor mängd felaktiga och obefogade
felrapporter
De personer från Arbetsförmedlingen som har lett och deltagit under arbetet med
acceptanstesterna har samtliga stor erfarenhet av och kunskaper om hur sådana tester
bedrivs. Myndighetens testorganisation har även bestått av ett antal medlemmar som
varit med i alla stadier av ELDA och därmed hade stor insikt och kännedom om de
krav som uppställdes på ELDA.
CGI har gjort gällande att Arbetsförmedlingens felrapporter till stor del varit ”antingen
obefogade, dubbletter eller på annat sätt felaktiga”. Som huvudsakligt stöd för sin
ståndpunkt har CGI hänfört sig till en sammanställning i den av CGI upprättade
rapporten ”ELDA Utredning” daterad den 9 juni 2014.

Inledningsvis kan konstateras att de fel som CGI i sin rapport benämner som
makulerade avslutats av Arbetsförmedlingen i ReQtest innan de överhuvudtaget
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tilldelades CGI. Något merarbete för CGI till följd av dessa kan därmed
överhuvudtaget inte ha förekommit.

Det är visserligen korrekt att Arbetsförmedlingen rapporterade ett antal dubbletter,
men det har sin förklaring i att Arbetsförmedlingen endast har noterat olika felyttringar
som sedan CGI kunnat härleda till samma grundorsak. Det har inte varit fråga om
något felaktig felrapportering från Arbetsförmedlingens sida.

CGI har också ansett att en del felrapporter inte hade något stöd i eller stred mot
kravunderlag. Ett normalt förfarande är då att leverantören skriver en förklaring i
ReQtest och Arbetsförmedlingen sedan avslutar felrapporten. Tidsåtgången måste
därför ha varit försumbar för CGI.

Arbetsförmedlingen har även pga. förhållanden som CGI svarar för rapporterat ett
antal fel som sedan har avslutats utan åtgärd av myndigheten. Det största skälet till
varför dessa felrapporter skett är att CGI – i strid mot avtalet – inte tillhandahöll
tillräckliga release notes inför leveranserna av Tjänsten, något Arbetsförmedlingen
påpekade i ReQtest.
Vad avser de felrapporter som av CGI tilldelats statusen ”eskalerad” har
Arbetsförmedlingens uppfattning hela tiden varit att de utgör inrapporterade fel som
skulle åtgärdas av CGI. De kan därför inte anses vara felaktiga eller obefogade.

Arbetsförmedlingen gör gällande att det endast är sju procent av de felrapporter som
inte har åtgärdats av CGI som borde ha medfört ett faktiskt extraarbete för CGI. CGI:s
analys av rapporterade fel ger inte stöd för slutsatsen att Arbetsförmedlingen genom
hanteringen av felrapportering skulle ha orsakat merarbete för CGI i någon större
omfattning. Det bestrids således att Arbetsförmedlingen skulle ha genomfört en
bristande felrapportering som skapat merarbete för CGI samt att detta skulle ha skett
på ett närmast illojalt sätt. Arbetsförmedlingen bestrider vidare att myndighetens
rapportering på något sätt skulle ha medfört att CGI inte kunde leverera ELDA inom
avtalad tid.
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Påståendet att Arbetsförmedlingen underlåtit att lösa felrapporter som parterna varit
oense om
Arbetsförmedlingen har samverkat för att lösa felrapporter som parterna har varit
oense om. Så snart CGI upplyste Arbetsförmedlingen att statusen ”eskalerad” inte var
en intern status som man tidigare uppgett, utan fel som CGI inte ansåg utgjorde fel har
Arbetsförmedlingen samverkat med CGI. Felen diskuterades i själva projektet, under
styrgruppsmöten och på ledningsnivå. Möten mellan högt uppsatta personer från båda
parter med befattningar över TIPS och styrgruppen skedde bl.a. den 14 februari 2014
och den 5 mars 2014. Oenigheten kvarstod, bl.a. eftersom CGI inte kunde redovisa
sådant ytterligare underlag som Arbetsförmedlingen efterfrågade. Att parterna inte
lyckades komma överens betyder inte att Arbetsförmedlingen inte har samverkat för att
lösa problemen. CGI:s påstående är därför felaktigt och kan inte medföra att CGI inte
har kunnat leverera ELDA inom avtalad tid.

Påståendet att Arbetsförmedlingen först i februari 2014 presenterat egna testfall för
prestanda och därefter inte genomfört den ändring av BKS-komponenten som CGI
föreslagit
Det bestrids att Arbetsförmedlingen presenterade nya testfall i februari 2014, att
Arbetsförmedlingen var sen med att tillhandahålla testdata till prestandatest samt att
Arbetsförmedlingen hade en skyldighet att genomföra den ändring av BKSkomponenten som CGI föreslog. Det ska även framhållas att CGI framställde
ändringsbegäran ÄB 096 först efter att Tjänsten enligt Leveransavtalet skulle ha varit
produktionssatt, varför det är svårt att se hur Arbetsförmedlingens hantering av ÄB
096 skulle ha orsakat en försening.

Se i övrigt redogörelsen under avsnitt 4.1.2.3

Påståendet att Arbetsförmedlingen även på andra sätt brutit mot parternas avtalade
modell för samverkan, motverkat projektets genomförande och CGI:s möjlighet att
slutleverera under våren 2014
Att Arbetsförmedlingen inte rättat sig efter CGI:s önskemål eller godtagit CGI:s
inställning i någon fråga innebär inte att Arbetsförmedlingen har brustit i samverkan.
Det finns heller inte något stöd för den inställningen i Leveransavtalet. CGI har haft
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alla möjligheter att leverera enligt avtalad kravspecifikation men har på egen risk valt
att inte åtgärda de eskalerade felen och brister i prestanda som Arbetsförmedlingen vid
upprepade gånger påpekat förelåg.

Påståendet att Arbetsförmedlingen medvetet omöjliggjort att ta systemet i bruk genom
att installera Internet Explorer 11 på testdatorerna och orsakat en förskjutning av
leveransen genom att utföra acceptanstester med Internet Explorer 11 installerat på
testdatorer
Varken Internet Explorer 10 eller 11 var installerat på de testdatorer
Arbetsförmedlingen tillhandhållit CGI under acceptanstestperioden mellan den 25 april
2014 och den 15 maj 2014. Mot bakgrund av att leveransen inte godkändes av
Arbetsförmedlingen och att CGI därmed missat den sista chansen att tillhandahålla
Tjänsten innan Arbetsförmedlingen gavs rätt att säga upp Leveransavtalet saknar
testdatorernas status efter denna sista acceptanstestperiod betydelse.

Arbetsförmedlingen implementerade inte Explorer 11 generellt den 16 maj 2014 och
bestrider därmed att myndigheten har orsakat leveransförsening på denna grund.

Påståendet att antalet ändringsbegäran påverkade CGI:s möjlighet att leverera i tid
CGI accepterade att utföra samtliga ändringsbegäran som skulle ingå i leveransen den
3 mars 2014 och att dessa skulle utföras utan att CGI behövde mer tid än till nämnda
datum. Arbetsförmedlingen accepterade den kostnad CGI angav för att utföra
ändringsbegäran och att dessa skulle ingå i leveransen den 3 mars 2014. Genom att
acceptera ändringsbegäran har CGI också accepterat att dessa inte skulle påverka
leveranstidpunkten.

När parterna bestämde det nya leveransdatumet till den 3 mars 2014 hade
Arbetsförmedlingen redan framställt större delen av det totala antalet ändringsbegäran.
Arbetsförmedlingen har beställt ett system som kunde klara av ett antal av
myndigheten uppställda krav. Det har varit egalt för Arbetsförmedlingen vilket
standardsystem som leverantören kunde tänkas ha. De krav som ställdes i
upphandlingen och som sedan blev en del av parternas avtal var specifikt utformade
med beaktande av Arbetsförmedlingens specifika behov. Särskilt den attributbaserade
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behörighetsstyrningen tyder på detta. Det är därför uppenbart att Arbetsförmedlingen
inte var ute efter en standardtjänst.

Parterna har gemensamt tagit fram ett dokument för hur processen vid en
ändringsbegäran ska gå till, ELDA 2 Konfigurationsledningsplan. Enligt detta
dokument delas en ändringsbegäran in i tre olika grupper beroende på storleken,
nämligen LÄB (liten ändringsbegäran), MÄB (medelstor ändringsbegäran) och ÄB
(stor ändringsbegäran). Antal ändringsbegäran saknar därför egentlig betydelse och det
som är relevant är vad för typ av ändring begäran avser och dess omfattning.

Arbetsförmedlingen har framfört 179 ändringsbegäran som är hänförliga till
Leveransavtalet. Av dessa omfattades 34 stycken av Tilläggsavtal 2, och CGI har fått
ersättning för dessa ändringar. Hänsyn togs till dessa ändringar vid planering av
tidsplanen. En ändringsbegäran behöver dessutom inte nödvändigtvis innebära en
utökning av omfattningen av projektet utan kan också innebära en minskning. Det är
endast ett fåtal av de ändringar som framförts som har utgjort en ändring innebärande
en utökad omfattning av leveransen.

4.1.3

Rätt till omedelbar uppsägning av Tilläggsavtalet har förelegat pga.
avtalsbrott i form av försening och fel

CGI har varit försenad med leverans enligt Tilläggsavtalet i mer än 90 dagar. Enligt
punkt 6.2 i Tilläggsavtalets huvuddokument, som hänvisar till punkten 6.7 i Bilaga 2
har Arbetsförmedlingen haft rätt att säga upp Tilläggsavtalet med omedelbar verkan.
Arbetsförmedlingen har även haft rätt att säga upp Tilläggsavtalet med omedelbar
verkan eftersom CGI, trots att Arbetsförmedlingen begärt rättelse, inte vidtagit
åtgärder inom den angivna tiden för att tillse att bolaget inte väsentligen brast i sin
förpliktelse enligt Tilläggsavtalet. Arbetsförmedlingen har då haft rätt att säga upp
avtalet enligt punkten 12 (a) i Bilaga 2, som enligt punkten 4 i huvuddokumentet för
Tilläggsavtalet även var tillämplig avseende Tilläggsavtalet.

Parterna kom vid ett styrgruppsmöte den 25 oktober 2013 överens om att tidpunkten
för leverans för produktionssättning av Arkivredovisningen skulle ändras och i stället
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ske till den 7 februari 2014. Parterna har inte kommit överens om någon ytterligare
förskjutning. Det innebär att avtalad leveransdag var den 7 februari 2014 och att
förseningsperioden upphörde 90 dagar därefter, dvs. den 7 maj 2014. CGI uppnådde
aldrig effektiv leveransdag inom 90 dagar efter den 7 februari 2014.

Under vintern och våren 2014 diskuterade parterna en ny tidsplan för
Arkivredovisningen, men man kom aldrig överens om en sådan. Det innebär att den
gamla tidsplanen fortfarande gällde, något som Arbetsförmedlingen vid upprepade
tillfällen påpekade för CGI. Det framgår exempelvis av styrgruppsprotokoll från den
23 april 2014 och ett mejl från Arbetsförmedlingens projektledare Karima Grönborg
Johansson till CGI:s projektledare Kim Franzén Holmqvist den 3 mars 2014.

CGI levererade Arkivredovisningen för acceptanstest den 17 mars 2014. Det var inte
fråga om någon slutleverans av Arkivredovisningen. Arbetsförmedlingen
leveranskontrollerade leveransen och kunde i en testrapport från den 8 april 2014
konstatera att det förelåg sammanlagt 86 nya funktionella fel, varav 22 var av felklass
1 och 33 av felklass 2. Dessutom återöppnades 17 fel som påståtts vara rättade
eftersom felen kvarstod eller inte var rättade till önskad grad. Mot denna bakgrund
underkände Arbetsförmedlingen leveransen.

CGI invände inte mot Arbetsförmedlingens testrapport utan försökte åtgärda felen,
varefter CGI levererade vad bolaget menade var en ”utvecklings- och
korrigeringsleverans” den 9 maj 2014, dvs. två dagar efter den 7 maj 2014.
Arbetsförmedlingen hade innan dess som framgått ovan vid upprepade tillfällen påtalat
att ytterligare tid efter den 7 maj 2014 inte kunde medges. CGI:s leverans den 9 maj
2014 saknar således betydelse eftersom CGI under alla omständigheter vid den
tidpunkten var i så stor försening att Arbetsförmedlingen enligt Tilläggsavtalet hade
rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan utan beaktande av eventuella leveranser
för acceptanstester.

Det ska även noteras att leveransen den 9 maj 2014 inte var en slutlig leverans, utan
skulle enligt CGI acceptanstestas av Arbetsförmedlingen.
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Eftersom CGI var i försening med mer än 90 dagar hade Arbetsförmedlingen ingen
skyldighet att utföra leveranskontroll av leveransen, varför det är oklart om samtliga
fel som rapporterades den 8 april 2014 faktiskt var rättade. Arbetsförmedlingen sade
upp Tilläggsavtalet till omedelbart upphörande den 12 maj 2014.

4.1.4

Arbetsförmedlingens krav

Återbetalning
Eftersom Arbetsförmedlingens uppsägning av Leverans- respektive Tilläggsavtalet har
varit avtalsenliga har Arbetsförmedlingen rätt till återbetalning av erlagd ersättning om
20 811 084 kr (inklusive mervärdesskatt) till CGI. Det belopp som Arbetsförmedlingen
har betalat till CGI har utgjort förskottsbetalning för hela leveransen av ELDA och inte
betalningar för t.ex. utförda delleveranser.

Arbetsförmedlingen har i första hand rätt till återbetalning enligt uttryckliga
bestämmelser i Leverans- respektive Tilläggsavtalet, och i andra hand enligt allmänna
obligationsrättsliga principer.

Vad gäller Arbetsförmedlingens rätt till återbetalning enligt förstahandsgrunden följer
den av avsnitt 2.1 i Bilaga 9 respektive bilaga 4 till Tilläggsavtalet. Enligt angivna
bestämmelser har kunden rätt till återbetalning om leveransen inte kan godkännas efter
att kunden utfört acceptanstest i enlighet med överenskomna acceptanskriterier och
avtalad tidsplan på grund av omständigheter som leverantören svarar för. Vidare ska
det medföra att tjänsten inte kan användas av kunden för det ändamål som framgår av
avtalet. Slutligen ska leverantören ha getts skälig tid att rätta felen. Samtliga kriterier
för återbetalning är i förevarande fall uppfyllda.

För det fall tingsrätten bifaller yrkandet om återbetalning på den grunden att det följer
av avtalen ska enligt punkten 2.1 i bilaga 1 till Tilläggsavtal 2 kontraktssumman om
3,2 miljoner kr i det avtalet inte gå åter, varför yrkat belopp ska sättas ned med
motsvarande belopp.
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Vad gäller Arbetsförmedlingens rätt till återbetalning enligt andrahandsgrunden följer
den av allmänna obligationsrättsliga principer eftersom ett tjänsteavtal har sagts upp
med omedelbar verkan pga. CGI:s kontraktsbrott. Enligt allmänna obligationsrättsliga
principer ska under sådana förhållanden återbetalning ske, med avdrag för upparbetad
del av tjänsten som har varit till nytta för Arbetsförmedlingen. Vad som avgör om
återgång av betalning ska ske blir således i vilken mån Arbetsförmedlingen har haft
ekonomisk nytta av Tjänsten. Arbetsförmedlingen har inte fått någon del av ELDA och
har inte heller haft någon ekonomisk nytta av CGI:s arbete i projektet. Ingen del av
Tjänsten har använts i den alternativa lösning som Arbetsförmedlingen på egen hand
utvecklade istället för ELDA. Inte heller har Arbetsförmedlingen haft nytta i form av
kunskaper hänförligt till CGI:s arbete i projektet vid framtagandet av den alternativa
lösningen.

För det fall tingsrätten bifaller yrkandet om återbetalning på den grunden att det följer
av allmänna obligationsrättsliga principer ska även kontraktssumman om 3,2 miljoner
kr i Tilläggsavtal 2 gå åter.

En eventuell återbetalning ska inte avräknas från ett eventuellt skadestånd. Skrivningen
att sådan avräkning ska göras i avsnitt 2.1 i Bilaga 9 och i bilaga 4 till Tilläggsavtalet
syftar till att undvika en situation som skulle medföra att Arbetsförmedlingen blev
dubbelkompenserad. I detta mål består Arbetsförmedlingens skadeståndsposter dock
endast av kostnader som har blivit onyttiga till följd av CGI:s avtalsbrott. Det finns
inga kostnader som kan kopplas till t.ex. ett täckningsköp för ett system som skulle
ersätta ELDA. Det är således inte fråga om någon dubbelkompensation, varför
avräkning inte ska ske.

Vite
Se ovan under avsnitt 3.1.

I enlighet med punkten 6.7 i Bilaga 2 ska ett eventuellt vite avräknas från ett eventuellt
skadestånd.
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Skadestånd
I och med CGI:s avtalsbrott under Leverans- och Tilläggsavtalet, vilka innefattar fel
och försummelser av CGI, är Arbetsförmedlingen berättigad till skadestånd för den
skada som Arbetsförmedlingen lidit på grund av dessa.

Arbetsförmedlingen har begärt skadestånd med sammanlagt 22 077 900 kr jämte ränta.
Av beloppet avser 21 581 900 kr nedlagda resurser i projektet, varav 7 353 900 kr
avser interna resurser och 14 228 000 kr externa resurser, och 496 000 kr är hänförligt
till kostnader för resor och utlägg. Externa resurser avser konsulter medan interna
resurser avser personal anställd hos Arbetsförmedlingen.

Tidsåtgången avseende nedlagda resurser i projektet har sett ut som följande:

År
Interna resurser:
Externa resurser:
Totalt antal timmar:

2012
3 154
3 240
6 394

2013
10 209
7 719
17 928

2014
2 979
3 269
6 248  30 570 timmar

Timtaxan, som i och för sig har vitsordats av CGI har varit 450 kr/h för interna
resurser och 1 000 kr/h för externa resurser. Mot denna bakgrund har kostnaderna för
nedlagda resurser i projektet sett ut som följande:

År
Interna resurser:
Externa resurser:
Totalt antal timmar:

2012
1 419 300
3 240 000
4 659 300

2013
2014
4 594 050
1 340 550
7 719 000
3 269 000
12 313 050 4 609 550  21 581 900 kr

Vad gäller posten avseende resor och utlägg var projektet i fråga ett stort sådant för
Arbetsförmedlingen och det skulle haft ingripande påverkan för det dagliga arbetet för
hela myndigheten. Arbetsförmedlingen har hundratals kontor över hela Sverige och
inom projektet behövde kontoren besökas och personal inblandad i projektet arbetade
dessutom på olika orter. Av dessa anledningar är det ofrånkomligt att
Arbetsförmedlingen har haft kostnader för resor. Av den sammanställning över gjorda
resor som har getts in i målet framgår att cirka 50 personer har företagit resor för i snitt
10 000 kr per person under en period över två år.
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Samtliga kostnader var nödvändiga för att uppfylla Arbetsförmedlingens åtaganden
under avtalen samt utgjorde kostnader som är en följd av avtalen. Kostnaderna för
nedlagda resurser samt resor och utlägg har vidare blivit onyttiga för
Arbetsförmedlingen till följd av CGI:s brott mot Leverans- och Tilläggsavtalet.
Arbetsförmedlingen har därmed inte haft någon nytta avseende de kostnader man lagt
ned i projektet. I den mån Arbetsförmedlingen har haft nytta i form av den erfarenhet
man har fått av projektet har myndigheten i vart fall i motsvarande mån haft egna
kostnader.

I avsnitt 14.2 i Bilaga 2 finns en ansvarsbegränsning vad avser endera parts
skadeståndståndsskyldighet i den mån skadan orsakas av fel eller försummelse. Av
bestämmelsen följer att parts skadeståndsansvar per kalenderår är begränsat till direkt
skada till ett sammanlagt belopp som motsvarar det högsta av 35 basbelopp enligt
lagen om allmän försäkring respektive 20 procent av kontraktssumman.

Vad gäller beräkningen av kontraktssumman ska även värdet på framtida betalningar
och ändringsbegäran ingå. En sådan tillämpning av avtalen är vanligt förekommande i
branschen och följer dessutom av Leverans- och Tilläggsavtalets struktur eftersom
kontraktssumman är föränderlig. Kontraktssumman för avtalen ska därför beräknas på
så sätt att summan för det fasta priset för projektets genomförande ska adderas med
summan för ersättning för framtida tjänsteleveranser.

Enligt punkten 2 i Bilaga 9 skulle TIPS genomföras till ett fast pris om 17 264 450 kr
exklusive mervärdesskatt. Under projektet har ett antal ändringsbegäran tillkommit,
där Tilläggsavtal 2 har en kontraktssumma om ytterligare 3 200 000 kr exklusive
mervärdesskatt och priset för övriga ändringsbegäran uppgick till 926 251 kr exklusive
mervärdesskatt. Det fasta priset för TIPS uppgick därmed till ett belopp om
sammanlagt 21 390 701 kr.

Enligt Bilaga 9 skulle emellertid ersättning även utgå för Tjänsteplattform, Workflow
och Dokumenthantering. Vad avser förväntad ersättning har Arbetsförmedlingen utgått
från att tjänsten skulle varit i full produktion i juni 2014 samt att det därefter skulle
följa en initial avtalsperiod fram till maj 2016, under vilken tidsperiod ersättning skulle
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ha utgått till CGI. Med hänsyn till detta, och med beaktande av prisnivåerna i Bilaga 9,
uppgick den beräknande ersättningen för tjänsteleveranser till CGI under denna period
till 13 649 322 kr.

Kontraktssumman för Leveransavtalet uppgick därmed till 35 040 023 kr.

Enligt bilaga 4 till Tilläggsavtalet uppgick det fasta priset för avtalet till 875 000 kr.
Med samma förutsättningar vad gäller tidsperiod som i Leveransavtalet avseende
ersättning för framtida tjänsteleveranser och med en beräknad månadskostnad om
45 000 kr uppgår den löpande ersättningen till 1 080 000 kr.

Kontraktssumman för Tilläggsavtalet uppgick därmed till 1 955 000 kr.

Eftersom det rör sig om ett avtal med ett tillägg i form av Tilläggsavtalet är det fråga
om en ansvarsbegränsning och ett skadestånd. Det har i grunden varit fråga om ett
projekt där frågor avseende de olika delarna har hanterats på gemensamma möten.
Någon åtskillnad mellan Leveransavtalet och Tilläggsavtalet ska därför inte göras i
denna del. Den totala kontraktssumman har därmed uppgått till sammanlagt
36 995 023 kr.

Då det är fråga om en skada som löper under tre år under ett och samma projekt är det
inte möjligt att tillämpa ansvarsbegränsningen på så sätt att ansvaret för skador som
inträffat under ett visst kalenderår begränsas till 20 procent av kontraktssumman, eller i
förekommande, 35 prisbasbelopp. Det saknar dessutom relevans när de onyttiga
skadorna som utgör skadan uppkom. Skadeståndet ska därför beräknas utifrån ett
maximalt skadeståndsbelopp under ansvarsbegränsningen för varje år.

Med hänsyn till det nyss anförda, och då 20 procent av kontraktsumman i detta fall är
högre än 35 prisbasbelopp, innebär ansvarsbegränsningen att Arbetsförmedlingen har
rätt till skadestånd uppgående till högst 22 197 013 kr. Det belopp som
Arbetsförmedlingen begär ersättning för understiger det beloppet, varför full ersättning
ska utgå.
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4.1.5

CGI:s krav under genkäromålet

Inledningsvis ska konstateras att även om tingsrätten finner att Arbetsförmedlingen
inte hade rätt att säga upp avtalen har Arbetsförmedlingen med hänsyn till
omständigheterna inte agerat uppsåtligen eller grovt vårdslöst. CGI har därför inte rätt
till ersättning enligt avtalen eller rätt att begära skadestånd för utestående och framtida
betalningar enligt avtalen.

Om tingsrätten skulle finna att Arbetsförmedlingen saknade rätt att säga upp Leveransoch Tilläggsavtalet samt att Arbetsförmedlingen därmed agerade grovt vårdslöst eller
uppsåtligen vitsordar Arbetsförmedlingen de yrkade beloppen avseende ersättning för
utestående betalningar enligt Leverans- och Tilläggsavtalet som skäliga i och för sig.

Vad avser CGI:s rätt till ersättning för betalningar avseende tjänsteleverans enligt
Leverans- och Tilläggsavtalet vitsordar Arbetsförmedlingen de av CGI uppgivna
beloppen avseende vilka intäkter bolaget skulle haft under den resterande ordinarie
avtalsperioden om inte avtalen hade sagts upp som skäliga i och för sig. Mot bakgrund
av vad som framkommit i målet kan det inte vitsordas att produktionsstart hade kunnat
ske den 1 juni 2014. CGI har även gjort gällande att bolaget i denna del endast gjort
besparingar om 3 542 000 kr avseende Leveransavtalet och 506 000 kr avseende
Tilläggsavtalet. De besparingar som CGI har kunnat göra har emellertid varit mycket
högre än så, exempelvis vad gäller uppgivna kostnader för support, varför det av CGI
uppgivna beloppet för besparingar inte kan vitsordas.

CGI har även begärt 12 157 340 kr avseende ersättning för merkostnader.
Arbetsförmedlingen vitsordar varken kravet eller något belopp som skäligt i och för sig
eftersom den av CGI anförda grunden inte ger rätt till ersättning för merkostnader som
inte skulle ha ersatts utöver den fasta kontraktssumman under de uppsagda avtalen. För
det fall upparbetade resurser hade utförts mot ersättning hade de utgjort tilläggsarbeten
och skulle därför ha utförts mot avtalat pris. CGI har därmed i vart fall inte rätt till
högre timarvoden än som angetts i Bilaga 9. Inte heller kan den indexuppräkning som
CGI använt sig vitsordas eftersom bolaget inte angett hur den har gjorts. Slutligen har
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CGI inte specificerat påstådd tidsåtgång på så sätt att vilka uppgifter som har utförts
har redovisats eller visat att den påstådda tidsåtgången har varit nödvändig.

Ett antal av de sju olika poster som CGI har angett som merkostnader är dessutom
fullständigt orimliga, exempelvis bemanning under åtta veckors försening orsakad av
Arbetsförmedlingen under hösten 2013. Arbetsförmedlingen har inte orsakat någon
sådan försening och tidsåtgången om 4 800 timmar är alldeles för hög. Det kan även
noteras att ett antal av de personer som är upptagna under den posten arbetade med helt
andra arbetsuppgifter än sådant som rimligtvis borde ha varit aktuellt under den av
CGI angivna perioden. Att CGI lagt ned knappt 3 000 timmar på påstådda felaktiga
testrapporter från Arbetsförmedlingen från januari till maj 2014 är också fullständigt
orimligt. Här kan även noteras att i vart fall en av personerna som påstås ha arbetat
med detta, Mette Pettersen, under denna tid var sjukskriven. Vidare är två delposter
kopplade till arbete med att förbättra prestandan, något som helt var CGI:s ansvar och
inte Arbetsförmedlingens.

4.2

CGI

4.2.1

Inledning

Införandet av Tjänsten skulle innebära en enorm förändring hos Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen skulle gå från ett system baserat på manuell pappershantering till
ett system som i egentlig mening ännu inte existerade, i vart fall inte på det sätt som
Arbetsförmedlingen önskade. Projektet skulle innebära stora kostnadsbesparingar för
Arbetsförmedlingen och medfört en markant effektivisering av verksamheten.

Det som Arbetsförmedlingen beställde av CGI var ett standardsystem. Med det följer
exempelvis att standardsystemets lösningar skulle användas för det fall det fanns en
sådan lösning och det inte fanns ett specifikt krav på annat. Det innebär även att kraven
i upphandlingsunderlaget ska tolkas konformt utifrån standardsystemet, dvs. att
standardsystemet sätter prägel på hur kraven ska förstås. Ett standardsystem sätter
också vissa begränsningar i hur ett systems arkitektur kan komma att se ut. Att
Tjänsten skulle baseras på en standardprodukt framgår exempelvis av avsnitt 2 (se
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särskilt avsnitt 2.3) i den Funktionella lösningsbeskrivningen och avsnitt 5.2 i
Projektdirektivet. Det ska även noteras att det av Arbetsförmedlingens avropsförfrågan
uttryckligen framgick att möjligheten att tilldelas uppdraget minskade beroende på hur
många anpassningar som behövde göras i det av leverantören valda systemet för att
tillmötesgå Arbetsförmedlingens krav.

Det standardsystem som valdes av CGI och som accepterades av Arbetsförmedlingen
hette Case 360. I samband med PoC:en genomfördes ett antal tester för att säkerställa
att Case 360 var ett lämpligt standardsystem för att tillmötesgå Arbetsförmedlingens
krav på behörighetsregler. För det fall Arbetsförmedlingen inte var nöjda med Case
360 hade myndigheten möjlighet att kliva av projektet. Arbetsförmedlingen godkände
emellertid systemets lösningar för behörighetstyrning utan reservationer.

Vad gäller prioritetsordningen för projektet framgår av Projektdirektivets avsnitt 7.3 att
tid skulle prioriteras i första hand, och att resultat och kostnad skulle komma i andra
respektive tredje hand. Det var i enlighet med Arbetsförmedlingens önskemål. Att tid
var det som i projektet prioriterades allra högst innebär exempelvis att allt som kunde
göras också skulle göras för att få till stånd en implementation av Tjänsten i tid. Det
var något som båda parter hade att förhålla sig, i synnerhet då projektet i fråga var ett
samverkansprojekt och ställde vissa konkreta krav på hur parterna skulle agera mot
varandra. Att tid var det som skulle prioriteras i första hand medförde också att
standardfunktionalitet skulle användas i största möjliga utsträckning.

4.2.2

Arbetsförmedlingen har inte haft rätt att säga upp Leveransavtalet i
förtid

4.2.2.1 Avtalad leverans och försening med mer än 90 dagar

Den avtalsmässiga regleringen
För att kunna tolka olika bestämmelser i exempelvis Leveransavtalet jämte bilagor på
ett korrekt sätt är det viktigt att känna till den normhierarki som framgår av avsnitt 3 i
Huvudavtalet. Om det förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter
gäller Huvudavtalet i första hand, och därefter övriga dokument sinsemellan i den
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ordning som följer av avsnitt 3, dvs. (i) avtalsbilagorna, (ii) CGI:s avropssvar, (iii)
Arbetsförmedlingens avropsförfrågan samt (iv) villkoren i Kammarkollegiets ramavtal.
Samtliga uppräknade dokument utgör integrerade delar av Leveransavtalet. Utöver
dessa finns ett antal andra avtalsrelevanta handlingar, s.k. styrande projektdokument.
Sådana dokument kan ha en stor betydelse då det av avsnitt 3 framgår att den där
stadgade ordningen endast gäller såvida annat inte uppenbarligen framgår av
omständigheterna. Av det följer exempelvis att om parterna överenskommit om vissa
felrapporteringsrutiner kan dessa ha företräde framför andra som framgår av dokument
högre upp i normhierarkin. Vidare framgår av Bilaga 2 uttryckligen att preciseringar
har tolkningsföreträde före villkor som är hämtade ur ramavtal. Det innebär att det i
den mån det i Bilaga 2 saknas preciseringar, utgör bestämmelserna i Bilaga 2
mallbestämmelser som inte är specifikt anpassade för denna leverans.

Vad gäller Arbetsförmedlingens rätt till uppsägning av avtalet pga. försening kan
konstateras att definitionen av försening återfinns i punkten 6.7 i Bilaga 2. Av
bestämmelsen följer att försening föreligger när effektiv leveransdag inträder efter
avtalad leveransdag. I punkten 6.6 framgår att kunden är skyldig att godkänna tjänsten
när leveransen uppfyller avtalad specifikation. Avtalad specifikation är det som avses i
avsnitt 8.4 i Huvudavtalet, dvs. att systemet uppfyller avtalade acceptanstestkriterier
som kommit till uttryck i acceptanstestfall. Det finns tre olika definitioner på effektiv
leveransdag i punkten 6.6 i Bilaga 2. Den som främst aktualiseras i förevarande fall är
6.6 b), dvs. den dag då leveranskontrollperioden upphör utan att kunden gjort befogad
anmärkning inom sju dagar efter leveranskontrollperiodens slut. I detta fall har
parterna endast överenskommit om längden för den första leveranskontrollperioden (21
plus 7 dagar), men inte för några andra leveranskontrollperioder. Det finns inget stöd i
avtalet för att fyra nya veckor för testning ska utgå efter leverantören korrigerat
eventuella avvikelser. Tvärtom kom parterna i november 2013 överens om att omtester
skulle göras under en period om en vecka. Det framgår av styrgruppsprotokoll från den
7 november 2013 och från Lägesrapport Projekt TIPS daterad den 5 november 2013.
Inte heller har mängden felrapporter medfört att Arbetsförmedlingen varit berättigat en
längre tid för omtester. Av punkten 6.6 framgår slutligen att avvikelse från avtalad
specifikation som är utan betydelse för tjänstens avsedda användning och som inte
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innebär olägenhet för kunden eller användare inte ska påverka fastställandet av effektiv
leveransdag.
Arbetsförmedlingen meddelade den 16 maj 2014 att myndigheten inte hade för avsikt
att kontrollera CGI:s leverans den 19 maj 2014. Redan det faktumet att
Arbetsförmedlingen inte testat CGI:s leverans den 19 maj 2014, eller för den delen
CGI:s slutleverans den 28 maj 2014, visar på att Arbetsförmedlingen inte har någon
insikt i om Tjänsten uppfyllde avtalad specifikation vid tidpunkten för hävningen. Mot
bakgrund av att de fel som Arbetsförmedlingen gjorde gällande den 15 maj 2014 var
av sådan beskaffenhet att de var utan betydelse för Tjänstens användning inföll
effektiv leveransdag den 19 maj 2014. Avtalad leveransdag var den 3 mars 2014,
varför försening om 90 dagar inte har förelegat. Att Arbetsförmedlingen inte lämnat ett
aktivt godkännande saknar i enlighet med vad som redogjorts för ovan betydelse.
Någon försening om 90 dagar har därför inte förelegat.

Det ska framhållas att det av punkt 6.7 i Bilaga 2 följer att den primära sanktionen för
försening är vite. För att Arbetsförmedlingen ska ha rätt att säga upp Leveransavtalet
till omedelbart upphörande krävs enligt samma punkt att förseningen berott på CGI
eller något förhållande CGI svarat för. Så har inte varit fallet, utan förseningen har
berott på Arbetsförmedlingen. Någon försening har därför enligt punkten 6.7 i Bilaga
överhuvudtaget inte förelegat i Leveransavtalets mening. Även om tingsrätten skulle
finna att försening med mer än 90 dagar har förelegat har den i vart fall inte till fullo
berott på CGI, varför Arbetsförmedlingen även av den anledningen inte har haft att
säga upp Leveransavtalet till omedelbart upphörande.

Arbetsförmedlingen har inte heller haft rätt att säga upp avtalet enligt punkten 12 (a) i
Bilaga 2. Inledningsvis ska det framhållas att en bedömning av om det förelegat fel i
sådan utsträckning att Arbetsförmedlingen skulle ha rätt att säga upp Leveransavtalet
ska göras utifrån den tjänst som CGI slutligt levererat. En uppsägningsrätt enligt denna
punkt kan inte grundas på eventuella avvikelser som påträffats under acceptanstester
som föregått slutleveransen. Inte heller är andra avvikelser än sådana som upptäckts
vid korrekt utförda acceptanstester relevanta. Vidare kan brister i prestanda
överhuvudtaget inte föreligga innan produktionssättning av Tjänsten har skett (se

57
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14204-14

2017-02-02
vidare avsnitt 4.2.2.3). Slutligen kan inte heller överenskomna ändringar av tidsplanen
utgöra en grund för hävning eller uppsägning enligt ovan nämnda punkt.

CGI har inte i väsentlig mån brustit i förpliktelse enligt avtalet och Arbetsförmedlingen
har därför saknat rätt att säga upp avtalet med stöd av punkten 12 (a). CGI har senast
den 19 maj 2014 levererat en tjänst som uppfyllt avtalad funktionalitet i enlighet med
punkten 8.4 i Leveransavtalet och det har saknats skäl för Arbetsförmedlingen att inte
godkänna leveransen. Arbetsförmedlingen har tvärtemot i enlighet med vad som
redogjorts för ovan haft en skyldighet att godkänna leveransen.

Vidare måste punkten 12 a) läsas i ljuset av punkten 16 i Bilaga 2, som utgör en
precisering och därmed har företräde framför den förstnämnda bestämmelsen, som
enbart är av karaktären mallbestämmelse. Punkten 16 sätter vissa begränsningar för
Arbetsförmedlingens uppsägningsrätt enligt punkten 12 (a). Av punkten 16 följer att
kunden, vid upprepade och icke oväsentliga avtalsbrott avseende tjänster utförda av
leverantören, har rätt att göra ett antal påföljder gällande mot kunden, bland annat att
säga upp avtalet enligt villkoren i kapitel 12. Detta förutsätter emellertid att
leverantören efter skriftlig anmodan från kunden erhållit en slutlig och skälig frist för
avhjälpande och inte vidtagit rättelse. CGI har inte gjort sig skyldigt till upprepade och
icke oväsentliga avtalsbrott och Arbetsförmedlingen har inte avgett skriftlig anmodan
med skälig frist för avhjälpande.

Det kan slutligen konstateras att Arbetsförmedlingen i strid med vad som anges i
punkten 12 (a) inte åberopat bestämmelsen till stöd för sin hävning i
uppsägningsförklaringen.

CGI var inte i försening med leverans av Tjänsten med mer än 90 dagar
Samarbetet parterna emellan och arbetet inom TIPS hade överlag fungerat bra fram till
sommaren 2013. Arbetsförmedlingen hade dock under våren 2013 framställt önskemål
om att få större insyn i utvecklingsarbetet. Att samarbetet fungerade bra var särskilt
viktigt eftersom projektstarten fördröjdes med anledning av överklagandeprocessen
avseende tilldelningsbeslutet.
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Arbetsförmedlingen hade godkänt de lösningsbeskrivningar som CGI hade tagit fram
under hösten 2012 och de två första iterationerna som CGI hade levererat under
senvåren 2013. Att leveransen delades upp i iterationer var efter Arbetsförmedlingens
önskemål. Leveransen av de två första iterationerna godkändes av Arbetsförmedlingen,
som ansåg att de var av mycket god kvalité, trots att de innehöll ett antal fel.

Arbetsförmedlingen fortsatte emellertid att framställa ett stort antal ändringsbegäran,
även efter ingåendet av Tilläggsavtal 2 den 1 november 2012. Under våren 2013
konstaterade parterna att den utvidgade omfattningen av leveransen medförde hög
press på CGI. Under början av juni 2013 informerade CGI Arbetsförmedlingen om att
bolaget inte skulle hinna analysera fler ändringsbegäran innan leveransen av Iteration 3
i augusti 2013. Med hänsyn till att antalet ändringsbegäran medförde att kravbilden för
Tjänsten förändrades väsentligt och till att Arbetsförmedlingen insåg att myndighetens
nya krav var viktigare än de krav som Arbetsförmedlingen ursprungligen kravställt
begärde Arbetsförmedlingen att en uppdelning av leveransen av Iteration 3 skulle
göras. I syfte att tillgodose Arbetsförmedlingens verksamhetsbehov accepterade CGI
en sådan omplanering.

I anslutning till sommaren och uppstarten av projektet i augusti 2013 slutade emellertid
Arbetsförmedlingens IT-chef Mats Lindmark och Arbetsförmedlingens projektledare
Charlotte Blomgren. Detta var något som påverkade stämningen i projektet framöver
på ett negativt sätt.

CGI levererade ELDA 1.0/1.1 till Arbetsförmedlingen på avtalat datum den 1 augusti
2013. Arbetsförmedlingen avbröt dock snart acceptanstesterna av leveransen och
begärde att parterna skulle genomföra en fullständig kravgranskning.
Arbetsförmedlingen hade redan innan sommaren 2013 initierat kravgranskningen
eftersom myndigheten ville genomföra en granskning av de avtalade kraven för att se
hur väl Tjänsten korresponderade mot dessa. Det hade sin förklaring i att
Arbetsförmedlingen först under projektets genomförande fick klart för sig vilket slags
IT-system myndigheten egentligen hade behov av. Kravgranskningen var alltså inte
något som följde av leveransen i augusti 2013. Inte heller syftade granskningen till att
möjliggöra för CGI att leverera en avtalsenlig leverans i ett senare skede. CGI ställde
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sig frågande till en kravgranskning eftersom Arbetsförmedlingen under hösten 2012
hade godkänt de av CGI framtagna lösningsbeskrivningarna, men gick ändå med på att
genomföra en sådan under hösten 2013. Den omfattande kravgranskningen påverkade
naturligtvis TIPS tidsplan. Att leveransen försköts hade således ingenting att göra med
CGI:s leverans i augusti 2013 eller CGI:s möjligheter att leverera en avtalsenlig
leverans till det ursprungliga datumet för avtalad leveransdag, den 30 september 2013,
utan det berodde uteslutande på att Arbetsförmedlingen hade begärt kravgranskningen.

Kravgranskningen resulterade bl.a. i Fördjupad lösningsbeskrivning, i vilken parterna
förtydligade hur funktionella krav skulle uppfyllas rent tekniskt. Det kan konstateras
att det inte var någon särskilt stor diskrepans i frågan om de avtalade kraven var
uppfyllda eller inte i jämförelse med den tekniska lösning som CGI hade
implementerat innan kravgranskningen. I samband med kravgranskningen kom
parterna även överens om att en del krav med hänsyn till Arbetsförmedlingens nya
prioritering skulle flyttas till senare delleveranser av Tjänsten och att andra krav skulle
eskaleras uppåt i organisationen eftersom de fordrade affärsdiskussioner.

Parterna kom den 18 oktober 2013 efter genomförd kravgranskning överens om en ny
tidsplan, där produktionssättning bestämdes till den 3 mars 2014. I enlighet med
tidsplanen skulle CGI göra Tjänsten tillgänglig för acceptanstest den 7 januari 2014.

Det är riktigt att CGI under sommaren 2013 blev varse att det fanns prestandaproblem
i Tjänsten. CGI arbetade löpande med dessa problem under hösten samma år, varför
problemen hade åtgärdats inför CGI:s leverans i januari 2014.

Under december 2013 testades hela systemet av CGI genom att anställda från CGI
under ledning av sin testledare utförde systemtester. CGI genomförde även tester på
Arbetsförmedlingens acceptanstestfall. Acceptanstestfallen togs enligt parternas avtal
fram av Arbetsförmedlingen. Nya sådana gjordes tillgängliga för CGI i november
2013. Arbetsförmedlingen utförde dock ensidigt ändringar i dessa fram till februari
2014, dvs. även under den period då acceptanstestning pågick, vilket var en direkt
orsak till ett antal felaktiga felrapporter.
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Inför leveransen den 7 januari 2014 upptäckte CGI den 30 december 2013 att det
uppstod problem vid integrationer mellan Tjänsten och Behörighetstjänsten. För att
kunna åtgärda felet behövde CGI tillgång till loggar från Arbetsförmedlingen.
Följaktligen kontaktade CGI Arbetsförmedlingen den 3 januari 2014 och begärde
assistans. Arbetsförmedlingen tillhandahöll inte den kompetens som behövdes från
deras sida för att lösa problemet förrän den 9 januari 2014. När CGI väl fått tillgång till
detta kunde systemet levereras inom fyra timmar. Arbetsförmedlingen valde dock att
vänta till den 13 januari 2014 med att påbörja acceptanstester, varför CGI levererade
Tjänsten denna dag. Förskjutningen från den 7 januari till den 13 januari 2014 berodde
således på Arbetsförmedlingen.

När Arbetsförmedlingen väl påbörjat acceptanstestningen av Tjänsten överröstes CGI
av felaktiga felrapporter. Arbetsförmedlingen frångick dessutom konsekvent under
hela våren 2014 avtalade test- och felrapporteringsrutiner (se närmare i avsnitt 4.2.2.6),
vilket CGI vid upprepade tillfällen invände mot. Under CGI:s genomgång av
felrapporterna utförde CGI korrigeringar av samtliga rapporterade fel som också
utvisade faktiska fel i Tjänsten. Parterna kunde inte enas om ett antal felrapporter där
CGI gjorde gällande att rapporterade fel inte ingick i avtalad funktionalitet eller inte
utgjorde fel, varför CGI i enlighet med avtalade rutiner eskalerade dessa till en högre
nivå inom projektorganisationen.

Arbetsförmedlingen skickade begäran om rättelse den 29 januari 2014 med hot om
hävning av Leveransavtalet. Begäran om rättelse mottogs med stor förvåning av CGI
eftersom det var en dryg månad kvar till produktionssättning. Av förklarliga skäl
skapade begäran även en stor press i CGI:s organisation. CGI invände omgående mot
begäran om rättelse.

Under våren 2014 var Arbetsförmedlingen genomgående ovillig att föra en dialog med
CGI om hur man skulle lösa olika problem och få projektet i mål. Arbetsförmedlingen
ställde exempelvis in ett antal möten, även på styrgruppsnivå.

I samband med nästa leverans den 3 mars 2014 krävde Arbetsförmedlingen i strid med
parternas överenskommelse i november 2013 att genomföra omtester på felrättningar
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under en vecka att i stället genomföra fullständiga tester under en
leveranskontrollperiod om tre veckor. Av Arbetsförmedlingens testrapport daterad den
21 mars 2014 framgår att Arbetsförmedlingen även fortsatte med den avtalsstridiga
felrapporteringen.

Under februari 2014 presenterade Arbetsförmedlingen nya prestandatestfall som
gjorde att CGI förstod att Arbetsförmedlingen ville utföra en viss typ av sökningar som
skulle medföra långa svarstider. CGI framställde då en ändringsbegäran, ÄB 096, den
17 mars 2014. ÄB 096 skulle ha löst samtliga prestandaproblem, men
Arbetsförmedlingen valde trots detta och då ansvaret för att genomföra
ändringsbegäran låg på Arbetsförmedlingen, att inte utföra ÄB 096 (se närmare i
avsnitt 4.2.2.3 och 4.2.2.6).

Innan nästa leverans av Tjänsten påtalade CGI vikten av att parterna måste samarbeta
för att projektet skulle kunna slutföras. Arbetsförmedlingen fortsatte emellertid att
motverka en leverans av Tjänsten. Vid ett möte den 4 april 2014 klargjorde
Arbetsförmedlingen att myndigheten inte hade för avsikt att implementera Tjänsten i
sin verksamhet. Trots detta levererade CGI på nytt den 25 april 2014. Av
Arbetsförmedlingens testrapport den 15 maj framgår att Arbetsförmedlingen inte
godkände leveransen och att man gjorde gällande ett stort antal funktionella fel. CGI
ansåg inte att de av Arbetsförmedlingen rapporterade felen utgjorde avvikelser från
avtalad kravspecifikation, men för att hålla kunden nöjd genomförde CGI ändå de
korrigeringar Arbetsförmedlingen önskade i den mån felen inte var eskalerade. Det var
endast fråga om mindre justeringar, vilket manifesteras av att CGI efter helgen
genomförde en omleverans den 19 maj 2014. Arbetsförmedlingen hade dock den 16
maj 2014 meddelat CGI att man inte avsåg att genomföra fler test och vid denna
tidpunkt också installerat en version av Internet Explorer på sina testdatorer som inte
var avtalsenlig och kompatibel med Tjänsten. Den 28 maj 2014 genomförde CGI
slutleverans av Tjänsten och vidtog samtliga åtgärder som krävdes för att systemet
skulle produktionssättas. Leverans av Tjänsten skedde därmed inom 90 dagar från
avtalad leveransdag den 3 mars 2014.
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Sammanfattningsvis hade Arbetsförmedlingen inte rätt att säga upp Leveransavtalet till
omedelbar uppsägning den 5 juni 2014 eftersom CGI inte var i försening med mer än
90 dagar. Även om CGI hade varit i en sådan försening berodde det i vart fall inte
enbart på CGI eller förhållanden som CGI svarade för, varför Arbetsförmedlingen inte
heller av den anledningen hade rätt att säga upp Leveransavtalet (se närmare i avsnitt
4.2.2.6).

4.2.2.2 Det har inte förelegat sådana funktionella fel i Tjänsten som har medfört
att Arbetsförmedlingen inte har varit skyldig att lämna
leveransgodkännande

Det har inte förelegat sådana funktionella fel i Tjänsten som medfört att effektiv
leveransdag inte uppnåddes den 19 maj 2014. Det gäller både de s.k. ”nya” felen och
de eskalerade felen. Arbetsförmedlingen har genomgående under våren 2014
rapporterat varje upplevd avvikelse i form av en felrapport, utan att först kontrollera
mot avtalade krav och specifikationer. Arbetsförmedlingens ensidiga klassificering av
de påstådda felen är heller inte korrekt. Om tingsrätten skulle finna att något av
Arbetsförmedlingen påstådda fel utgör fel i Tjänsten är felet i sådana fall av felklass 3
eller 4, och inte av felklass 1 eller 2. Oavsett detta kan konstateras att enstaka fel inte
medför att Arbetsförmedlingen har rätt att säga upp Leveransavtalet. Eftersom
Arbetsförmedlingen kontinuerligt brutit mot avtalade felrapporteringsrutiner vid
upprättandet av felrapporterna och inte kommunicerat med CGI vad
Arbetsförmedlingen ansåg utgöra fel i Tjänsten har Arbetsförmedlingen genom sitt
agerande dessutom förlorat rätten att göra gällande eventuella fel som hanterats på
detta sätt.

Som konstaterats ovan har Arbetsförmedlingen inte testat den leverans som CGI
utförde den 19 maj 2014, varför de nya fel som Arbetsförmedlingen gjort gällande i
målet är irrelevanta. Det förelåg dessutom överhuvudtaget inte uppsägningsgrundande
fel vid tillfället vid CGI:s leverans den 25 april 2014. Att CGI rättade de av
Arbetsförmedlingen påstådda felen till den 19 maj 2014 betyder inte att CGI gick med
på att det förelåg en faktisk avvikelse från vad som var avtalat, utan endast att CGI
försökte tillgodose Arbetsförmedlingens önskemål och se projektet i mål. De av
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Arbetsförmedlingen påstådda felen har därmed varit justerade i enlighet med
Arbetsförmedlingens önskemål när Arbetsförmedlingen hävde Leveransavtalet.
Sammanfattningsvis har en rätt för Arbetsförmedlingen att häva Leveransavtalet pga.
dessa fel inte förelegat.

De avvikelser som CGI inte har kunnat härleda till avtalad kravspecifikation har CGI
eskalerat till en högre nivå inom TIPS, i enlighet med avtalade rutiner. Parterna har
under ett antal möten i februari 2014 diskuterat de eskalerade felrapporterna. Mötena
utmynnade i att Arbetsförmedlingen drog tillbaka 14 felrapporter, att parterna kom
fram till att funktioner för 24 felrapporter skulle implementeras genom
ändringsbegäran (eftersom de inte utgjorde fel i Tjänsten utan istället var att se som
tilläggsbeställningar) samt att CGI skulle rätta sex felrapporter. 30 felrapporter som
parterna inte kom överens om eskalerades till TIPS styrgrupp. Eftersom
Arbetsförmedlingen inte har medverkat för att lösa felrapporterna har styrgruppen inte
kunnat fatta beslut om hur felrapporterna ska hanteras. Styrgruppen har istället fått
eskalera felrapporterna till ledningen, där Arbetsförmedlingen fortsatte att avvisa all
dialog kring dessa felrapporter. Funktionerna i de eskalerade felrapporterna ingick
därför inte i avtalad funktionalitet och därmed inte heller i den Tjänst som
Arbetsförmedlingen upphandlat, varför de inte heller kan utgöra grund för hävning av
Leveransavtalet.

För närmare beskrivning av CGI:s inställning till samtliga funktionella fel som
Arbetsförmedlingen har gjort gällande i målet, se bilaga 1.

4.2.2.3 Det har inte förelegat prestandabrister som har medfört att
Arbetsförmedlingen inte varit skyldig att lämna leveransgodkännande

Prestandan uppfyllde avtalade krav vid tidpunkten för Arbetsförmedlingens hävning av
Leveransavtalet
Parterna hade kommit överens om att prestandakraven skulle vara uppfyllda först två
månader efter Tjänsten var produktionssatt. De svarstider som anges i Bilaga 5 skulle
därmed inte gälla under intrimningsperioden. Att parter kommer överens om en sådan
ordning är vanligt förekommande i IT-systemleveranser eftersom prestandakrav alltid
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bör bedömas i ett systems verkliga produktionsmiljö. Systemet bör dessutom ha varit i
drift en tid för att mätningar av prestandan ska bli korrekta då det förekommer
justeringar efter produktionssättning och olika parametrar ändras. Det är även
avgörande för kunden hur prestandan fungerar när kunden faktiskt använder systemet,
och inte vad utfallet vid olika simuleringar varit.

Parterna kom överens om att vite inte skulle utgå till följd av att prestandakraven inte
uppfylls under de två första månaderna från det att Arbetsförmedlingen tagit Tjänsten i
bruk (se punkten 11 i Huvuddokumentet och punkten 1.1. i Bilaga 5).
Arbetsförmedlingen kan därför inte göra gällande påstådda prestandabrister innan
slutleverans och produktionssättning. Ett prestandakrav i Arbetsförmedlingens
kravställning – krav nr 1039 – skulle dock vara uppfyllt redan vid leveranstidpunkten.
Kravet var uppfyllt den 10 april 2014, vilket framgår av testrapporten daterad den 10
april 2014 avseende ett prestandatest. I enlighet med kravet gick prestandatestet ut på
att testa huruvida systemet klarade av att hantera minst 350 samtidigt aktiva användare
som under en minut genomför antingen en registrering, en hämtning eller en sökning
av dokument.

Det har därför inte förelegat några prestandabrister som CGI ansvarat för vid
tidpunkten för slutleverans eller Arbetsförmedlingens hävning, utan Tjänsten uppfyllde
det i Leveransavtalet avtalade prestandakravet, något Arbetsförmedlingen dessutom
hade vetskap om vid tidpunkten för hävningen. Någon rätt för Arbetsförmedlingen att
häva Leveransavtalet med hänvisning till brister i prestanda har därmed inte förelegat.

Närmare om behörighetskontrollen i ELDA
Behörighetskontrollen i ELDA skulle göras i flera olika steg och använda ett antal
olika komponenter. Vissa av komponenterna fanns hos Arbetsförmedlingen och vissa
integrerades av CGI i Tjänsten. Nedan följer en beskrivning av de olika komponenter
som ingick i behörighetskontrollen i ELDA och hur behörighetskontrollen gick till.

Behörighetstjänsten
Behörighetstjänsten (fortsättningsvis benämnt som BHTJ) var Arbetsförmedlingens
system för behörighetsnivåer och angav vilken behörighetsnivå en viss användare hos
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Arbetsförmedlingen hade. BHTJ var en komponent som fanns hos
Arbetsförmedlingen. I samband med att ELDA skulle genomföra en
behörighetskontroll skickade systemet en förfrågan till BHTJ som i sin tur returnerade
en behörighetsnivå. Behörighetsnivån utgjorde sedan en del av själva
behörighetsutvärderingen. Med det följer att BHTJ inte utför någon
behörighetskontroll.

BKS-komponenten och ÄB 033
BKS-komponenten var en komponent som tillhörde Arbetsförmedlingen och som i och
med ÄB 033 kom att integreras som en del av ELDA. Det var inte den ursprungliga
tanken, utan Arbetsförmedlingen skulle ta fram ett behörighetskontrollssystem som
skulle ligga utanför ELDA. Arbetsförmedlingen misslyckades dock med detta, varför
man begärde att CGI skulle använda en funktion som Arbetsförmedlingen tagit fram
för att anropa och hämta behörighetsnivåer från BHTJ. Den funktion som
Arbetsförmedlingen avsåg att CGI skulle använda var den s.k. BKS-komponenten. I
likhet med BHTJ skedde det alltså ingen behörighetskontroll i BKS-komponenten,
utan dess funktion var att kommunicera med BHTJ i syfte att möjliggöra en
behörighetsutvärdering i ELDA. Arbetsförmedlingen framställde sin begäran i ÄB
033. ÄB 033 godkändes av CGI och innebar att behörighetskontrollen inte skulle ske
externt i en lösning som togs fram av Arbetsförmedlingen, utan den skulle ske både
internt i ELDA och externt. CGI bedömde inledningsvis inte att ÄB 033 skulle vara
särskilt svår att implementera rent tekniskt, men att tidsåtgången skulle bli
förhållandevis omfattande eftersom arbetet innefattade en stor mängd
behörighetsregler.

Behörighetsutvärderingen
De attributbaserade behörighetsreglerna (vilka framgår av den s.k.
Behörighetsmodellen) som Arbetsförmedlingen önskade att Tjänsten skulle inbegripa
var det som styrde behörighetsutvärderingen. Eftersom Arbetsförmedlingen, i och för
sig med visst bistånd från CGI, tagit fram behörighetsreglerna var dessa därmed
Arbetsförmedlingens ansvar. För olika attribut gällde olika behörighetsregler- och
utvärdering.
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Själva behörighetstutvärderingen gjordes i ELDA via en del av programvaran Case
360. Hela processen kan beskrivas på så sätt att om en användare hos
Arbetsförmedlingen exempelvis ville öppna en sökandedossié så skickade sökmotorn i
ELDA frågan till databasen. Databasen besvarade frågan med antal objekt som
matchade denna. För det fall objektet som användaren ville ha åtkomst till uppställde
krav på viss behörighet anropade BKS-komponenten BHTJ, som alltså låg utanför
ELDA, för att efterfråga vilken behörighetsnivå användaren hade. BHTJ returnerade
som svar på anropet samtliga aktuella behörighetsnivåer till BKS-komponenten, t.ex.
om användaren hade en behörighetsnivå som kunde ge behörighet till 100 stycken
sökandedossiéer så hämtades 100 stycken personnummer. BKS-komponenten
vidarebefordrade informationen till ELDA, som utförde själva
behörighetsutvärderingen utifrån aktuell behörighetsnivå och behörighetsreglerna
avseende de för åtgärden aktuella attributen. Slutligen fick användaren besked om
denne hade behörighet att utföra åtgärden eller inte, i detta exempel om denne hade
behörighet att öppna sökandedossién.

De prestandaproblem som identifierades sensommaren 2013 var lösta före CGI:s
leverans av Tjänsten våren 2014
Det är riktigt att CGI hade problem med prestandan i form av långa svarstider under
sensommaren 2013. Problemet var hänförligt till hur behörighetsreglerna utvärderades
i behörighetskontrollen. Efter analys av problemet kunde CGI konstatera att det till
största del berodde på inställningar i standardprogramvaran Case 360. CGI tog
följaktligen kontakt med OpenText, varefter problemen i huvudsak kunde lösas. CGI
var under hösten 2013 öppet med problematiken inför Arbetsförmedlingen, helt i
enlighet med vad som förväntas av parter i ett samverkansprojekt. Det kan också
tilläggas att det inte är ovanligt att det i större IT-projekt uppkommer olika
prestandaproblem som kan ta viss tid att lösa. Oavsett detta var alltså de
prestandaproblem som identifierades under sensommaren 2013 lösta i februari 2014
och saknar därmed relevans för frågan om det förelåg brister i prestandan vid
tidpunkten för Arbetsförmedlingens hävning av Leveransavtalet.
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Arbetsförmedlingens begäran om att utföra ostrukturerade fritextsökningar i februari
2014, närmare om ÄB 096 och Arbetsförmedlingens vägran att genomföra en ändring
av BKS-komponeten
När Arbetsförmedlingen i februari 2014 presenterade sina prestandatestfall blev CGI
varse om att Arbetsförmedlingen avsåg att göra ostrukturerade sökningar i hela
Arbetsförmedlingens databas. Med den lösning som då fanns på plats skulle det
inneburit långa svarstider eftersom sökningarna skulle medföra omfattande
bearbetningar av stora datamängder. Anledningen till detta var att BKS-komponentens
befintliga gränssnitt var utformad på så sätt att ett mycket stort antal anrop behövde
göras helt i onödan. Om en användare exempelvis önskade att söka på alla avslutade
sökandedossiéer behövdes behörighetsnivån från BHTJ för den specifika användaren i
kombination med i detta fall samtliga sökande vars sökandedossiér är avslutade. Det
innebar att BKS-komponenten behövde tillfrågas om varje sökandes personnummer i
det fall det fanns en avslutad sökandedossié. Om det då fanns 100 000 sökandedossiér
behövde 100 000 anrop göras, trots att användaren enbart hade behörighet till 100
stycken.

Att göra sådana sökningar fyller ingen egentlig funktion och det framstod som
osannolikt att användare i praktiken skulle genomföra sökningar på det sättet, varför
CGI inte hade förutsett att Arbetsförmedlingen ville ha en sådan möjlighet. Denna typ
av sökningar hade oavsett detta inte relevans för testning av Tjänstens prestanda
eftersom de uppställda kraven på svarstider i Bilaga 5 uttryckligen undantog sökningar
som innebar omfattande bearbetningar och/eller stora datamängder. De sökningar som
Arbetsförmedlingen nu aviserade att man önskade göra var sådana att de utan tvekan
föll under undantaget och därför inte omfattades av avtalade krav på svarstider.

När CGI fick information om att Arbetsförmedlingen i mitten av februari 2014 avsåg
att utföra ostrukturerade fritextsökningar föreslog CGI att Arbetsförmedlingen skulle
göra mindre justeringar i den BKS-komponent som Arbetsförmedlingen tillhandahöll.
CGI framställde en ändringsbegäran den 17 mars 2014 i form av ÄB 096 i vilken CGI
detaljerade problematiken och vilka positiva effekter förändringen skulle få. Den
lösning som CGI föreslog var en tämligen enkel åtgärd som skulle kräva en begränsad
arbetsinsats från Arbetsförmedlingens sida. Justeringen hade endast att göra med BKS-
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komponentens gränssnitt och skulle inte på något sätt påverkat
behörighetsutvärderingen eller kommunikationen mellan BKS-komponenten och
BHTJ. För att använda exemplet ovan hade BKS-komponenten begränsat anropet till
BHTJ till de 100 sökandedossiéer som användaren hade behörighet till. Dessa
sökandedossiéer behörighetsutvärderades sedan på samma sätt som skett innan
implementeringen av ÄB 096. CGI genomförde test med en simulerad BKSkomponent och såg då en väldigt stor förbättring i svarstider, varpå man kunde
konstatera att en justering av BKS-komponenten hade löst prestandaproblemen
hänförliga till de ostrukturerade fritextsökningarna.

Arbetsförmedlingen vägrade trots upprepade förfrågningar från CGI att genomföra
ändringen i BKS-komponenten, trots att det var Arbetsförmedlingens ansvar att som
ägare av källkoden till BKS-komponenten genomföra åtgärden. Den 2 maj 2014, dvs.
drygt en och halv månad efter det att CGI föreslagit ändringen, erbjöd sig
Arbetsförmedlingen visserligen att ge CGI tillgång till källkoden i syfte att CGI skulle
utföra ändringen av BKS-komponenten. Arbetsförmedlingen ställde dock upp ett antal
krav och begärde exempelvis att man skulle få granska koden och genomföra egna
prestandatester efter ändringen innan produktionssättning. Vidare angav
Arbetsförmedlingen att myndigheten inte ansvarade för att ändringsbegäran inte kunde
införas i ELDA innan den 3 juni 2014. Det visar med all önskvärd tydlighet att
Arbetsförmedlingen inte hade för avsikt att samverka till att ÄB 096 skulle bli införd
före den 3 juni 2014. Alldeles oavsett om Arbetsförmedlingen verkligen haft för avsikt
att låta CGI genomföra ändringen fanns det ingen möjlighet för CGI att ta på sig
ansvar för ändringar av Arbetsförmedlingens BKS-komponent.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingen i vart fall har brustit i sin
skyldighet att vidta de åtgärder som krävts på Arbetsförmedlingens sida avseende
ändringen i BKS-komponenten och att ett genomförande av åtgärden, som hade
inneburit en begränsad arbetsinsats från Arbetsförmedlingens sida, hade löst problemet
med de ostrukturerade fritextsökningarna.
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4.2.2.4 Det har inte förelegat andra brister i CGI:s leverans som kvarstod vid
tidpunkten för Arbetsförmedlingens uppsägning

Det har inte förelegat några brister i Tjänsten vid tidpunkten för Arbetsförmedlingens
hävning av Leveransavtalet som skulle medföra att Arbetsförmedlingen hade rätt att
häva avtalet.

CGI har genomfört samtliga åtgärder för skarp migrering
Migrering genomförs med hjälp av ett s.k. migreringsverktyg som hämtar information
från en databaskopia från ett källsystem (i detta fall Af-Dia) och läser in informationen
i ett målsystem (i detta fall ELDA). CGI skulle ta fram migreringsverktyget och
Arbetsförmedlingen skulle ombesörja att en databaskopia tillställdes CGI. När CGI
genomfört inläsningen av databasen skulle Arbetsförmedlingen verifiera inläsningen,
varpå migreringen kunde slutföras. När s.k. skarp migrering (dvs. den faktiska
överflyttningen av informationen) utförs stängs det gamla systemet ner. Av den
anledningen kunde skarp migrering inte utföras förrän ELDA var produktionssatt.

För att skarp migrering ska kunna ske krävs att kunden vidtar ett flertal åtgärder.
Förutom att tillhandahålla en databaskopia av det befintliga systemet måste kunden
bland annat utföra mappning av värden utifrån det befintliga systemet. Mappning
innebär en kartläggning av den information som ska överföras från källsystemet till
målsystemet och kräver en omfattande kunskap om verksamheten, varför den skulle
utföras av Arbetsförmedlingen. Migrering kan inte påbörjas utan att mappningen har
genomförts.

Med ändring av vad som först hade planerats beslutade parterna vid styrgruppsmötet
den 25 oktober 2013 att migrering skulle ske först efter produktionssättning av ELDA.
CGI tog sedan fram förslag på ny tidsplan för tester av migreringen och presenterade
den för Arbetsförmedlingen. När Arbetsförmedlingen invände att man inte hade
tillgänglig miljö för testmigreringen föreslog CGI att den kunde utföras på CGI:s
interna servrar och föreslog ytterligare en tidsplan. Arbetsförmedlingen hördes dock
inte av, varför CGI under januari och februari 2014 genomförde provmigrering på egen
hand för att säkerställa att migreringen fungerade korrekt. Eftersom
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Arbetsförmedlingen aldrig hördes av utgick CGI av naturliga skäl att parterna inte var
överens om en ny tidsplan för migreringen.

Den 21 februari 2014 hölls ett möte om migreringen mellan parterna under vilket CGI
påtalade att Arbetsförmedlingen behövde utföra korrigering av mappningen innan
nästa migreringsaktivitet kunde påbörjas. Samma sak upprepades i ett mejl från CGI
till Arbetsförmedlingen den 24 februari 2014. I mejlet föreslog även CGI en ny
tidsplan för migreringen. Arbetsförmedlingen ställde sig avvisande till mejlet och
ifrågasatte varför CGI var försenat med migreringen, något som CGI var undrande till.
Ytterligare migreringsmöten hölls under mars 2014 där parterna konstaterade att
migrering inte kunde slutföras innan produktionssättning av ELDA. CGI fortsatte
under dessa möten att påtala att Arbetsförmedlingen behövde göra justeringar
avseende mappningen för att migreringen skulle kunna slutföras. Av lägesrapporten i
Projekt TIPS från den 22 april 2014 framgår att samtliga kvarstående åtgärder
avseende migreringen åvilade Arbetsförmedlingen.

CGI påbörjade testmigreringen den 28 april 2014 och slutförde denna den 6 maj 2014.
Arbetsförmedlingen verifierade testmigreringen mellan den 9 maj och 23 maj 2014. De
påstådda fel som Arbetsförmedlingen gjorde gällande i testmigreringen under
verifieringsperioden rättades omgående av CGI. Inget av felen var av allvarlig
karaktär. Den 23 maj 2014 var samtliga tester genomförda och de avvikelser som
Arbetsförmedlingen rapporterat korrigerade, varför CGI avslutade testmigreringen.
Arbetsförmedlingen utförde aldrig den mappning som krävdes för att slutföra
migreringen, trots att CGI så sent som i maj 2014 återigen påtalade att det behövde
göras och dessutom pekade på vilka åtgärder som behövde vidtas.

Efter verifieringsperioden i maj 2014 avslutats underlät Arbetsförmedlingen att
återrapportera slutresultatet av verifieringen. Den 26 maj 2014 avbröt
Arbetsförmedlingen projektaktiviteterna. Eftersom Arbetsförmedlingen inte utfört
produktionssättning av ELDA, utan istället hävt Leveransavtalet den 5 juni 2014, har
skarp migrering inte kunnat genomföras. CGI vidtog dock som framgått ovan under
våren 2014 de åtgärder som åvilade bolaget för att skarp migrering skulle kunna
utföras. Arbetsförmedlingen har emellertid inte samverkat vid testerna av migreringen

71
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14204-14

2017-02-02
och inte heller utfört den del av migreringen som Arbetsförmedlingen var ansvarig för.
Arbetsförmedlingen har därför inte rätt att säga upp Leveransavtalet med hänvisning
till att det förelegat brister i migreringen.

Krav 6600 i Kravlistan var implementerat vid tidpunkten för Arbetsförmedlingens
hävning
Arbetsförmedlingen har aldrig gjort gällande att kravet inte skulle vara implementerat
under genomförandet av TIPS. Inte heller i detta mål har Arbetsförmedlingen gjort
gällande detta förrän i ett yttrande ett halvår innan huvudförhandling skulle påbörjas,
dvs. två år efter Arbetsförmedlingens hävning av Leveransavtalet. Arbetsförmedlingen
har därför förlorat rätten att göra den påstådda bristen gällande. Under alla
omständigheter kan det dock konstateras att CGI implementerade kravet redan vid
leveransen den 13 januari 2014.

Påstådda brister i dokumentation och informationssäkerhet har inte förelegat vid
tidpunkten för Arbetsförmedlingens hävning av Leveransavtalet
CGI:s omleverans den 19 maj 2014 innehöll produktionssättning av systemet samt
avtalad dokumentation. Vid slutleveransen var också samtliga aktiviteter avseende
informationssäkerhet genomförda.

4.2.2.5 Arbetsförmedlingens påstående att CGI trots anmaning inte rättat påtalade
avtalsbrott

CGI har inte brustit i väsentlig mån i förpliktelse enligt avtalet och Arbetsförmedlingen
har därför saknat rätt att säga upp avtalet med stöd av punkten 12 (a). CGI har senast
den 19 maj 2014 levererat en tjänst som uppfyllt avtalad funktionalitet i enlighet med
punkten 8.4 i Leveransavtalet och det har saknats skäl för Arbetsförmedlingen att inte
godkänna leveransen. Arbetsförmedlingen har tvärtemot att i enlighet med vad som
redogjorts för ovan haft en skyldighet att godkänna leveransen.
4.2.2.6 Arbetsförmedlingen har agerat på sätt som inneburit merarbete för CGI

Som förklarats i avsnitt 4.2.2.1 har någon försening med mer än 90 dagar
överhuvudtaget inte förelegat. Även om en sådan förskjutning har förelegat följer det
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uttryckligen av punkt 6.7 i Bilaga 2 att förseningen om 90 dagar ska ha berott på CGI
för att Arbetsförmedlingen ska ha rätt att säga upp avtalet. Den förskjutning av
leveransen som har uppstått har dock inte berott på CGI utan på Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen har i huvudsak på följande sätt orsakat förskjutningen av
leveransen.

Arbetsförmedlingen har brutit mot avtalade test- och felrapporteringsrutiner
CGI har levererat testrapporter i enlighet med gällande standard i branschen avseende
samtliga leveranser som gjordes under våren 2014. CGI har inte en skyldighet enligt
avtal mellan parterna att upprätta release notes, men har likväl gjort detta för samtliga
leveranser till Arbetsförmedlingen. CGI har heller inte haft en skyldighet att utgöra
acceptanstester enligt Leveransavtalet, utan CGI skulle genomföra systemtester av
Tjänsten. Likväl har CGI genomfört tester på Arbetsförmedlingens acceptanstestfall i
både systemtestmiljö och acceptanstestmiljö. CGI:s tester av Tjänsten har varit
erforderliga.

Arbetsförmedlingen har, i strid med gällande branschpraxis och parternas avtal,
genomfört fullständiga omtester av de omleveranser som CGI genomfört under våren
2014 i stället för att endast utföra tester av rättningarna.
Acceptanstesterna och de acceptanstestfall som testas vid dessa utgör kriterier för
godkännande av leveransen. Arbetsförmedlingen har dock genomgående främst under
våren 2014 brutit mot det parterna har avtalat om avseende acceptanstesterna i
huvudsak enligt följande.

Arbetsförmedlingen har använt sig av testfall som inte har godkänts av CGI samt
avvikit från framtagna testfall
Arbetsförmedlingen har vid genomförandet av acceptanstesterna under våren 2014
brutit mot avtalade testrutiner genom att använda sig av testfall som inte har godkänts
av CGI. Under testningen har Arbetsförmedlingen även avviktit från framtagna testfall
och rapporterat saker som enligt Arbetsförmedlingen utgjorde avvikelser men som inte
framkommit i samband med testning av acceptanstestfall. Detta har utgjort ett
avtalsbrott men också orsakat merarbete för CGI, varför det har bidragit till att
tidpunkten för leverans av Tjänsten har förskjutits.
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Arbetsförmedlingen har inte uppfyllt sin avtalsenliga skyldighet att hänvisa till
acceptanstestfall eller underliggande krav i felrapporter
Arbetsförmedlingens felrapporter har genomgående innehållit bristande uppgifter och
beskrivningar om påstådda avvikelser. Inte heller har Arbetsförmedlingen i strid med
parternas överenskommelse hänvisat till relevant kravunderlag eller angett vilket
testfall felrapporterna har avsett. Detta har orsakat CGI betydande merarbete eftersom
det har varit svårt, och ibland till och med omöjligt, att bedöma om felrapporterna
avsett faktiska avvikelser.

Arbetsförmedlingens testledare har inte haft en kontinuerlig dialog med CGI:s
testledare och har inte granskat och kvalitetssäkrat felrapporter innan dessa
registrerats
Av avsnitt 5 i TIPS Felrapporteringsrutin följer av avsnitt 5 att processen för hantering
av felrapporter inom projektet skulle gå till som följande. Om en acceptanstestare hos
Arbetsförmedlingen upptäckte en avvikelse i systemet som enligt denne utgjorde ett fel
skulle detta registreras som en felrapport och skickas till Arbetsförmedlingens
testledare. Testledaren skulle sedan granska felrapporten för att tillse att felet gick att
återskapa och att felrapporten utgjorde ett faktiskt fel. För det fall testledaren ansåg att
så var fallet skulle felrapporten läggas upp i ReQtest. Vidare skulle det finnas en
kontinuerlig dialog mellan Arbetsförmedlingens acceptanstestledare och CGI:s
testledare i bedömningen av vad som faktiskt utgjorde ett fel och på vilket sätt faktiska
fel skulle klassificeras.

Arbetsförmedlingen har genom dess testledare agerat i strid med dessa avtalade
rutiner. Testledaren har utgått från att varje felrapport som en acceptanstestare
upprättat utgjort ett faktiskt fel i Tjänsten, trots att acceptanstestarna i många fall
rapporterade fel så snart testaren upplevde att Tjänsten inte fungerade på det sätt som
testaren önskade. Testledaren har sedan registrerat felrapporten i ReQtest utan att ha
gjort någon egen kontroll om det förelegat en verklig avvikelse mot ett avtalat krav.
Att det har gått till på så sätt har Arbetsförmedlingens testledare själv bekräftat för CGI
under våren 2014 när CGI påtalat brister i felrapporteringen. Bristerna har bl.a. fått till
följd att många felaktiga felrapporter har registrerats i ReQtest. Arbetsförmedlingens
inställning under våren 2014 har trots detta varit att samtliga inrapporterade fel
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betraktades som fel av Arbetsförmedlingen till dess att annat påvisades, vilket bl.a.
framgår av protokollet från styrgruppsmötet den 26 mars 2014. Inte heller har det
under våren 2014 funnits en kontinuerlig dialog mellan Arbetsförmedlingens testledare
och CGI:s testledare om vad som faktiskt utgjort ett fel och hur sådana skulle
klassificeras.

Arbetsförmedlingens agerande i strid mot avtalade rutiner har orsakat betydande
merarbete för CGI.

Arbetsförmedlingen har inte följt avtalade rutiner för klassificering av fel
Enligt bl.a. Projektdirektivets avsnitt 5.3.1 skulle Arbetsförmedlingen göra en första
klassificering av inrapporterade fel. Den slutliga klassificeringen skulle dock göras
tillsammans och i samförstånd mellan parterna. Arbetsförmedlingen har genomgående
under projektet vägrat diskutera klassificeringen med CGI och har vid upprepade
tillfällen klassificerat obetydliga avvikelser som kritiska eller mycket allvarliga fel. Det
framgår om inte annat av de fel som Arbetsförmedlingen gjort gällande i detta mål.
Arbetsförmedlingen tycks även ha klassificerat en större andel påstådda fel som
kritiska eller allvarliga ju längre projektet fortskridit.
Med anledning av Arbetsförmedlingens ensidiga och felaktiga felklassificering i strid
med parternas överenskommelse har CGI tvingats lägga ned resurser på att utreda
felklassificeringsfrågor och på att åtgärda avvikelser som enligt Leveransavtalet skulle
accepterats i slutleveransen.

Arbetsförmedlingen har vägrat CGI att närvara vid acceptanstester och ge CGI
tillgång till acceptanstestmiljön
I enlighet med vad som är sedvanligt i IT-branschen framförde CGI önskemål till
Arbetsförmedlingen att få tillgång till acceptanstestmiljön för att kunna utföra
rättningar av eventuella avvikelser under acceptanstestperioden. I alla
systemleveranser påträffas faktiska avvikelser under acceptanstester och det normala
förfarandet är att leverantören ges tillfälle att korrigera dessa så snart de identifieras,
dvs. även under den tid då testerna pågår. CGI framställde även önskemål om att ha
personal från CGI närvarande hos Arbetsförmedlingen under acceptanstesterna för att
på så sätt underlätta samarbetet parterna mellan avseende felrapporteringen.

75
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14204-14

2017-02-02

Arbetsförmedlingen nekade dock CGI tillgång till acceptanstestmiljön under hela
acceptanstestperioden och CGI fick inte göra rättningar förrän efter det att testperioden
hade löpt ut. CGI fick inte heller ha personal närvarande hos Arbetsförmedlingen
under testerna. Detta bidrog naturligtvis till att tidpunkten för leverans försköts.

Arbetsförmedlingen har utfärdat en stor mängd felaktiga och obefogade felrapporter
Arbetsförmedlingen har enbart under våren 2014 utfärdat cirka 700 felrapporter. En
stor mängd av dessa har varit obefogade, vilket bl.a. visas av att Arbetsförmedlingens
testledare har stängt cirka en tredjedel av felrapporterna utan åtgärd. Felrapporterna har
bl.a. innehållit bristande uppgifter och beskrivningar om avvikelserna, saknat
hänvisning till relevant kravunderlag och acceptanstestfall och varit dubbletter. Vissa
har dessutom uppkommit endast för att Arbetsförmedlingen utfört acceptanstesterna på
felaktigt sätt, t.ex. genom att använda felaktiga testdata. Arbetsförmedlingen har
rapporterat varje upplevd avvikelse i form av en felrapport, utan att först kontrollerna
mot avtalade testfall, krav och specifikationer.

Denna stora mängd onödiga felrapporter har medfört att CGI har tvingats till onödigt
merarbete istället för att ägna tid åt eventuella faktiska avvikelser. CGI har uppskattat
att de obefogade felrapporterna har inneburit ett merarbete om minst 2 800 timmar
under perioden januari till maj 2014, vilket naturligtvis omöjliggjort en slutleverans till
den 3 mars 2014.

Arbetsförmedlingen har underlåtit att samverka för lösa felrapporter som parterna varit
oense om
Mot bakgrund av att Arbetsförmedlingen utfärdat en mängd felrapporter utan att ange
vilket testfall som avses och utan att beskriva var i kravunderlaget det framgick att den
upprättade felrapporten utgjorde en avvikelse har CGI begärt förtydliganden och
försökt få till en dialog kring de felrapporter som CGI inte ansåg utgöra avvikelser från
kravunderlagen. Arbetsförmedlingen har dock inte varit intresserad av att föra en sådan
diskussion och har genomgående endast hänvisat till att felrapporterna utgjorde
funktionella fel som skulle åtgärdas av CGI. I enlighet med Projektdirektivet
eskalerade CGI dessa till en högre nivå i projektet. Arbetsförmedlingen fortsatte
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emellertid att underlåta att samarbeta och ställde t.ex. in ett antal möten där
oenigheterna skulle diskuteras. När Arbetsförmedlingen slutligen deltog i en dialog
lyckades parterna komma överens om 43 av 73 felrapporter (varav endast sex av dessa
felrapporter utgjorde faktiska avvikelser). Arbetsförmedlingen var dock därefter inte
intresserad av att föra någon fortsatt dialog kring kvarvarande felrapporter, varför
Arbetsförmedlingen på detta sätt har orsakat en förskjutning av leveransen.

Arbetsförmedlingen har först i februari 2014 presenterat egna testfall för prestanda och
därefter inte genomfört den ändring av BKS-komponenten som CGI föreslagit
Arbetsförmedlingen krävde att ett antal testfall skulle utföras i samband med
prestandatester men presenterade inte dessa förrän i februari 2014. Till följd av
Arbetsförmedlingens förseningar med att ta fram testdata kunde prestandatesterna inte
påbörjas förrän den 5 mars 2014. I samband med att Arbetsförmedlingen presenterade
sina prestandatestfall stod det klart för CGI att Arbetsförmedlingen ville utföra en viss
typ av ostrukturerade sökningar i sökandedossiéer, något som med hänsyn till det
befintliga gränssnittet i BKS-komponenten skulle medföra problem med långa
svarstider. CGI kom redan den 11 mars 2014 med ett förslag på hur problemet skulle
lösas. Arbetsförmedlingen skulle enligt förslaget endast behöva göra en mycket
begränsad ändring av gränssnittet i BKS-komponenten. CGI framställde en formell
ändringsbegäran den 17 mars 2014 (ÄB 096). CGI kunde genom simulerade
prestandatester visa att ändringen i BKS-komponenten skulle få en mycket stor effekt,
även på sökningar utanför sökandedossiér. Arbetsförmedlingen vägrade dock utföra
ändringen och drog ut på handläggningen av ÄB 096, innan myndigheten slutligen
klargjorde att man inte avsåg att utföra ändringen.

Arbetsförmedlingen har genom sitt agerande omöjliggjort en slutleverans den 3 mars
2014.

Arbetsförmedlingen har på andra sätt brutit mot parternas avtalade modell för
samverkan, motverkat projektets genomförande och CGI:s möjlighet att slutleverera
under våren 2014
Projektet i fråga var ett samverkansprojekt där parterna enligt Leveransavtalet hade en
skyldighet att samverka under dess genomförande. Grunden för TIPS projektidé var att
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parterna tillsammans skulle arbeta aktivt med leverans och implementering av
Tjänsten. Inledningsvis fungerade samarbetet mellan parterna bra, men med början
hösten 2013 har Arbetsförmedlingen inte uppfyllt sin avtalade förpliktelse att
samverka. Exempelvis har en rad möten, inkluderat ett antal styrgruppsmöten under
projektets mest kritiska skede på våren 2014, ställts in av Arbetsförmedlingen. Därtill
har Arbetsförmedlingen brutit med den allmänna lojalitetsplikt mellan parter som
följer av att parterna till ett avtal ska samverka för att kunna genomföra sina respektive
åtaganden och förpliktelser.

Arbetsförmedlingen har medvetet omöjliggjort att ta systemet i bruk genom att
installera Internet Explorer 11 på testdatorer samt orsakat en förskjutning av
leveransen genom att utföra acceptanstester med Internet Explorer 10 installerat på
testdator
Arbetsförmedlingen implementerade Internet Explorer 11 i maj 2014, trots
myndighetens kännedom om att programvaran inte var kompatibel med Tjänsten.
Detta har naturligtvis omöjliggjort för Arbetsförmedlingen att ta Tjänsten i bruk. Detta
talar för att Arbetsförmedlingen redan under vintern 2013/14 bestämt sig för att inte
fullfölja parternas avtal utan att meddela CGI om detta.

Arbetsförmedlingen har under våren 2014 även upprättat flera felrapporter och påstått
att fel förelåg i Tjänsten när det problem som Arbetsförmedlingen har upplevt i själva
verket har berott på att Arbetsförmedlingen har haft Internet Explorer 10 installerat på
sina testdatorer. Internet Explorer 10 var inte kompatibel med Tjänsten, vilket
uttryckligen framgick av de release notes som CGI upprättat inför varje leverans.

Arbetsförmedlingen har framställt ett stort antal ändringsbegäran
När parterna ingick Leveransavtalet var parterna överens om att Tjänsten så långt så
möjligt skulle baseras på standardfunktionalitet och användandet av en
standardfunktionalitet var en kritisk framgångsfaktor för hela TIPS. Trots detta har
Arbetsförmedlingen framställt fler än 200 ändringsbegäran under TIPS genomförande.
45 av dessa framställdes efter att parterna beslutade en ny leveransdag till den 3 mars
2014 och trots att Arbetsförmedlingen hade kännedom om den press ytterligare
framställda ändringsbegäran utsatte projektet för. Oavsett klassificeringen av
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ändringsbegäran som ÄB, MÄB eller LÄB innebar ändringen merarbete för CGI.
Varje framställd ändring innebar betydande administration. Den omständigheten att
CGI blivit kompenserad för ändringsbegäran förtar inte det faktum att de inneburit en
utökad omfattning av leveransen samt merarbete för CGI. Samtliga ändringsbegäran
har implementerats av CGI och har uppgått till en kostnad överstigande fyra miljoner
kr. Framställda ändringsbegäran har bidragit till förskjutningen av leveransdatum. CGI
har inte haft anledning att räkna med att Arbetsförmedlingen skulle framställa en så
stor mängd ändringsbegäran. Det är tydligt att det var först under TIPS genomförande
som det stod klart för Arbetsförmedlingen vad för typ av IT-system som myndigheten
egentligen hade behov av.

4.2.3

Rätt till omedelbar uppsägning av Tilläggsavtalet har inte förelegat pga.
avtalsbrott i form av försening och fel

Inledningsvis ska konstateras att samma avtalsbestämmelser som gäller för
Leveransavtalet i fråga om uppsägning även gäller för Tilläggsavtalet.
Arbetsförmedlingen har inte haft rätt att säga upp Tilläggsavtalet, varken med
hänvisning till att CGI var i försening i mer än 90 dagar eller att CGI inte vidtagit
rättelse inom angiven tid.

Den 25 oktober 2013 kom parterna överens om en ny tidsplan för Arkivredovisningen
i vilken produktionssättning skulle ske den 7 februari 2014. Leverans för acceptanstest
skulle ske den 9 december 2013. CGI tillhandahöll Arkivredovisningen den 5
december 2013 så att Arbetsförmedlingen kunde genomföra överenskomna förtester
inför acceptanstestningen. Ett missförstånd parterna emellan medförde emellertid att
Arkivredovisningen levererades i http-format istället för https-format. När detta
upptäcktes genomförde CGI en omleverans, varpå Arbetsförmedlingen krävde att CGI
skulle genomföra nya fullständiga systemtester och upprätta en testrapport innan
Arbetsförmedlingen påbörjade acceptanstester. Av denna anledning kunde omleverans
inte ske förrän den 10 december. Arbetsförmedlingen avbröt i princip omedelbart
acceptanstestningen och hänvisade till påstådda blockerande fel. Problemet hade dock
uppkommit eftersom Arbetsförmedlingen utfört vissa ändringar i sin installation, men
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Arbetsförmedlingen vägrade trots att CGI påpekade detta att återuppta testningen av
Arkivredovisningen.

Arbetsförmedlingen framställde i december 2013 önskemål om att leveransen av
Tjänsten skulle prioriteras och att arbetet med Arkivredovisningen skulle avvakta,
vilket CGI accepterade.

Den 29 januari 2014 skickade Arbetsförmedlingen en begäran om rättelse som CGI
invände mot den 25 februari 2014.

CGI frågade Arbetsförmedlingen vid ett antal tillfällen under våren 2014 när leverans
av Arkivredovisningen skulle ske. Arbetsförmedlingen svarade endast att leveransen
av Tjänsten skulle prioriteras. CGI:s uppfattning är att det var brist på tid och resurser
hos Arbetsförmedlingen som satte stopp för vidare arbete med Arkivredovisningen.
Det var också något som Arbetsförmedlingen själv gav uttryck för i kommunikationen
med CGI. Parterna bestämde slutligen att leverans av Arkivredovisningen skulle ske
den 17 mars 2014. CGI påpekade i samband med detta för Arbetsförmedlingen att
fördröjningen i förhållande till den tidigare tidsplanen berodde på myndigheten.

CGI genomförde som överenskommet slutleverans av Arkivredovisningen den 17
mars 2014. Av de systemtester som CGI själva genomförde innan leverans framgick
att det inte fanns några fel av felklass 1 eller 2. Arbetsförmedlingen påbörjade
acceptanstester av leveransen den 19 mars 2014. Fördröjningen från den 17 mars till
den 19 mars berodde på förhållanden som Arbetsförmedlingen ansvarade för.

Den 8 april rapporterade Arbetsförmedlingen ett antal fel i Arkivredovisningen.
CGI delade inte Arbetsförmedlingens uppfattning om de påstådda avvikelserna, varken
att de utgjorde fel eller den av Arbetsförmedlingen gjorda felklassificeringen, men var
ändå tillmötesgående och gick med på att göra justeringar i enlighet med
Arbetsförmedlingens önskemål. Det förtar dock inte att avtalsenlig slutleverans av
Arkivredovisningen skedde den 17 mars 2014.
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CGI genomförde slutligen en korrigerings- och utvecklingsleverans den 9 maj 2014
som Arbetsförmedlingen aktivt tog del av. Samtliga av Arbetsförmedlingens påstådda
avvikelser av nivå 1 och 2 hade justerats till denna leverans, trots att de enligt CGI:s
mening inte utgjorde avvikelser.

På samma sätt vad gäller acceptanstester av Tjänsten har Arbetsförmedlingen brutit
mot avtalade test- och felrapporteringsrutiner i fråga om Arkivredovisningen, bland
annat på så sätt att Arbetsförmedlingens testledare inte gått igenom felrapporterna. Det
orsakade tidsförskjutningar och merarbete för CGI.

Det har sammanfattningsvis inte förelegat någon försening om 90 dagar vid tidpunkten
för Arbetsförmedlingens hävning av Tilläggsavtalet. Även om tingsrätten skulle anse
att en förskjutning av leveransen har ägt rum så har denna inte berott på CGI. Även om
förskjutningen ska anses ha berott på CGI har det vid tidpunkten för
Arbetsförmedlingens uppsägning inte förelaget en försening i mer än 90 dagar. Under
alla omständigheter har en fullgod och avtalsenlig leverans skett innan
Arbetsförmedlingen hävde Tilläggsavtalet.

4.2.4

Arbetsförmedlingens krav

Arbetsförmedlingen har inte rätt till återbetalning
Hävning med återgång av prestation som följd följer varken av punkt 6.7 eller punkt
12 (a) i Bilaga 2. Dessa bestämmelser reglerar endast en rätt att säga upp avtalet i
förtid, med följden att Arbetsförmedlingen befrias från att erlägga ytterligare
betalningar under avtalen och även från övriga eventuella utestående förpliktelser.

Arbetsförmedlingen har heller inte rätt till återgång enligt punkt 2.1 i Bilaga 9 till
Leveransavtalet eller punkt 2.1 i bilaga 4 till Tilläggsavtalet. För att återgång ska
aktualiseras enligt dessa bestämmelser krävs (i) att kunden utfört acceptanstester i
enlighet med överenskomna acceptanstestkriterier, (ii) att det är omständigheter som
leverantören ansvarar för som medfört att tjänsten ej kan användas av kunden för det
ändamål som framgår av avtalet och (iii) att leverantören getts skälig tid att rätta felen,
men misslyckats att göra så.
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I förevarande fall är inget krav uppfyllt. Arbetsförmedlingen har inte utfört
acceptanstester i enlighet med överenskomna acceptanstestkriterier och det är inte
omständigheter som CGI ansvarat för som medfört att Arbetsförmedlingen varken tagit
Tjänsten eller Arkivredovisningen i bruk. Det har heller inte förelegat några
hävningsgrundande fel i Tjänsten eller Arkivredovisningen. Även om avvikelser skulle
ha förelegat så har dessa varit åtgärdade av CGI vid tidpunkten för
Arbetsförmedlingens hävning av avtalen.

En hävningsrätt med rättsföljd att parternas prestationer ska gå åter får dessutom anses
utesluten vid stora IT-systemleveranser som den som är aktuell i detta mål. CGI kan
inte tillgodogöra sig det system som har utvecklats och anpassats för
Arbetsförmedlingens verksamhet och behov på annat sätt. En ordning innebärande att
Arbetsförmedlingen skulle få tillbaka de betalningar som erlagts till CGI medan CGI i
praktiken inte får tillbaka någonting alls vore oskälig, särskilt då det inte råder något
tvivel om att Arbetsförmedlingen har tillgodogjort sig CGI:s arbete. CGI har i drygt
två år utrett vad för IT-system Arbetsförmedlingen behöver i sin verksamhet och vad
som är tekniskt möjligt att genomföra. Det råder ingen tvekan om att
Arbetsförmedlingen har haft nytta av CGI:s arbete i projektet som myndigheten kan ha
användning av i andra projekt.
De betalningar som Arbetsförmedlingen har gjort till CGI har dessutom inte utgjort
förskottsbetalningar utan betalningar för utförda prestationer. Parterna hade kommit
överens om att CGI skulle få betalt i takt med att avtalade aktiviteter slutfördes.
Sammanfattningsvis har Arbetsförmedlingen inte rätt till återbetalning av gjorda
betalningar. Om tingsrätten skulle finna att så är fallet har Arbetsförmedlingen i vart
fall inte rätt till återbetalning av betalningar som gjorts i enlighet med Tilläggsavtal 2,
vilket följer uttryckligen av nyss nämnda avtal. En eventuell återbetalning ska
dessutom under alla omständigheter i enlighet med punkt 2.1 i Bilaga 9 till
Leveransavtalet eller punkt 2.1 i bilaga 4 till Tilläggsavtalet avräknas från ett
eventuellt skadestånd.
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Vite
Se ovan under avsnitt 3.1.

Skadestånd
CGI har inte gjort sig skyldigt till avtalsbrott under varken Leverans- eller
Tilläggsavtalet i form av fel och försummelse, varför Arbetsförmedlingen inte är
berättigad till skadestånd. Även om CGI skulle ha gjort sig skyldigt till avtalsbrott har
Arbetsförmedlingen inte lidit skada, i vart fall inte skada som har orsakats av CGI. Om
tingsrätten skulle finna att Arbetsförmedlingen har rätt till skadestånd ska hänsyn tas
till att Arbetsförmedlingen har tillämpat avtalens bestämmelser om
ansvarsbegränsningar på ett felaktigt sätt, att Arbetsförmedlingens påstådda tidsåtgång
och kostnader för interna och externa resurser är orimliga samt att några resekostnader
inte ska utgå.
Arbetsförmedlingen har tillämpat Leverans- och Tilläggsavtalets
ansvarsbegränsningar på ett felaktigt sätt
Enligt avtalens ansvarsbegränsningar ska skadestånd begränsas till direkt skada till ett
sammanlagt belopp som motsvarar det högsta av (i) 35 basbelopp enligt lagen om
allmän försäkring, eller (ii) 20 procent av kontraktssumman.

Kontraktssumman som avses i ansvarsbegräsningen är den fasta kontraktssumman för
avtalen. Arbetsförmedlingen har emellertid i sitt yrkande om skadestånd även
inkluderat ersättning för framtida tjänsteleveranser. Dessa hade inte ens påbörjats vid
tidpunkten för Arbetsförmedlingens hävning av avtalen. Det är inte p.g.a. några
påstådda fel eller brister i dessa tjänsteleveranser som Arbetsförmedlingen begär
skadestånd. Tänkta framtida betalningar för tjänsteleveranserna kan därmed inte utgöra
grund för ansvarsbegränsningarna för ett skadestånd som framförs innan dessa
leveranser ens har blivit aktuella. Att tolka avtalens ansvarsbegränsningar på det sättet
skulle gå emot syftet och avsikterna med ansvarsbegränsningarna.

Följaktligen uppgår de kontraktsummor som ska användas vid tillämpningen av
ansvarsbegränsningarna till 17 264 450 kr för Leveransavtalet och 875 000 kr för
Tilläggsavtalet. Av det följer att ett eventuellt skadestånd enligt Leveransavtalet är
begränsat till ersättning för direkt skada per kalenderår uppgående till maximalt 20
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procent av 17 264 450 kr (då den summan överstiger 35 basbelopp), dvs. 3 452 890 kr.
Begränsningen för ett eventuellt skadestånd enligt Tilläggsavtalet är cirka 1,5 miljoner
kr per kalenderår, eftersom 35 basbelopp i detta fall överstiger 20 procent av
kontraktssumman. Av detta följer att ett eventuellt skadestånd enligt Leveransavtalet
under perioden 2012–2014 under inga omständigheter kan överstiga 10 358 670 kr och
att eventuellt skadestånd enligt Tilläggsavtalet på samma sätt inte kan överstiga 4,5
miljoner kr.

Vidare har Arbetsförmedlingen utgått ifrån att en sammanlagd ansvarsbegränsning ska
tillämpas för avtalen. Det är emellertid fråga om två separata avtal, två separata
skadeståndskrav och två separata ansvarsbegränsningar, varför respektive
ansvarsbegränsning ska gälla för respektive avtal. Dessutom gäller
ansvarsbegränsningen för varje kalenderår och Arbetsförmedlingen kan därför inte
hänvisa till en påstådd sammanlagd skada hänförlig till olika år.

Arbetsförmedlingens påstådda kostnader för interna och externa resurser är orimliga
Arbetsförmedlingen har i målet påstått att myndigheten lagt ned närmare 30 000
timmar i projektet och att dessa har varit nödvändiga, varför de nu blivit onyttiga.
Även om Arbetsförmedlingen lagt ned angiven tid i projektet, vilket i och för sig kan
ifrågasättas, har i vart fall 30 000 timmar inte varit nödvändiga för projektet och kan
inte heller blivit onyttiga.

Antalet timmar måste dessutom fördelas på åren 2012, 2013 och 2014. Den
övervägande majoriteten av Arbetsförmedlingens arbete med Tjänsten och
Arkivredovisningen måste ha utförts under 2013. Slutligen måste antalet timmar även
fördelas mellan Tilläggsavtalet och Leveransavtalet. För CGI:s vitsordande av
nedlagda timmar under de tre aktuella åren som skälig i och för sig, se avsnitt 3.1.

Maximalt skadestånd enligt Leverans- och Tilläggsavtalet
Ett skadestånd med tillämpning av CGI:s vitsordanden avseende Arbetsförmedlingens
nedlagda timmar och avtalens ansvarsbegräsningar skulle ge följande utfall avseende
Leveransavtalet:
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Interna resurser
Externa resurser
Summa med
tillämpning av
ansvarsbegränsning

2012
360 000 kr
(800 tim)
1 200 000 kr
(1 200 tim)
1 562 000 kr

2013
1 620 000 kr
(3 600 tim)
5 400 000 kr
(5 400 tim)
3 452 890 kr

2014
360 000 kr
(800 tim)
1 200 000 kr
(1 200 tim)
1 562 000 kr

Totalt

6 576 890 kr

För det fall tingsrätten anser att Arbetsförmedlingen är berättigad till skadestånd enligt
Leveransavtalet kan skadeståndet följaktligen inte uppgå till mer än 6 576 890 kr.

Ett skadestånd med tillämpning av CGI:s vitsordanden avseende Arbetsförmedlingens
nedlagda timmar och avtalens ansvarsbegräsningar skulle ge följande utfall avseende
Tilläggsavtalet:

Interna resurser
Externa resurser
Summa med
tillämpning av
ansvarsbegränsning

2012
54 000 kr
(120 tim)
180 000 kr
(180 tim)
234 300 kr

2013
252 000 kr
(560 tim)
840 000 kr
(840 tim)
1 093 400 kr

2014
54 000 kr
(120 tim)
180 000 kr
(180 tim)
234 300 kr

Totalt

1 562 000 kr

För det fall tingsrätten anser att Arbetsförmedlingen är berättigad till skadestånd enligt
Tilläggsavtalet kan skadeståndet följaktligen inte uppgå till mer än 1 562 000 kr.
Arbetsförmedlingen har inte rätt till ersättning för resekostnader
Arbetsförmedlingen har begärt ersättning för resekostnader med sammanlagt 496 000
kr, men har inte närmare redogjort för hur dessa hänför sig till Leverans- respektive
Tilläggsavtalet samt hur kostnaderna fördelar sig över åren. Merparten av kostnaderna
måste dock ha uppkommit under år 2013 och vara hänförliga till Leveransavtalet.
Eftersom Arbetsförmedlingen, som framgått ovan, hamnar över Leveransavtalets
ansvarsbegränsning för 2013 kan ingen ytterligare ersättning utgå för det kalenderåret.
Det innebär att de resekostnader som överhuvudtaget kan bli aktuella att ersätta inte
kan vara annat än mycket begränsade.
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4.2.5

CGI:s krav under genkäromålet

Arbetsförmedlingen har hävt både Leverans- och Tilläggsavtalet utan grund och har
därigenom gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott. Då Arbetsförmedlingens
agerande under i vart fall den senare delen av projektperioden har varit uppsåtligt eller
i vart fall grovt vårdslöst i förhållande till följden att Arbetsförmedlingen slutligen
obefogat hävt avtalen, och då själva hävningsförklaringen var uppsåtlig, ska avtalens
ansvarsbegränsningar inte tillämpas. CGI har därför rätt till full ersättning för sin
skada, vilket inkluderar ersättning för utebliven vinst och indirekt skada. CGI har
framställt följande krav på ersättning.

CGI har rätt till ersättning för utestående betalningar enligt Leverans- och
Tilläggsavtalet
Kontraktsumman för Leveransavtalet var 17 264 450 kr. Med tillägg för
mervärdesskatt om 4 316 113 kr samt kostnader för framtagande av instruktionsfilm
om 603 125 kr uppgår den totala summan till 22 183 688 kr (inklusive
mervärdesskatt). Arbetsförmedlingen har inklusive mervärdesskatt betalat 15 106 395
kr, varför återstående belopp uppgår till 7 077 293 kr. Beloppet är vitsordat av
Arbetsförmedlingen.

Kontraktssumman för Tilläggsavtalet var 875 000 kr. Med tillägg för mervärdesskatt
om 218 750 kr uppgår den totala summan till 1 093 750 kr. Arbetsförmedlingen har
inklusive mervärdesskatt betalat 546 875 kr, varför det återstående beloppet uppgår till
546 875 kr. Beloppet är vitsordat av Arbetsförmedlingen.

CGI har rätt till ersättning för kostnad och utebliven vinst för framtida
tjänsteleveranser enligt Leverans- och Tilläggsavtalet
Med anledning av Arbetsförmedlingens hävning av Leverans- och Tilläggsavtalet har
CGI gått miste om intäkter om sammanlagt 17 227 125 kr hänförligt till
Leveransavtalet och 913 920 kr hänförligt till Tilläggsavtalet. CGI har vid sin
beräkning i denna del utgått från att Tjänsten och Arkivredovisningen skulle ha
produktionssatts den 1 juni 2014. CGI slutlevererade Tjänsten den 28 maj 2014 och
den var då installerad i produktionsmiljö och tillgänglig för Arbetsförmedlingen. Att
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en produktionssättning hade kunnat ske den 1 juni 2014 är därför fullt rimligt. Vidare
har CGI slutlevererat Arkivredovisningen den 17 mars 2014 samt genomfört en
utvecklings- och korrigeringsleverans den 9 maj 2014 som Arbetsförmedlingen har
tagit del av. CGI har därmed gjort vad som ålegat bolaget inför produktionssättning,
varför det är fullt rimligt att utgå från att en sådan hade kunnat ske den 1 juni 2014.
Arbetsförmedlingen har inte vitsordat detta, men har i övrigt vitsordat CGI:s
beräkningar för uteblivna intäkter.

CGI har med anledning av Arbetsförmedlingens hävning av avtalen gjort besparingar
med sammanlagt 3 542 000 kr avseende Leveransavtalet och 506 000 kr avseende
Tilläggsavtalet, varför CGI:s yrkande i denna del, inklusive mervärdesskatt, uppgår
17 656 406 kr avseende Leveransavtalet och 509 900 kr avseende Tilläggsavtalet. De
av CGI uppgivna beloppen för besparingar har inte vitsordats av Arbetsförmedlingen.

Vad gäller de besparingar CGI har gjort avseende Leveransavtalet ska inledningsvis
konstateras att CGI givetvis bortsett från kostnader som CGI redan tagit i projektet
avseende exempelvis hård- och mjukvara, licenser och utbildning. Trots detta kvarstår
vissa kostnader för hårdvaruinfrastruktur, kommunikation och installation m.m.,
uppgående till sammanlagt 54 000 kr per månad. Vidare skulle personal hos CGI
arbeta deltid med ELDA efter produktionssättning. Dessa resurser har i och med
Arbetsförmedlingens hävning av avtalen kunnat läggas på annat, varför besparingar,
med beaktande av kostnader som CGI redan tagit i projektet, om 40 000 kr per månad
har kunnat göras. CGI har heller inte behövt lägga ned månatliga kostnader om 60 000
kr på efterföljande support av ELDA. Mot hänsyn till detta, och med en avtalsenlig
beräkningstid om 23 månader, uppgår den totala summan till 3 542 000 kr.

Vad gäller de besparingar CGI gjort avseende Tilläggsavtalet har de allra flesta
posterna redan tagits upp inom ramen för besparingarna hänförliga till Leveransavtalet.
Den enda besparingen som återstår är att CGI inte behöver tillhandahålla support av
Arkivredovisningen. Denna besparing uppgår till 22 000 kr per månad, varför den
totala summan, med en beräkningstid om 23 månader, uppgår till 506 000 kr.
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CGI har rätt till ersättning för tillkommande kostnader orsakade av
Arbetsförmedlingen
CGI har rätt till ersättning för merkostnader i första hand på kontraktuell grund
eftersom det följer av punkt 6.7 i Bilaga 2, där det anges att leverantören äger rätt till
skälig ersättning vid försening som berott på kunden och att ersättningen är avsedd att
täcka de kostnader som leverantören drabbats av på grund av förseningen.

I andra hand har CGI i vart fall lidit skada till följd av Arbetsförmedlingens agerande,
vilket gör CGI berättigat till skadestånd för merkostnaderna.

De kostnader som CGI begär ersättning för i denna del är inte hänförliga till CGI:s
arbete att utföra bolagets avtalsenliga åtaganden, utan utgör merkostnader utöver detta
som orsakats av Arbetsförmedlingens agerande.

CGI:s krav på ersättning för merkostnader kan delas upp i sju olika poster.
 6 108 500 kr – bemanning under åtta veckors försening orsakad av
Arbetsförmedlingen under perioden augusti till oktober 2013
-

-

-

5 280 000 kr – 4 800 h avseende 15 personer, 40 h/vecka och 1 100 kr/h.
 Interna konsulter: Mette Pettersen, Ulf Daneklev, Simeon Jansson, Jasper Suijker,
Thomas Leandertz, Robert Geite, Robert Kammerer, Erik Fremred, Malin Nyberg,
Anna Eriksson, Anna Larsson, Andreas Vikman, Anton Hellström, Andreas Ingman
och Per Lindström.
704 000 kr – 640 h avseende management, 40 h/vecka och 1 100 kr/h.
 Interna konsulter: Anette Lindblom och Mikael Olbers.
120 000 kr – licens- och utvecklingskostnader.
4 500 kr – resekostnader för 5 resor om 900 kr.
 Interna konsulter: Robert Geite, Robert Kammerer och Thomas Leandertz.

 2 278 700 kr – utökad bemanning pga. felaktiga testrapporter under perioden
januari till maj 2014
-

-

-

1 540 000 kr – 2 000 h avseende test och analys för 5 personer, 80 h/vecka och 770 kr/h.
 Interna konsulter: Thomas Leandertz, Malin Nyberg, Anna Larsson, Anton Hellström
och Andreas Ingman.
736 000 kr – 800 h avseende möten, rapporter m.m., 4 personer, 40 h/vecka och 920 kr/h.
 Interna konsulter: Ulf Daneklev, Robert Geite, Anette Lindblom, Mette Pettersen, Kim
Franzén Holmqvist och Robert Kammerer.
2 700 kr – resekostnader för 3 resor om 900 kr.
 Interna konsulter: Thomas Leandertz, Malin Nyberg, Anna Larsson, Anton Hellström
och Andreas Ingman.

 1 064 700 kr – utökad bemanning eskalerade krav under perioden november
2013 till mars 2014
-

368 000 kr – 400 h avseende 2 arkitekter, 40 h/vecka och 920 kr/h.
 Interna konsulter: Robert Geite och Ulf Daneklev.
308 000 kr – 400 h avseende 5 utvecklare, 20 h/vecka och 770 kr/h.
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-

Interna konsulter: Malin Nyberg, Erik Fremred, Andreas Vikman och Robert
Kammerer.
184 000 kr – 200 h avseende projektledare, 40 h/vecka och 920 kr/h.
 Interna konsulter: Mette Pettersen och Kim Franzén Holmqvist.
92 000 kr – 100 h avseende management, 20 h/vecka och 920 kr/h.
 Intern konsult: Anette Lindblom.
110 000 kr – 100 h avseende management, 20 h/vecka och 1 100 kr/h.
 Intern konsult: Mikael Olbers.
2 700 kr – resekostnader för 3 resor med pris om 900 kr.
 Interna konsulter: Robert Geite och Kim Franzén Holmqvist.

 231 200 kr – utökad bemanning migrering under perioden mars till maj 2014
- 147 200 kr – 160 h för utökat stöd till Arbetsförmedlingen, tidsplaner, möten etc., 920 kr/h.


 Interna konsulter: Andreas Vikman och Kim Franzén Holmqvist.
84 000 kr – två provmigreringar utöver avtal om 42 000 kr styck.
 Interna konsulter: Andreas Vikman och Kim Franzén Holmqvist

1 227 640 kr – prestandaarbete under perioden november 2013 till febuari
2014 utöver avtalade tester
-

-

143 360 kr – 160 h avseende framtagande av script, 896 kr/h.
 Intern konsult: Jasper Suijker.
84 000 kr – resekostnader för 7 resor om 12 000 kr.
 Intern konsult: Jasper Suijker.
150 000 kr – sammanlagd kostnad för extra servermiljö för prestandatest vid ett tillfälle
71 680 kr – 80 h avseende överföring av testdata till prestandatester, 896 kr/h.
 Intern konsult: Jasper Suijker.
61 600 kr – 80 h avseende överföring av testdata till lasttester, 770 kr/h.
 Intern konsult: Robert Kammerer.
440 000 kr – kostnad för 11 prestandatester, 40 000 kr styck.
 Intern konsult: Mattias Melin.
220 000 kr – kostnad för licenser till elva prestandatester, 20 000 kr styck.
55 200 kr – 60 h avseende möten etc. inför prestandatester i februari 2014, 920 kr/h
 Interna konsulter: Mattias Melin, Tord Runervik, Kim Franzén Holmqvist, Robert
Geite och Robert Kammerer.
1 800 kr – resekostnader för 2 resor om 900 kr.
 Interna konsulter: Robert Geite och Kim Franzén Holmqvist.

 171 400 kr – prestandaarbete kopplat till BKS-komponenten under perioden
mars till maj 2014
- 61 600 kr – 80 h avseende analys och möten angående BKS-komponenten, 770 kr/h.
 Interna konsulter: Robert Geite och Robert Kammerer.
- 30 800 kr – 40 h avseende utveckling och tester i arbetet med BKS-komponenten, 770 kr/h.
 Interna konsulter: Mattias Melin och Robert Geite.
- 55 200 kr – 60 h avseende projektledare, 920 kr/h.
 Intern konsult: Kim Franzén Holmqvist.
- 22 000 kr – 20 h avseende management, 1 100 kr/h.
 Intern konsult: Mikael Olbers.
- 1 800 kr – resekostnader för 2 resor om 900 kr.
 Interna konsulter: Mattias Melin och Robert Geite.
 1 075 200 kr – utökad bemanning under eskalerat läge i projektet feb.–maj
2014
- 368 000 kr – 400 h avseende management, 100 h/mån och 920 kr/h.
 Intern konsult: Anette Lindblom.
- 176 000 kr – 160 h avseende management, 40 h/mån och 1 100 kr/h.
 Intern konsult: Mikael Olbers.
- 120 000 kr – 40 h avseende management, 10 h/mån och 3 000 kr/h.
 Intern konsult: Pär Fors
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147 200 kr – 160 h avseende juridiskt arbete, 40 h/mån och 920 kr/h.
 Intern konsult: Carol Spendilow
88 000 kr – 80 h avseende juridiskt arbete, 20 h/mån och 1 100 kr/h.
 Intern konsult: Karolina Lindgren Pekkari
176 000 kr – 160 h avseende QA 40 h/mån och 1 100 kr/h.
 Intern konsult: Anders Ekfeldt

Antalet timmar och angivna resekostnader har i huvudsak hämtats från CGI:s interna
system för tidrapportering. I en del fall överstiger de timmar som framgår av
tidrapporteringssystem antalet timmar som CGI begär ersättning för.

Vad avser de personer som står listade som interna konsulter under respektive post är
det inte en uttömmande lista på vilka personer som har lagt ned tid i den delen, utan
endast de personer som huvudsakligen arbetat med frågan.

Vid beräkningen av merkostnadskravet är CGI inte bundet av de timpriser som angetts
i Bilaga 9. Vid sammanställningen har dock CGI i huvudsak använt sig av angivna
timpriser i punkt 2.4 i Bilaga 9 (med viss indexuppräkning i enlighet med punkt 2.1.1 i
Bilaga 9). Timpriset för Pär Fors har dock upptagits till 3 000 kr eftersom han var VD
för CGI:s verksamhet i Sverige vid den aktuella tidpunkten och ett sådant timpris är
både rimligt och skäligt.

Vad gäller posten bemanningen under augusti till oktober 2013 har
Arbetsförmedlingen bekräftat att man har orsakat förseningen, varför CGI har hanterat
arbetet som en tilläggsbeställning. Eftersom CGI tidigare har kommit överens med
Bengt Moreen från Arbetsförmedlingen om att vid större beställningar och tillägg
använda ett snittpris för timkostnaden har CGI använt ett snittpris av angivna timpriser
i punkt 2.4 i Bilaga 9. I syftet att förenkla har CGI därför använt samma modell som
vid tidigare tilläggsbeställningar.

Vad gäller de övriga kostnaderna för bemanning är dessa beräknade utifrån ett snitt av
CGI:s faktiska kostnader och avviker därför från de priser som anges i Bilaga 9.
Kostnaderna i övrigt, avseende testmiljöer, licenskostnader etc., är beräknade utifrån
CGI:s verkliga kostnader.
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UTREDNINGEN I MÅLET

5

På Arbetsförmedlingens begäran har vittnesförhör hållits med:

-

Karima Grönborg Johansson, konsult som på uppdrag av
Arbetsförmedlingen var ansvarig för att leda förändringsarbetet på
myndigheten och för arbetet med ELDA från april 2011. Var
huvudprojektledare från Arbetsförmedlingens sida och medlem i styrgruppen
till projektet avslutades. Tog även Charlotte Blomgrens roll i projektet som ITprojektledare när hon avslutade sitt engagemang i projektet under hösten 2013.

-

Erik Sandström, var inledningsvis konsult hos Arbetsförmedlingen och
verksam i projektets strupgrupp. Blev anställd hos Arbetsförmedlingen och tog
över som chef för styrgruppen i juni 2013. I mars 2014 lämnade han
styrgruppen för att bli förvaltningschef för Arbetsförmedlingen.

-

Kian Wingård Sten, anställdes hos Arbetsförmedlingen under juli 2012 som
enhetschef inom dokumentstyrning. Projektägare, dvs. ansvarig för projektet
inom Arbetsförmedlingen från en kort tid efter att hon anställdes till projektet
avslutades. Medlem i styrgruppen under samma tidsperiod.

-

Bengt Moreen, konsult som var verksam i projektet på uppdrag av
Arbetsförmedlingen. Var med under upphandlingsfasen och deltog i
framtagandet av Leveransavtalet. Var under projektet fram till dess avslutande
ansvarig från Arbetsförmedlingens sida för att säkerställa att processerna kring
ändringsbegäran fungerade.

-

Charlotte Blomgren, konsult som på uppdrag av Arbetsförmedlingen var
verksam som Arbetsförmedlingens IT-projektledare från 2011 till hösten 2013.
Deltog bl.a. under upphandlingsfasen och vid framtagandet av Leveransavtalet.
Slutade på Arbetsförmedlingen i oktober 2013 och avslutade sitt engagemang i
projektet en tid dessförinnan. Var under sin tid i projektet involverad i
styrgruppen.
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-

Daniel Höffker, var anställd hos Arbetsförmedlingen och verksam som
Arbetsförmedlingens delprojektledare avseende diarieföringen i ELDA. Han
var verksam i projektet från upphandlingsfasen till det avslutades. Deltog i bl.a.
PoC:en, kravgranskningen och som testare under Arbetsförmedlingens tester av
Tjänsten under våren 2014.

-

Mats Björklund, var anställd av Arbetsförmedlingen som testledare i
projektet. Huvudansvarig för Arbetsförmedlingens acceptanstestning under
våren 2014.

-

Rolf Gustafsson, extern konsult som på uppdrag av Arbetsförmedlingen tog
över som lösningsarkitekt på Arbetsförmedlingens sida under hösten 2012. Var
ansvarig för integrationsfrågor. Han var verksam i projektet till dess avslutande
under försommaren 2014.

-

Per Kristoffersson, var anställd hos Arbetsförmedlingen och verksam i
projektet som Arbetsförmedlingens delprojektledare avseende sökandedossiéer
i ELDA. Delaktig i bl.a. framtagandet av kravdokumentation, PoC:en,
kravgranskningen och Arbetsförmedlingens tester av Tjänsten under våren
2014.

-

Anders Adler, extern konsult som anlitades av Arbetsförmedlingen för att göra
en genomlysning av projektet i januari 2014, vilket resulterade i rapporten
”ELDA – Critical Review” (aktbilaga 193). Han har även upprättat ett
sakkunnigutlåtande daterat den 28 augusti 2016 (aktbilaga 269).

På CGI:s begäran har vittnesförhör hållits med:

-

Maria Birath, anställd som bolagsjurist hos CGI och deltog i
upphandlingsfasen.
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-

Robert Geite, var anställd hos CGI under projektet och fungerade som
bolagets lösningsarkitekt för ELDA med ansvar för utformningen av den
tekniska lösningen. Han blev involverad i projektet under hösten 2011 och var
verksam i det fram till projektet avslutades.

-

Anette Lindblom, var konsultchef hos CGI och blev involverad i projektet i
samband med avropsförfrågan. Medlem i styrgruppen och ansvarig för
leveransen av ELDA hos CGI fram till projektets avslutades. Tog över som
tillfällig huvudprojektledare för CGI under vintern 2013/14 till dess Kim
Franzén Holmqvist officiellt tog över i februari 2014.

-

Åsa Hestner-Blomqvist, anställd hos CGI som verksamhetskonsult. Deltog i
arbetet med Arkivredovisningen.

-

Tomas Brisén, verksam som specialistsäljare inom Solution Sales/Sales
specialist på CGI. Var framförallt verksam som förhandlare för CGI i avtalet
som innebar att CGI på uppdrag av Arbetsförmedlingen skulle skanna in
samtliga sökandedossiéer.

-

Stefan Larsson, anställd hos CGI som affärsprojektledare inom området
informationshantering. Var främst delaktig i upphandlingsfasen av projektet.

-

Thomas Leandertz, anställd hos CGI under projektet och arbetade främst som
bolagets testledare under våren 2014. Var även involverad i bl.a. PoC:en och
design- och lösningsfasen av projektet.

-

Anna Olofsson, anställdes hos CGI under 2013 och var verksam som
utvecklare och testare i projektet.

-

Andreas Vikman, var anställd hos CGI som systemutvecklare inom
dokumentutveckling och diariesystem. Blev involverad i ELDA under
årsskiftet 2012/13 och arbetade främst med migreringen. Var verksam i
projektet till det avslutades.
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-

Kim Franzén Holmqvist, anställd hos CGI som konsultchef och blev
involverad i projektet runt årsskiftet 2013/14 som tilltänkt projektledare. Blev
officiellt CGI:s huvudprojektledare i början av 2014 och samtidigt medlem i
styrgruppen till dess projektet avslutades.

-

Ulf Daneklev, var anställd hos CGI och verksam som verksamhetsarkitekt i
projektet från och med hösten 2011 till dess projektet avslutades. Deltog främst
i framtagandet av lösningsbeskrivningar i samband med design- och
lösningsfasen och under kravgranskningen under hösten 2013.

-

Mikael Olbers, anställd som VP Business Consulting och Information
Management på CGI. Blev medlem i styrgruppen under början av 2013 och
fungerade som bolagets högste representant i styrgruppen till dess projektet
avslutades.

-

Partsakkunnige Michael Thurell, verksam hos som IT-konsult hos Michael
Thurell AB. Har upprättat rapporten ”Granskning av rapporten ELDA Critical
Review” daterad den 23 juni 2016 (aktbil. 219).

På CGI:s begäran har även förhör under sanningsförsäkran hållits med CGI:s
verkställande direktör i Sverige, Pär Fors.

Båda parter har åberopat omfattande skriftlig bevisning. Det rör sig bland annat om
projektdokument av olika slag, avtalshandlingar, styrgruppsprotokoll, korrespondens
parterna emellan, felrapporter, interna dokument såsom presentationer och
användarmanualer, utdrag ur tidrapporteringssystem, test- och lägesrapporter,
sammanställningar avseende underlag för krav på ersättning för tillkommande
kostnader, utdrag ur IT-& Telekomföretagens standardavtal ”Allmänna bestämmelser
IT-projekt”, version 2014, utdrag ur boken ”Kommentarer till IT-branschens
standardavtal” och sakkunnigutlåtanden.
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6
6.1.

DOMSKÄL
Inledning

Det står klart att parterna, som en del av det s.k. Tekniksprånget, under år 2011 gick in
i projektet ELDA med det gemensamma syftet att implementera ett systemstöd för
ärendehanteringen och arkivredovisningen inom Arbetsförmedlingens verksamhet.
Klarlagt är också att det var fråga om ett omfattande förändringsarbete som för
Arbetsförmedlingens del var tänkt att leda till en årlig besparing om 170 miljoner kr
och som skulle innebära en övergång från ett pappersbaserat och manuellt arbetssätt
till ett digitaliserat och mer modernt sådant. I princip samtliga hörda personer har
berättat att stämningen i projektet inledningsvis var god och att beställaren
Arbetsförmedlingen och leverantören CGI i positiv anda och trots olika utmaningar
arbetade väl tillsammans. Det har framgått att båda parter inledningsvis varit mycket
angelägna om att utifrån Arbetsförmedlingens önskemål skapa en så bra lösning som
möjligt vilken skulle kunna levereras som en tjänst.

Båda parter har framhållit att det var fråga om ett samverkansprojekt som ställde krav
på parternas agerande mot varandra och som förutsatte att det förekom ett väl
fungerande samarbete mellan olika aktörer och yrkeskategorier inom
Arbetsförmedlingen och inom CGI. Den tidsplan som parterna hade kommit överens
om i början av projektet kom efter en ny överenskommelse att justeras och
leveransdatum för såväl ärendehanterings- och arkivredovisningsdelen kom att skjutas
framåt i tiden. CGI utförde dock de två första delleveranserna inom
ärendehanteringssystemet, Iteration 1 och Iteration 2, vilka utföll till belåtenhet hos
Arbetsförmedlingen.

Det har emellertid genom den muntliga bevisningen i målet framkommit att det,
omkring sommaren och framför allt under hösten 2013, uppstod en allt sämre stämning
mellan de inblandade i projektet och att det till och med började förekomma direkta
oenigheter. Arbetsförmedlingens förhörspersoner har beskrivit att de fick allt mindre
insyn i projektet medan CGI:s vittnen har uppgett att de kände sig motarbetade av
Arbetsförmedlingens representanter och att deras uppfattning var att
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Arbetsförmedlingen inte längre hade för avsikt att fullfölja projektet. Det är ostridigt
att Arbetsförmedlingen därefter sade upp såväl Leversansavtalet som Tilläggsavtalet
till omedelbart upphörande den 5 juni 2014 respektive den 12 maj 2014.

6.2

Har Arbetsförmedlingen haft rätt till omedelbar uppsägning
av Leveransavtalet på grund av avtalsbrott i form av
försening?

Arbetsförmedlingen har gjort gällande att CGI varit försenat med leverans i enlighet
med Leveransavtalet i mer än 90 dagar då leveransgodkännande inte har skett och att
Arbetsförmedlingen därför varit berättigad att säga upp Leveransavtalet med
omedelbar verkan. CGI, å sin sida, har dock gjort gällande att bolaget fullgjort sina
åtaganden enligt nämnda avtal och att det därför inte har varit fråga om en försening
som gett Arbetsförmedlingen rätt att häva avtalet. CGI har i vilket fall angett att den
förskjutning av leverans som har uppstått i vart fall till övervägande del berott på
Arbetsförmedlingen, vilket också innebär att rätt till omedelbar uppsägning saknas.
Parterna är alltså oeniga i frågan om det har förekommit en försening i leveransen
enligt Leveransavtalet och, för det fall det har varit fråga om en avtalsmässig
försening, vilken av parterna som bär ansvaret för denna.

Tingsrätten inleder med att redogöra för de bestämmelser i Leveransavtalet som har
relevans för prövningen i nu aktuell del. I denna del ska nämnas att Leveransavtalet
består av själva avtalet jämte bilagor, varav Bilaga 1 innehåller definitioner, Bilaga 2
allmänna villkor med preciseringar avseende e-förvaltningsstödjande tjänster, Bilaga 3
allmänna villkor med preciseringar avseende konsultuppdrag, Bilaga 4 samverkan och
tjänstehantering, Bilaga 5 tjänstenivåer och vitesmodell, Bilaga 6 bestämmelser
rörande Tjänsteinförandeprojektet, Bilaga 7 beställning och resultat, Bilaga 8 säkerhet
och sekretess, Bilaga 9 priser och ersättningar, Bilaga 10 ett
personuppgiftsbiträdesavtal och Bilaga 11, slutligen, s.k. Proof of Concept scenarier.

De bestämmelser i Leveransavtalet som tar sikte på rätten att säga upp detta avtal är
punkterna 12 (a) och 6.7, båda i Bilaga 2. I enlighet med punkten 12 (a) äger part rätt
att med omedelbar verkan säga upp Leveransavtalet om motparten i väsentlig mån

96
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14204-14

2017-02-02
brister i förpliktelse enligt Leveransavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter
skriftlig anmodan därom. Av punkten 6.7 i Bilaga 2 framgår att försening föreligger
när effektiv leveransdag inträder efter avtalad leverans eller när effektiv leveransdag
inte kan fastställas. Om försening som beror på leverantören, eller på något förhållande
som leverantören ansvarar för, pågår i mer än 90 dagar har kunden rätt att säga upp
Leveransavtalet till omedelbart upphörande. Av bestämmelsens sista stycke framgår,
att det inte är fråga om försening då leverantören försenas eller hindras att fullfölja sina
åtaganden på grund av något förhållande som beror på kunden.

Av betydelse för bedömningen av om försening i avtalsmässig mening föreligger är
också punkten 6.3 i Bilaga 2, genom vilken stadgas att parterna ska komma överens
om samt dokumentera en tidsplan i vilken avtalad leveransdag ska framgå. I punkten
6.4 i samma bilaga anges avtalad leveransdag vara den dag tjänsten ska vara installerad
och kunna nyttjas fullt ut av kunden och användare.

Arbetsförmedlingen och CGI har uppgett sig vara ense om att de den 18 oktober 2013
träffade en överenskommelse om en ny tidsplan genom vilken fastställdes att slutlig
leverans av ELDA skulle ske den 3 mars 2014 och att CGI dessförinnan skulle leverera
ELDA för acceptanstestkontroll den 7 januari 2014. Det nu sagda medför att tidigare
inträffade förhållanden inte påverkar frågan om det förekommit en avtalsmässig
försening.

Det har dock framgått att leveranser enligt angiven ordning och vid angivna tidpunkter
inte ägde rum. Leveransen för acceptanstestkontroll, som skulle göras den 7 januari
2014 utfördes först den 13 januari samma år, dvs. med sex dagars tidsmässig
förskjutning. Trots att CGI levererade ELDA den 3 mars 2014 utförde bolaget därefter
ytterligare leveranser av tjänsten, nämligen den 25 april 2014, den 19 maj 2014 och
slutligen den 28 maj 2014. Att det skett en tidsmässig förskjutning i förhållande till
vad som ursprungligen överenskommits – oavsett om detta inneburit en avtalsmässig
försening eller inte – är alltså utrett.

CGI har gjort gällande att förskjutningen berott på förhållanden hänförliga till
Arbetsförmedlingen och har angett att myndigheten sedan vintern 2013/2014 försvårat
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CGI:s arbete i projektet. CGI har i denna del gjort gällande att företrädare för
Arbetsförmedlingen brutit mot avtalade test- och felrapporteringsrutiner, utfärdat en
mängd felaktiga och obefogade felrapporter och underlåtit att samverka för att lösa de
felrapporter om vilka parterna varit oense. CGI har vidare påstått att
Arbetsförmedlingen först i februari 2014 presenterat egna testfall i fråga om systemets
prestanda och inte medverkat till att lösa en utestående fråga om behörighetskontroll
genom att förändra den s.k. BKS-komponenten; en åtgärd som CGI menar skulle ha
minskat svarstiderna för ostrukturerade sökningar i Arbetsförmedlingens databas. CGI
har vidare angett att Arbetsförmedlingens företrädare även på andra sätt brutit mot den
modell för samverkan om vilken parterna träffat överenskommelse, motverkat
projektets genomförande och hindrat CGI från att slutleverera tjänsten under våren
2014. CGI har gjort gällande att nu angivna åtgärder varit orsaken till att slutlig
leverans skedde först den 28 maj 2014.

Som angetts ovan är parterna ense om att klimatet i projektet försämrades påtagligt i
samband med sommaren 2013 för att ytterligare förvärras under den påföljande hösten.
I frågan om vilken av parterna som bär skulden till detta förhållande föreligger dock
oenighet. De vittnen Arbetsförmedlingen åberopat har uppgett att företrädare för
myndigheten hela tiden arbetade med inställningen att fullfölja projektet. Erik
Sandström har exempelvis förklarat att Arbetsförmedlingen ville ha kvar vad han
benämnt som ”minsta möjliga kravmassa” för att minimera risken för problem inför
leveransen, trots att det fanns en oro för hur projektet sköttes från CGI:s sida. Karima
Grönborg Johansson har uttryckt det som att det var ett ”tufft läge” men att
Arbetsförmedlingen ändå var fast besluten att fortsätta samarbetet med CGI.
Uppgifterna har bekräftats av Kian Wingård Sten, som har berättat att leveransen
delades upp i syfte att säkerställa att systemet skulle kunna tas i drift i enlighet med
planen. Flera hörda personer har uppgett att det var CGI som orsakade den dåliga
stämningen i projektet. Karima Grönborg Johansson har exempelvis förklarat att
situationen under projektets sista halvår var väldigt ansträngande och att hon för egen
del fick anstränga sig för att hålla projektdeltagarna vid gott humör.

CGI:s vittnen har dock uttryckt en annan uppfattning. Anette Lindblom, exempelvis,
har berättat att klimatet hårdnade efter hand, att hon upplevde det som om man inte
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längre arbetade tillsammans i styrgruppen och att det under våren 2014 inte förekom
någon samverkan över huvud taget från Arbetsförmedlingens sida. Av Anette
Lindbloms uppgifter framgår också att det blev allt färre möten och mer
kommunikation via e-post och att Arbetsförmedlingen valde att gå över till att själva
skriva mötesprotokollen, något som CGI och Arbetsförmedlingen tidigare gjort
tillsammans. Anette Lindblom har också berättat att många av konsulterna mådde
väldigt dåligt av hur de behandlades och av den press de utsattes för och har som
exempel nämnt projektledaren Mette Pettersen som tvingades sluta sitt uppdrag av den
anledningen.

Även Thomas Leandertz har uppgett att samverkan under våren 2014 hade havererat
och att Arbetsförmedlingen exempelvis ställde in möten utan att ange anledningen till
detta. Av Thomas Leandertz uppgifter framgår att samarbetet fungerade, som han
uttryckt det, ”uruselt” och Thomas Leandertz har uttalat att han personligen kände sig
motarbetad och påhoppad. Av Kim Franzén Holmqvists uppgifter framgår att även hon
upplevde det som väldigt svårt att samverka med Arbetsförmedlingen. Mikael Olbers
har uppgett att han upplevde att projektarbetet gick väldigt trögt och att han bedömer
att anledningen till detta var att Arbetsförmedlingen inte ville ha systemet. Under våren
2014 hölls möten även mellan CGI:s verkställande direktör Pär Fors och företrädare
för Arbetsförmedlingen och i sitt förhör har Pär Forts uttalat att under en diskussion
om vad som kunde göras för att lösa uppkomna problem, Arbetsförmedlingen var
väldigt tydlig med att myndigheten inte hade för avsikt att fortsätta att arbeta med
projektet, trots att CGI:s målsättning hela tiden var att slutföra detta.

Robert Geite, slutligen, har berättat att samarbetet med Arbetsförmedlingen
inledningsvis fungerade utmärkt men att han under hösten 2013 fick känslan av att
Arbetsförmedlingen inte längre var så intresserad av samverkan och att det blev allt
svårare att hitta en gemensam väg framåt. Exempelvis kan nämnas att även Robert
Geite har berättat om mötestillfällen som med kort varsel ställts in av
Arbetsförmedlingen.

Frågan om förskjutningen har berott på förhållanden hänförliga till
Arbetsförmedlingen kan dock inte besvaras enbart utifrån det faktum att stämningen i
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projektet förändrats till det sämre. CGI har som tidigare angetts gjort gällande att
Arbetsförmedlingen vidtagit en rad konkreta åtgärder, vilka medfört att avtalade
leveransdatum inte kunnat hållas och godkännande inte skett. I denna del tar
tingsrätten först ställning till påståendet att Arbetsförmedlingen brutit mot de test- och
felrapporteringsrutiner som avtalats mellan parterna, utfärdat en mängd felrapporter
som antingen varit obefogade eller felaktiga samt inte samverkat för att lösa de
felrapporter om vilka parterna varit oense.

I denna del ska inledningsvis noteras att det framkommit dels att parterna träffat
överenskommelse om leverans av ett standardsystem, som därefter skulle anpassas för
att tillgodose Arbetsförmedlingens önskemål, dels att tidsaspekten enligt
projektdirektivet var prioriterad i förhållande till resultat och kostnad med följd att
parterna var ense att lyfta ut de frågor som inte var högt prioriterade till en senare
version.

Den standardprogramvara på vilken ELDA baserats, benämnd Case 360, och om
vilken träffats avtal, innebär möjligheter till olika lösningar, dock inom vissa i förväg
uppsatta ramar. Case 360 har angetts vara ett kanadensiskt bolags – OpenText –
främsta programvara och ett väl beprövat system med stor användning bland ett stort
antal kunder, däribland verksamheter inom svensk offentlig sektor. Att tanken var att
det skulle vara fråga om så få anpassningar som möjligt av denna standardprogramvara
framgår av avropsförfrågan. Där anges att antalet anpassningar som CGI skulle behöva
vidta för att tillgodose Arbetsförmedlingens krav borde begränsas för att minska risker
vid införandet och förvaltningen av e-tjänster. Det har alltså framgått att parterna i
inledningen av deras samarbete varit överens om att inte införa alltför omfattande
förändringar utifrån det gemensamma målet att avsluta projektet i tid.

Parterna har angett att de är ense om att den s.k. PoC:en, eller Proof of Concept, under
sommaren 2012 i dess helhet godkändes utan reservationer och att projektet därefter,
omkring september och oktober 2012 övergick i vad som benämns design- och
lösningsfasen. I anslutning härtill upprättades en Funktionell lösningsbeskrivning som
låg till grund för acceptanstestfallen. Det är också klarlagt att parterna den 29 oktober
2012 beslutade att godkänna lösningsbeskrivningen.
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Parterna kom vidare överens om att ändringar och önskemål om förbättringar skulle
omhändertas i en s.k. ändringsprocess. Även om det funnits ändringar redan under
design- och lösningsfasen och så tidigt som under överklagandeperioden visar
utredningen att det funnits en samsyn i att tidsprioriteringen innebar att ändringar som
skulle innebära en ökad omfattning av projektet i möjligaste mån skulle undvikas.
Diskussioner kring detta fördes bl.a. på styrgruppsmöten varvid både CGI och
Arbetsförmedlingen förklarade sig vara överens om att ha en strikt inställning till
eventuella ändringsbegäran och att tidspressen kunde få till följd att alla önskade
ändringar inte skulle hinna utföras. De 40 ändringsbegäran som framställts av
Arbetsförmedlingen och som registrerats under design- och lösningsfasen föranledde
upprättandet av det s.k. Tilläggsavtal 2 i oktober 2012 och en överenskommelse om
fast pris för dessa. Av åberopade styrgruppsprotokoll framgår att CGI gjorde
bedömningen att bolaget hade resurser att utföra önskade ändringar och att tidsmässigt
hantera dessa inom TIPS-projektet. Angivna ändringsbegäran låg till grund för den
uppdelning av leveransen i tre iterationer som tidigare omnämnts.

Flertalet av CGI:s vittnen har berättat att Arbetsförmedlingen, trots vad som
överenskommits genom Tilläggsavtal 2 och trots att CGI påpekade tidsbristen,
fortsatte att framställa ett mycket stort antal ytterligare ändringsbegäran. Av utdrag ur
styrgruppsprotokoll som CGI har åberopat framgår, att CGI i början av sommaren
2013 uttryckt förståelse över det förhållandet att önskemål om ändringar kan
uppkomma under arbetets gång men att CGI samtidigt underrättat Arbetsförmedlingen
om det omöjliga i att hantera ytterligare ändringar i systemleveransen. Under hösten
2013 tog parterna, på Arbetsförmedlingens initiativ, dock fram vad som benämns en
Fördjupad lösningsbeskrivning genom vilken enskilda lösningar skulle preciseras och
en detaljerad lösning av de behov Arbetsförmedlingen uttryckt under projektet
presenteras.

Den kravgranskning som ägde rum inför framtagandet av den Fördjupade
lösningsbeskrivningen har visats vara en av orsakerna till att leverans inte kunnat ske i
enlighet med vad som ursprungligen avtalats och således orsaken till att nya
leveransdagar beslutades. Det har också framgått att parterna, i anslutning härtill,
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diskuterat olika lösningar för att den nya tidsplanen skulle kunna hållas, häribland
möjligheten att förkorta avtalade acceptanstestperioder.

Hörda personer har berättat att det, vid leversanser av IT-system, är brukligt att kunden
genomför acceptanstester i s.k. acceptanstestmiljöer, vilka i möjligaste mån ska
efterlikna den tänkta framtida produktionsmiljön. Även i nu aktuellt fall har det ålegat
kunden, dvs. Arbetsförmedlingen, att utföra dessa tester i syfte att bekräfta dels
systemets funktionalitet, dels att avtalade krav uppfyllts. Förfarandet regleras i punkten
8.4. i Leveransavtalet i vilket anges att leveranskontroll ska genomföras av kunden i
acceptanstestmiljö och att testerna ska äga rum under en avtalad
leversanskontrollperiod under tre veckor. I bestämmelsen anges vidare att kunden
därefter har sju dagar på sig att påpeka eventuella brister till leverantören och att
leveranskontrollperioden påbörjas direkt efter leverans.

Även förfarandet för framtagandet av acceptanstestfall regleras i avtal mellan parterna.
Det har framgått att de kriterier som skulle gälla för godkännande efter utförda
acceptanstester och vidare kriterierna för framtagandet av acceptanstestfall skulle tas
fram i början av TIPS-projektet i enlighet med parternas överenskommelse. Det nu
sagda innebär att det alltså inte har stått Arbetsförmedlingen fritt att utföra tester utan
att dessa skulle ske enligt förutbestämda kriterier. Vidare har Arbetsförmedlingen haft
en skyldighet att testa systemet efter att leverans för acceptanstest skett. Även CGI har
varit skyldigt att genomföra viss testning av systemet, nämligen systemtester innan
leverans, i syfte att säkerställa att det inte skulle uppstå några problem under
acceptanstesterna.

Den samverkan mellan parterna som var en förutsättning för projektet som helhet
gällde i hög grad också för att ett framgångsrikt acceptanstestförfarande skulle komma
till stånd. Bland annat anges detta i den acceptanstestplan som upprättats redan i
september 2012 och enligt vilken ett nära samarbete mellan respektive testledare hos
leverantör och kund förväntas. Under punkten 3.3 i planen anges, att upptäckta fel ska
rapporteras i ett tillämpligt verktyg – ReQtest – med en så komplett beskrivning av
felet som möjligt, att felen sedan ska granskas av testledaren och att risken för
förekomsten av duplikat ska minimeras. I nästkommande punkt, nämligen 3.4, anges
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att felrapporterna inledningsvis ska klassificeras efter förslag av den som rapporterat
felet men att felrapporterna därefter ska genomgå en granskning av testledarna hos
Arbetsförmedlingen och CGI gemensamt vilka sedan i samförstånd ska besluta om
felklassning i enlighet med de riktlinjer och exempel som tagits in i projektdirektivet.
I denna del ska nämnas att enligt dokumentet TIPS – Felrapporteringsrutin under
acceptanstest fel av felklass 1 omfattar kritiska fel som blockerar användning, fel som
omöjliggör vidare testning samt behörighets- och sekretessfel som bryter mot gällande
lagar och förordningar medan klass 2-fel är mycket allvarliga och akuta fel där viktiga
funktioner inte fungerar, dock med en möjlighet att fortsätta testerna genom att
undvika denna funktionalitet. Fel av felklass 3 anges vara allvarliga fel där funktioner
inte fungerar men vilka kan kringgås med manuella rutiner medan klass 4-fel utgörs av
mindre allvarliga fel eller skönhetsfel där mindre viktiga eller lågt prioriterade
funktioner inte fungerar. Utredningen i målet visar att nu angivet förfarande för
testning och felklassificering inte har följts.

Mats Björklund, som innehaft befattningen testledare inom TIPS-projektet hos
Arbetsförmedlingen, har visserligen berättat att Arbetsförmedlingen och CGI
gemensamt tog fram en testplan och en teststrategi samt samarbetade för att hitta ett
gemensamt tillvägagångssätt och har bekräftat vad som angetts ovan om syftet med
acceptanstesterna, nämligen att dessa är till för att kontrollera att systemet är färdigt att
tas i bruk. Mats Björklund har också uppgett att testfall tagits fram och att dessa
beskriver de olika steg en användare kan förväntas vidta i systemet. Mats Björklund
har angett sina primära uppgifter vara att stötta testgruppen och att sköta dialogen med
den motsvarande befattningshavaren hos CGI men även angett att det bland hans
arbetsuppgifter ingick att avgöra vad som var fel och att därefter rapportera felen.

Av Mats Björklunds uppgifter framgår dock att CGI inte tilläts närvara vid
acceptanstesterna, trots att bolaget uttryckt önskemål om detta, och att
Arbetsförmedlingen i stället skötte dialogen med CGI i frågor som rörde testningen via
telefon och e-post. Mats Björklund har även förklarat att det förekom så många fel att
Arbetsförmedlingen gjorde bedömningen att det var nödvändigt att företa fullständiga
omtester för att säkerställa att alla frågeställningar var omhändertagna. Av Mats
Björklunds vittnesmål framgår slutligen att Arbetsförmedlingen hade för avsikt att
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använda upp till 30 dagar för testning men att myndigheten så småningom ansåg
kvaliteten på leveransen vara så undermålig att det fattades beslut om att avbryta
testningen.

Thomas Leandertz, CGI:s testledare, har uppgett att acceptanstestningen skulle inledas
i samband med leveransen den 13 januari 2014 och att han och Mats Björklund
därefter hade som uppgift att assistera testarna och ta emot rapporter i
felrapporteringsverktyget ReQtest. Thomas Leandertz har dock angett att den
överenskommelse som träffats kring vad Arbetsförmedlingen skulle göra i samband
med testningen inte följdes. Thomas Leandertz har närmare angett att någon verifiering
i fråga om det var ett fel inte ägde rum, att det inte fanns någon hänvisning till
relevanta acceptanstestfall och att det inte heller företogs någon kontroll över om
rapportering av de fel som påstods tidigare hade skett. Thomas Leandertz har
sammanfattat det som att nivån, klassificeringen och omfattningen på det som
rapporterades in var under all kritik och Thomas Leandertz har vidare angett att den
överenskommelse som Arbetsförmedlingen och CGI ingått i fråga om rutiner och
arbetssätt inte följdes. Av Thomas Leandertz uppgifter framgår exempelvis att det inte
förekom diskussion i fråga om hur påstådda fel skulle klassificeras och att
Arbetsförmedlingen intog inställningen att myndighetens uppfattning i fråga om
felklass skulle vara den gällande. Sistnämnda uppgift har bekräftats av Mikael Olbers
som berättat att Kian Wingård Sten till honom sagt det som uppfattades som fel av
verksamheten inom Arbetsförmedlingen verkligen skulle utgöra fel, ett uttalande
Mikael Olbers upplevde som väldigt oroande.

Den kommunikation som förekom mellan parterna skedde, enligt Thomas Leandertz,
enbart via e-post och telefon, och beskrivningen över de påstådda fel som
Arbetsförmedlingen gjorde gällande var enligt vad han uppgett inte så detaljerad att det
var möjligt att återskapa och därmed rätta felet. Thomas Leandertz har vidare uppgett
att det var Mats Björklunds uppgift att kvalitetssäkra testrapporterna men att så inte
skedde och att han för egen del nödgades kontakta delprojektledarna för att få den
information han behövde. Enligt Thomas Leandertz uppgav Mats Björklund att han
litade på sina testare och på deras bedömningar och Mats Björklund hade därför inte
satt sig in i de påstådda felen, återskapat dessa och gjort en egen bedömning.
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Den beskrivning Thomas Leandertz lämnat kring felrapporteringen och
acceptanstestningen överensstämmer med flertalet andra hördas versioner. I denna del
kan nämnas Anna Olofssons berättelse, av vilken framgår att det förekom väldigt
många felrapporter, att det i många fall var fråga om dubbletter och att det förekom att
redan godkända fel rapporterades på nytt. Anna Olofsson har, i likhet med Thomas
Leandertz, uppgett att felrapporteringsinstrumentet fylldes i på ett felaktigt och
knapphändigt sätt, att kommunikationen med Arbetsförmedlingen tog lång tid och att
det ofta krävdes kontakter med Arbetsförmedlingen för kompletterande information.
Av Anna Olofssons uppgifter framgår slutligen att Arbetsförmedlingen helt underlät
att utföra acceptanstester i samband med den leverans som ägde rum i maj 2014.

Även Kim Franzén Holmqvist har uppgett att testningen inte skedde på föreskrivet sätt
och har som exempel nämnt att någon verifiering gjord av Arbetsförmedlingens
testledare Mats Björklund aldrig ägde rum. Kim Franzén Holmqvist har i stället
bekräftat den uppgift Thomas Leandertz lämnat, nämligen att Arbetsförmedlingens
olika testare fick sända in sina respektive felrapporter direkt till CGI, ett förfarande
som stred mot vad parterna hade träffat överenskommelse om. Kim Franzén Holmqvist
har berättat att CGI:s personal ofta fick påtala vikten av att följa avtalade rutiner och
den betydelse som detta hade för tidsåtgången i projektet. I likhet med flera andra
hörda har Kim Franzén Holmqvist uppgett att CGI erbjudit sig att vara på plats vid
acceptanstestningen för att underlätta testerna och för att omedelbart kunna ta hand om
eventuella frågeställningar och problem, men att Arbetsförmedlingen avböjt all hjälp.

CGI har vidare gjort gällande att Arbetsförmedlingen först i februari 2014 presenterat
egna testfall avseende systemets prestanda och heller inte medverkat till att lösa en
utestående fråga om behörighetskontroll genom förändring av BKS-komponenten.
Enligt CGI har även nu angivna åtgärder varit orsaker till att slutlig leverans av ELDA
kunde ske först den 28 maj 2014. Även i denna del har alltså Arbetsförmedlingen,
enligt CGI:s uppfattning, brustit i nödvändig samverkan.

Det framstår som ostridigt att frågan om olika handläggares behörighet till systemet
varit av största vikt för Arbetsförmedlingen och att detta varit något som framgått
redan i samband med avropsförfrågan. Arbetsförmedlingen har t o m angett att en av
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orsakerna till att just CGI tilldelades uppdraget att utveckla och implementera
datasystemet var att detta bolag bedömdes ha bäst möjligheter att hantera de
behörighetsfrågor som skulle kunna uppkomma under utvecklingsarbetet. Frågan om
systemets prestanda har också varit viktig för Arbetsförmedlingen, som har angett att
en förutsättning för att tjänsten skulle kunna godkännas efter acceptanstester var att
tjänsten uppfyllde avtalad specifikation.

Av förhöret med Robert Geite har framgått att det under sommaren 2013
uppmärksammades att det förelåg problem med systemets prestanda vilket enligt
denne till stora delar berodde på den behörighetsmodell som tillhandahållits av
Arbetsförmedlingen. CGI har visserligen gjort gällande att frågan om prestanda saknar
relevans för godkännande av tjänsten då kravet på prestanda gällde först två månader
efter det att systemet hade tagits i bruk, och att det enda krav som skulle vara uppfyllt
redan vid leveranstidpunkten var att systemet skulle klara av 350 samtidigt aktiva
användare som under en minut genomför en viss angiven åtgärd (krav nr 1039); ett
krav som innan leverans ostridigt omhändertagits av CGI. CGI har dock angett att
bolaget alltid eftersträvar att ha en nöjd kund och att det under projekttiden utförts
arbete även med systemets prestanda, liksom tester i nu aktuell del. Robert Geite, som
för CGI:s räkning kom att arbeta med frågor rörande systemets prestanda, har uppgett
att CGI därför sökte hitta en lösning på prestandaproblemen under hösten 2013 och att
exempelvis långa svarstider, dvs. den tid det tar att utföra en operation eller en
transaktion, då hanterades. Enligt Robert Geite visade de systemtester CGI utförde att
prestandaproblemen i allt väsentligt var åtgärdade runt årsskiftet 2013/2014.

Av förhöret med Robert Geite har närmare framgått att Arbetsförmedlingen därefter, i
början av 2014, uttryckte ett önskemål att kunna göra en ostrukturerad fritextsökning i
form av samtidig sökning inom alla Arbetsförmedlingens akter i landet, omkring
700 000-800 000 stycken. Robert Geite har vidare berättat att Arbetsförmedlingen,
trots CGI:s påpekande om att en genomsnittlig arbetsförmedlare har tillgång till
hundratalet akter och knappast är intresserad av sökning i ett så stort material, vidhöll
att myndigheten ville kunna utföra sökningar på detta sätt och att arbete med att söka
lösa frågan därför inleddes.
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CGI har åberopat anteckningar från ett telefonmöte mellan Arbetsförmedlingen och
CGI den 17 februari 2014 vid vilket bl.a. Karima Grönborg Johansson, Kim Franzén
Holmqvist och Robert Geite deltog. Mötesanteckningarna visar att parterna vid mötet
diskuterade hur prestandatester i enlighet med av Arbetsförmedlingen nu framställda
önskemål skulle äga rum, att Arbetsförmedlingen valde att presentera utkast till egna
testscenarier och slutligen att CGI påpekade att Arbetsförmedlingens testfall inte
framstod som relevanta.

Utredningen visar vidare att CGI den 11 mars 2014, genom ändringsbegäran ÄB 096,
för Arbetsförmedlingen presenterade ett förslag på hur den uppkomna prestandafrågan
skulle kunna lösas. Av ändringsbegäran framgår, att gränssnittet till BKSkomponenten, dvs. den java-komponent som Arbetsförmedlingen tillhandahöll för att
kunna hämta behörighetsinformation från myndighetens behörighetstjänst, skulle
behöva kompletteras; en ändring som CGI menade starkt skulle kunna bidra till
förbättrad prestanda avseende behörighetskontroller. CGI har angett att den typ av
sökning som Arbetsförmedlingen nu ville kunna vidta visserligen inte omfattades av
parternas avtal, men att ändringen genom förändringen av BKS-komponenten ändå
skulle kunna utföras utan att någon förskjutning av tidsplanen skulle bli nödvändig.
Robert Geite har i denna del uttalat att CGI gjorde bedömningen att det bästa sättet att
förbättra prestandan i nu aktuell del vore att begränsa den mängd inom vilken sökning
skulle ske och att resultatet skulle kunna uppnås genom att CGI fick tillgång till BKSkomponenten.

Arbetsförmedlingen har vidgått att frågan om förändring i BKS-komponenten var
föremål för diskussioner mellan parterna under mars och april 2014 men att någon
enighet inte nåddes beträffande om det var CGI eller Arbetsförmedlingen som skulle
genomföra angiven förändring.

Det nu sagda gör att tingsrätten sammanfattningsvis inte kan dra någon annan slutsats
än att den förskjutning i leveransen som ostridigt har ägt rum har berott på
förhållanden som i princip uteslutande beror på Arbetsförmedlingens agerande. Genom
brist på samverkan och genom att på ovan angivet sätt i övrigt motverka projektets
genomförande får Arbetsförmedlingen anses ha hindrat CGI:s möjligheter att utföra
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leverans i enlighet med det mellan parterna gällande Leveransavtalet. Detta innebär att
det inte har varit fråga om någon försening i den mening som anges i Leveransavtalet.
Nu angiven bedömning medför att det saknas skäl för tingsrätten att pröva om den frist
om 90 dagar som anges i punkten 6.7 i avtalet har gått ut samt att Arbetsförmedlingen
inte heller har rätt till vite.

6.3

Har Arbetsförmedlingen haft rätt till omedelbar uppsägning
av Leveransavtalet på grund av fel och brister?

6.3.1

Inledning

Arbetsförmedlingen har även gjort gällande att omedelbar uppsägningsrätt har funnits
på grund av de fel som myndigheten menar har kunnat konstateras vid
leveranskontroller av tjänsten under Leveransavtalet. Vidare har Arbetsförmedlingen
angett att myndigheten haft rätt att säga upp Leveransavtalet med omedelbar verkan då
det förelegat brister i såväl avtalad prestanda som vissa övriga delar, bl.a. i fråga om
migrering (överföringen av information från Arbetsförmedlingens tidigare system AfDia till ELDA).

Tingsrätten har ovan, i anslutning till frågan om omedelbar uppsägningsrätt på grund
av försening, redogjort för relevanta bestämmelser i Leveransavtalet jämte avtalets
bilagor. Som där angetts regleras rätten till förtida upphörande av Leveransavtalet i
punkten 12, vari det under (a) anges att det föreligger en rätt till uppsägning med
omedelbar verkan om motparten i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt detta avtal
och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan. Av tredje och fjärde
styckena i aktuell avtalsbestämmelse framgår att uppsägning avser hela
Leveransavtalet eller den del av avtalet som hänför sig till grunden för uppsägningen
samt att uppsägning för att anses vara fullgjord ska ske skriftligen med angivande av
grund för uppsägningen.

CGI har påpekat att Arbetsförmedlingen i myndighetens hävningsförklaring enbart
hänvisat till uppkommen försening och inte till fel och brister. Tingsrätten kan
konstatera att det den 5 juni 2014 daterade beslutet, av innebörd att
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Arbetsförmedlingen beslutar att säga upp Leveransavtalet med CGI till omedelbart
upphörande, enbart hänvisar till punkten 6.7 i avtalet, dvs. den bestämmelse som
reglerar rätten till avtalets upphörande på grund av försening. Uppsägningsförklaringen
har därför inte följt de formkrav som uppställts i avtalet och mot denna bakgrund har
någon korrekt uppsägning enligt Leveransavtalet inte ägt rum.
Under rubriken ”Ärendemening/beskrivning” i uppsägningsförklaringen anger
emellertid Arbetsförmedlingen att de tjänster som avtalats mellan parterna inte har
kunnat produktionssättas eller godkännas eftersom Arbetsförmedlingen vid
leveranskontroller upptäckt påtagliga avvikelser från avtalad specifikation. Fråga
uppkommer då om Arbetsförmedlingen, genom denna skrivning och i enlighet med
allmänna obligationsrättsliga principer, framställt förklaring av innebörd att avtalet
mellan myndigheten och CGI ska upphöra att gälla.

Även i de fall rätt till omedelbar uppsägning inte följer av avtal kan en sådan rätt vara
för handen och av allmänna obligationsrättsliga grunder följer att en kontraktsparts
underlåtenhet att uppfylla en avtalsförpliktelse eller att avvika från denna med vissa
undantag innebär rätt till hävning (jfr i denna del t ex Knut Rodhe, Lärobok i
obligationsrätt, 6 uppl., 1986 s. 192 ff). En förutsättning för att hävningsrätt ska finnas
i dessa fall är emellertid att kontraktsbrottet ska vara av viss omfattning och av
väsentlig betydelse. Bevisbördan för att det förelegat fel och brister i nu aktuella delar
ligger på Arbetsförmedlingen. Likaså åligger det Arbetsförmedlingen att visa att
förekommande fel och brister varit av väsentlig betydelse för myndigheten.
6.3.2

Har det förelegat uppsägningsgrundande brister i prestanda?

Arbetsförmedlingen har påstått att systemets prestanda inte uppfyllde de krav som
stipulerades enligt Leveransavtalet och att det för godkännande av ELDA var en
förutsättning att kraven i dessa delar var omhändertagna. Arbetsförmedlingen har
närmare gjort gällande att prestandan inte uppfyllde avtalade krav i maj 2014 i
samband med leveransen för acceptanstestning och att bristerna kvarstod både då den
sista leveransen av systemet ägde rum och då avtalet sades upp.
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CGI å sin sida har gjort gällande att systemet haft en godtagbar prestanda men invänt
att frågan om prestanda saknar relevans för godkännande av Tjänsten då kraven på
prestanda blir gällande först två månader efter det att systemet har tagits i bruk av
kunden.

Innan tingsrätten bedömer om Arbetsförmedlingen förmått visa att det funnits brister i
IT-systemets prestanda måste alltså frågan om prestandan över huvud taget haft
relevans för leveransens godkännande besvaras.

CGI har vidgått att det funnits ett krav i fråga om systemets prestanda som skulle vara
uppfyllt redan vid leverans och som inneburit att systemet skulle klara av 350
samtidigt aktiva användare som under en minut genomför en viss angiven åtgärd (krav
nr 1039). Arbetsförmedlingen har emellertid visat på fyra ytterligare krav – nr 1060,
4430, 2067 och 2830 – i den s.k. kravlistan som myndigheten menar avser systemets
prestanda och har angett att CGI:s tolkning att prestandabrister kan göras gällande först
när leveransgodkännande har lämnats är felaktig. Arbetsförmedlingen har dessutom
påpekat att prestandan skulle testas redan under acceptanstesterna. I denna del kan
nämnas att det i krav 1060 anges att anbudsgivaren ska uppfylla övergripande krav på
användbarhet enligt en viss angiven punkt i ramavtalsbilagan, att krav 4430 stadgar att
anbudsgivaren ska uppfylla övergripande krav enligt en i kravdokumentet
ramavtalsupphandling angiven punkt och att det i krav 2067 uttalas att
dokumenthanteringslösningen ska anslutas till Arbetsförmedlingens nätverk med fast
förbindelse, att anbudsgivaren ansvarar för kvalitet, tillgänglighet och svarstider fram
till överlämningspunkten och att lösningen ska uppfylla de förutsättningar och krav
som framgår av en angiven bilaga. Krav 2830, slutligen, uttalar att anbudsgivarens
drift ska kunna uppfylla den efterfrågade och specificerade tjänstenivån avseende vissa
angivna verksamhetsstödjande tjänster.

Som Arbetsförmedlingen angett framgår av punkten 6.6 i Bilaga 2 att en förutsättning
för godkännande av tjänsten är att den uppfyller avtalad specifikation.
Arbetsförmedlingen har gjort gällande att detta även innefattar ett krav på prestanda.
Inledningsvis kan nämnas att det framstår som klart att nyss nämnda krav av innebörd
att systemet skulle klara av 350 samtidiga användare, dvs. det parterna varit ense om
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skulle gälla i fråga om prestanda redan vid leveranstidpunkten, hade infriats av CGI.
Fråga är dock om det var en förutsättning för godkännande av leveransen av ELDA att
övriga krav på prestanda var uppfyllda redan vid den tidpunkt tjänsten levererades.

Bilaga 5 till Leveransavtalet innehåller bestämmelser rörande prestanda och benämns i
avtalet ”tjänstenivåer”, vilket definieras som mätbara nivåer i den levererade tjänsten.
Begreppet ”svarstid” definieras i bilagan som ett mått på den tid det tar att utföra en
operation eller en transaktion och det anges att termen kan användas som ett mått på
prestanda hos IT-infrastukturen. Slutligen anges att parterna träffar skriftliga
överenskommelser i fråga om vilka tjänstenivåer som ska gälla den levererade tjänsten,
även benämnt SLA.

I bilagan anges att brister i tjänstenivåer ligger till grund för viten men att viten inte
utgår under leversanskontrollperioden utan först efter det att två månader har passerat
sedan kunden, dvs. Arbetsförmedlingen, tagit en eller flera verksamhetsstödjande
tjänster i bruk. Anledningen till detta anges vara att intrimning, rapportering, mätning
och tydliggörande av ansvaret för tjänsteleveransen ska kunna ske under en period där
det åligger leverantören, dvs. CGI, att ha extra hög bevakning. Syftet med dessa
bestämmelser får anses vara att fastställa vilka vitesnivåer som kan komma att bli
aktuella och inte att reglera frågan om systemets prestanda i samband med leverans.

De fyra krav som Arbetsförmedlingen har pekat på kan inte anses beröra annat än
prestandafrågor. Vissa av kraven i dessa delar är allmänt hållna och behandlar frågor
som tillgänglighet och kvalitet medan andra är mer specifika och rör svarstider. Som
framgått ovan har frågor rörande systemets prestanda uppmärksammats och prioriterats
av främst Arbetsförmedlingen men även av CGI inför och under projektet, och i
Leveransavtalet förekommer klausuler som berör systemets prestanda. Prestandafrågor
tas även upp i projektdirektivet och i protokoll från möten med styrgruppen inom
projektet. Visserligen tar vissa av bestämmelserna i Leveransavtalet sikte på tiden efter
det att tjänsten har produktionssatts. Som exempel kan nämnas de punkter i bilaga 5
till Leveransavtalet som berör systemets svarstider och där särskilt punkten 2.3 i vilken
anges att leverantören kontinuerligt ska mäta svarstider i verksamhetsstödjande tjänster
och att svarstider ska mätas i det gränssnitt från vilket leverantören har leveransansvar.
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Det får dock anses uppenbart att parterna varit ense om att det för godkännande av
leveransen skulle förutsättas att systemet hade viss prestanda redan vid
leveranstidpunkten, även om prestandan givetvis skulle kunna anpassas och förbättras
under efterföljande intrimningsperiod. Detta kan emellertid inte anses gälla krav nr
2830 enligt vilket anbudsgivarens drift ska kunna uppfylla den specificerade och
efterfrågade tjänstenivån avseende verksamhetsstödjande tjänster. Detta krav tar enligt
ordalydelsen sikte på driften, dvs. det som i tid inträffar efter leverans av systemet,
vilket innebär att kravet inte måste – eller ens kan – vara förverkligat vid tidpunkten
för leverans.

Som angetts innebär kraven 1060, 4430 och 2067 att vissa krav på prestanda ska vara
uppfyllda. Kraven återfinns i den kravlista som parterna är ense om i dess helhet skulle
vara uppfylld i samband med leverans av tjänsten. Som nyss nämnts är dock dessa
krav, som exempelvis behandlar frågor om övergripande krav på användbarhet och
kvalitet, generellt och allmänt hållna och det framstår utifrån kravbeskrivningen som
mycket svårt att bedöma om kraven har förverkligats. Tingsrätten har tidigare i denna
dom redogjort för de diskussioner som under våren 2014 förekommit kring en
eventuell förändring av BKS-komponenten, något som skulle kunnat medföra en
avsevärt förbättrad prestanda i fråga om svarstider, och det faktum att någon sådan
förändring aldrig kom att äga rum.

Av avgörande betydelse i denna del är dock det förhållandet att Arbetsförmedlingen
ostridigt valt att inte utföra några slutliga tester av CGI:s leverans. Arbetsförmedlingen
har uppgett att det faktum att förändring av BKS-komponenten aldrig ägde rum
innebär att den status som under mars och april 2014 gällde i fråga om prestandan
måste ha varit oförändrad vid leveranstidpunkten och att detta innebär att godkännande
inte kunde komma i fråga. Även om det förekommer omständigheter som pekar på att
problemen med systemets prestanda inte åtgärdats av CGI är dessa mycket vaga.
Arbetsförmedlingen har sammanfattningsvis inte förmått visa att det förekommit
sådana brister i aktuell del som förhindrar ett godkännande av leveransen.
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6.3.3

Har det förelegat uppsägningsgrundande fel?

Av punkten 8.4 i Leveransavtalet framgår, i fråga om de kriterier som ska gälla för
godkännande av leverans, att sådana kriterier och acceptanstestfall i överenskommelse
mellan parterna ska tas fram av i början av TIPS-projektet. Vidare anges att kriterierna
och testfallen kan komma att uppdateras vid förändringar av kravbilden samt att
parterna ska träffa överenskommelse om vilka avvikelser som kan accepteras samt hur
dessa ska hanteras. Det nu sagda innebär att leveranskontrollen – eller
acceptanstestningen – ska ske utifrån mellan parterna överenskomna acceptanstestfall.
Av punkten framgår också att kunden, dvs. Arbetsförmedlingen, har rätt till
leveranskontroll under tre veckor och därefter, i direkt anslutning, rätt att under sju
dagar påtala förekommande brister. I denna del ska framhållas att avsikten med
acceptanstestningen inte är att kontrollera att systemet är felfritt utan att syftet i stället
är att bedöma om det finns förutsättningar för att godkänna detta.

De påstådda fel som är föremål för behandling i målet kan delas upp i grupperna
”eskalerade fel” och ”nya fel”, varvid sistnämnda grupp omfattar fel som ska ha
upptäckts i samband med leverans för acceptanstestning den 25 april 2014. I likhet
med vad som angetts i fråga om brister i systemets prestanda är det
Arbetsförmedlingen som har att visa att det förekommit fel som medför att rätt till
uppsägning har förelegat.

De eskalerade felen
Tingsrätten inleder sin prövning med frågan om de eskalerade felen.
Arbetsförmedlingen, som har påpekat att statusen ”eskalerad” inte överenskommits
mellan parterna, har i denna del angett att CGI bort hantera de påstådda felen på sätt
som skett med de oeniga kraven. Enligt Arbetsförmedlingen har det inneburit att felen
i denna del borde ha lagts åt sidan för att senare diskuteras i särskild ordning inom
projektet. CGI har dock invänt att frågan om eskalerade fel tagits upp redan i
projektdirektivet samt i TIPS felrapporteringsrutin, där det anges att, vid den händelse
parterna inte är överens om prioritering och klassificering av fel, avgörande i första
hand ska fattas av parternas respektive testledare gemensamt och om så krävs av

113
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14204-14

2017-02-02
projektledningen. Av det som där utsägs får anses följa att fel föreligger endast i de fall
detta konstaterats i nu angiven ordning.

Genom förhören med de båda testledarna, Mats Björklund och Thomas Leandertz, står
klart att dessa inte lyckats nå enighet om hur vissa av felen skulle hanteras. Thomas
Leandertz har berättat att CGI i dessa fall valde att märka felen med benämningen
”eskalerad” för att därefter omhänderta dessa fel inom styrgruppen. Visserligen har
Mats Björklund angett att Arbetsförmedlingen uppfattat att CGI använt denna
benämning internt inom bolaget, och att den avsåg frågor som enbart CGI hade att
hantera. Det handhavandesätt som Thomas Leandertz beskrivit överensstämmer
emellertid till fullo med det som redovisats i ovan nämnda projektdirektiv och rutin för
felrapportering. Tingsrätten finner därför att CGI eskalerat felen i enlighet med de
rutiner som avtalats mellan parterna.

Thomas Leandertz har uppgett att tanken var att de eskalerade felen skulle diskuteras
vid ett möte mellan CGI och Arbetsförmedlingen, men att Arbetsförmedlingen valde
att med kort varsel ställa in mötet. Enligt Thomas Leandertz uppgav företrädare för
Arbetsförmedlingen att kommunikation rörande dessa påstådda fel i stället skulle föras
i kommentarsfältet i felrapporteringsinstrumentet ReQtest. Detta stöder CGI:s
uppfattning att Arbetsförmedlingen brutit mot avtalade felrapporteringsrutiner och inte
arbetat för att komma till en lösning i nu aktuell del.

Som angetts ovan har Arbetsförmedlingen bevisbördan för att de påstådda fel som fått
benämningen ”eskalerade” verkligen är fel. Redan av parternas talan framgår att det
under projektet rått oenighet i denna del. Enligt tingsrättens förmenande har
Arbetsförmedlingen – med beaktande av nu angiven felrapporteringsrutin – inte
förmått visa att de s.k. eskalerade felen utgjort fel som kan grunda uppsägning. Vid
denna bedömning saknar tingsrätten skäl att gå igenom de inom denna grupp angivna
enskilda felpåståendena.

De nya felen
Arbetsförmedlingen har gjort gällande att det vid leveransen för acceptanstestning den
25 april 2014 alltjämt förekom ett stort antal fel som kunde grunda rätt till uppsägning
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av Leveransavtalet, medan CGI menat att sådana eventuella uppsägningsgrundande fel
rättats senast i samband med leveransen av ELDA den 19 maj samma år. Tingsrätten
kan konstatera att Arbetsförmedlingen även har bevisbördan för sitt påstående i denna
del.

Det har framkommit att Arbetsförmedlingen den 16 maj 2014 fattat beslut om att inte
ta emot någon ytterligare leverans av ELDA och som grund för detta angett att
leveranskontroll inte skulle hinna genomföras inom den tid som återstod till den
avtalade möjligheten till hävning. Arbetsförmedlingen har i beslutsmotiveringen
närmare angett att testningen av produkten tar stora resurser i anspråk och att det är
nödvändigt att genomföra mycket grundliga tester samt att 90 dagar från avtalat
leveransdatum har passerat den 3 juni 2014 vid vilken tidpunkt avtalsmässig grund för
hävning föreligger. Som nyss nämnts företog alltså CGI, trots Arbetsförmedlingens
beslut, ytterligare en leverans av ELDA och skickade samtidigt ett e-postmeddelande
med s.k. release notes.

I Leveransavtalets punkt 8.4, för vilken bestämmelse redogjorts ovan, anges både
avtalade leveransdagar och avtalad leveranskontrollperiod. Tingsrätten utläser inte
bestämmelsens ordalydelse på annat sätt än det CGI gjort gällande, nämligen att
leverans- eller acceptanskontrollperioden enbart löper i anslutning till de leveransdagar
som följer av avtalet, dagar som visserligen i enlighet med den förändrade tidsplanen
kommit att senareläggas enligt vad som tidigare redovisats i denna dom. Avgörande
för tingsrättens bedömning även i denna del är emellertid det faktum att
Arbetsförmedlingen beslutat att stoppa projektet och att i enlighet med detta inte testa
den slutliga tjänst som CGI levererat. Detta innebär att Arbetsförmedlingen inte
förmått visa att CGI:s påstående att samtliga utestående fel rättats inför den slutgiltiga
leveransen den 19 maj 2014 är felaktigt. Det nu sagda innebär alltså att
Arbetsförmedlingen inte bevisat att det funnits några uppsägningsgrundande nya fel.

Migrering och återstående brister
Arbetsförmedlingen har även gjort gällande att Tjänsten inte kunnat godkännas då det
funnits brister i fråga om migreringen, dvs. överflyttningen av information från
Arbetsförmedlingens tidigare diarie- och ärendehanteringssystem Af-Dia till ELDA, i
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fråga om aktiviteter rörande dokumentation och informationssäkerhet och slutligen i
fråga om allmänhetens möjlighet till sökningar i systemet. Arbetsförmedlingen har i
dessa delar närmare angett att det framgår av en testrapport daterad den 15 maj 2014
att det påträffades så allvarliga fel i migreringen att det var omöjligt att fortsätta denna
och att det förhållandet innebar att denna inte kunde godkännas. Myndigheten har
vidare uttalat att det av samma testrapport framgår att det funnits brister i fråga om
dokumentation och informationssäkerhet samt att det krav (nr 6600) av innebörd att
allmänheten skulle kunna söka och läsa offentlig information i dokumenthanteringslösningen inte till alla delar uppfylldes.

CGI å sin sida har uppgett att kravet på allmänhetens möjlighet att söka och ta del av
information varit uppfyllt, att det inte förelegat några brister i fråga om migreringen av
data och att det bestrids att det funnits brister i fråga om informationssäkerhet och
dokumentation. Då det gäller migreringen har CGI närmare angett att bolaget
tillhandahöll ett migreringsverktyg medan det ålåg Arbetsförmedlingen att ta fram en
databaskopia av Af-Dia, att frågan om migrering sköts på framtiden samt att
Arbetsförmedlingen även i denna del brustit i testning och samverkan, bl.a. i fråga om
mappning, med vilket i förevarande fall avses koppling av vissa akttyper till de rätta
användarna. CGI har även invänt att Arbetsförmedlingen först den 6 april 2016 påstod
att krav 6600 inte var implementerat i ELDA.

Tingsrätten inleder prövningen i denna del med att konstatera att bevisbördan för att
det förelegat fel och brister även i denna del åvilar Arbetsförmedlingen. Då det gäller
frågan om det funnits brister i informationssäkerhet och dokumentation saknas över
huvud taget utredning, varför Arbetsförmedlingen inte kan vinna framgång med sin
talan i dessa delar. I fråga om krav nr 6600 varit uppfyllt, dvs. kravet som rör
allmänhetens möjligheter att kunna söka efter och ta del av offentlig information, har
som nyss nämnts Arbetsförmedlingen vidgått att detta krav delvis omhändertagits av
CGI. CGI har emellertid invänt att bolaget till fullo åtgärdat kravet och att det vid
leverans inte förekommit några kvarstående brister. Visserligen anger den åberopade
testrapporten, från slutet av april 2014, att det då funnits vissa brister i fråga om
angivet krav. I denna del kan emellertid tingsrätten ännu en gång konstatera att
Arbetsförmedlingen valt att inte vidta några tester i samband med den slutliga

116
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14204-14

2017-02-02
leveransen, något som också uttryckligen anges i testrapporten. Det nu sagda innebär
att Arbetsförmedlingen inte lyckats visa att kravuppfyllnad inte skett. Således kan
Arbetsförmedlingens talan inte heller i denna del bifallas.

Andreas Vikman har som vittne på CGI:s begäran hörts i fråga om migreringen. Han
har beskrivit migreringsprocessen och bekräftat att CGI haft till uppgift att bygga upp
ett verktyg i syfte att föra över data till det nya systemet ELDA medan det ålegat
Arbetsförmedlingen att som kund tillhandahålla en kopia på databasen i det gamla
systemet. Andreas Vikman har vidare berättat att uppgiften att utföra mappningen har
legat på Arbetsförmedlingen och att anledningen till detta är att kunden känner till
verksamheten. Av Andreas Vikmans uppgifter framgår att arbetet mellan
Arbetsförmedlingen och CGI inledningsvis fungerade väl med en god dialog och en
ömsesidig vilja till samarbete. I likhet med flera andra vittnen har dock Andreas
Vikman berättat att samarbetet mellan de båda parterna under projektets gång kom att
fungera allt sämre. Andreas Vikman har uttryckt det som att han under våren 2014
upplevde att Arbetsförmedlingen motarbetade migreringsprocessen och ifrågasatte de
åtgärder som CGI vidtog.

Av Andreas Vikmans uppgifter framgår att Arbetsförmedlingen i december 2013
uttryckte tveksamhet till att infoga ärenden till acceptanstestmiljön då myndigheten
befarade att detta skulle påverka acceptanstesterna, en uppgift som också vinner stöd i
ett åberopat e-postmeddelande daterat den 16 december, och att detta innebar att en ny
tidsplan för migreringen togs fram. Andreas Vikman har vidare uppgett att CGI i detta
läge funderade över möjligheterna att utföra en provkonvertering i CGI:s interna miljö.

Av anteckningar från ett möte som den 6 mars 2014 hölls i syfte att diskutera
migreringsfrågan framgår att Arbetsförmedlingen genom Karima Grönborg Johansson
meddelade att myndigheten enbart hade för avsikt att arbeta med förberedande
aktiviteter som inte var beroende av produktionssättning av ELDA. Uppgiften har
bekräftats av Andreas Vikman, som uppgett att Karima Grönborg Johansson uttryckt
att det var ett problem att CGI:s interna miljö inte var helt lik den kommande
produktionsmiljön. Andreas Vikman har också berättat att Arbetsförmedlingen inte
uppdaterade och fullföljde mappningen som överenskommet samt att myndigheten
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heller inte tillhandahöll någon databaskopia förrän den 25 april 2014 och att CGI då
inte fick båda de versioner som var nödvändiga för att slutföra migreringsarbetet.

Sammanfattningsvis gör tingsrätten bedömningen att det är visat att CGI vidtagit de
åtgärder som legat på bolaget medan Arbetsförmedlingen inte fullföljt sina uppgifter i
nu aktuell del. Det nu sagda innebär att det inte har framkommit brister i CGI:s
migrering av data som medför rätt till uppsägning av Leveransavtalet. Inte heller i
denna del vinner Arbetsförmedlingen framgång.

6.3.4

Slutsats

Tingsrättens bedömning blir alltså att Arbetsförmedlingen inte visat att myndigheten
haft rätt att omedelbart säga upp Leveransavtalet med hänvisning till fel och brister.

6.4

Har Arbetsförmedlingen haft rätt till omedelbar uppsägning
av Tilläggsavtalet?

Arbetsförmedlingen har gjort gällande att CGI har varit försenat med leverans i
enlighet med Tilläggsavtalet i mer än 90 dagar då leveransgodkännande inte har
kunnat ske och att Arbetsförmedlingen därför har varit berättigad att säga upp
Tilläggsavtalet med omedelbar verkan. CGI har dock gjort gällande att det inte
förelegat någon försening enligt nämnda avtal, i första hand eftersom parterna kommit
överens om att skjuta på leveranstidpunkten utan att bestämma ett nytt leveransdatum
och i andra hand eftersom bolaget har fullgjort sina åtaganden enligt Tilläggsavtalet.
Det har enligt CGI därför inte varit fråga om en försening som har gett
Arbetsförmedlingen rätt att säga upp Tilläggsavtalet. CGI har slutligen anfört att om
det uppstått en förskjutning av leveransen så har den i vart fall till övervägande del
berott på Arbetsförmedlingen, varför myndigheten även av denna anledning saknat rätt
att säga upp Tilläggsavtalet.

Parterna är således oeniga i frågan om de kommit överens om ett nytt leveransdatum
för Arkivredovisningen, om det förelåg en försening av leveransen i enlighet med
Tilläggsavtalet och vilken av parterna som i sådana fall bär ansvaret för denna.
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Tingsrätten har därmed inledningsvis att pröva när Arkivredovisningen i enlighet med
parternas överenskommelse skulle levereras.

Eftersom punkt 6.2 i huvuddokumentet till Tilläggsavtalet hänvisar till vad Bilaga 2
anger om försening, ska samma regelverk som tingsrätten har redogjort för i avsnitt 6.2
tillämpas i detta fall.

6.4.1

Kom parterna överens om att leveransen enligt Tilläggsavtalet skulle ske
vid en senare tidpunkt än den 7 februari 2014?

Parterna är ense om att de vid ett styrgruppsmöte den 25 oktober 2013 kom överens
om en ny tidsplan innebärande att leverans av Arkivredovisningen till
produktionssättning skulle ske den 7 februari 2014 och dessförinnan för
acceptanstestkontroll den 9 december 2013. CGI har emellertid gjort gällande att
parterna vid en senare tidpunkt kom överens om att skjuta på leveransen av
Arkivredovisningen och att något nytt datum för leverans aldrig bestämdes. CGI har
bevisbördan för detta påstående.

Anette Lindblom har berättat att hon pratade med Karima Grönborg Johansson i
december 2013 varvid den senare framförde att Arbetsförmedlingen önskade att
avvakta med leveransen av Arkivredovisningen för att i stället lägga all kraft på
leveransen av Tjänsten. Det låg också i linje med vad parterna varit överens om sedan
projektet påbörjades, nämligen att leveransen av Arkivredovisningen var underordnad
leveransen av Tjänsten. Enligt Anette Lindblom accepterade CGI Arbetsförmedlingens
önskemål. Karima Grönborg Johansson har dock förnekat att hon lämnat ett sådant
önskemål till CGI. Enligt tingsrättens förmenande är inte Anette Lindbloms uppgifter
ensamt tillräckliga för att det ska stå klart att parterna kommit överens om att skjuta på
leveransen av Arkivredovisningen.

CGI har även anfört att Arbetsförmedlingen vid efterföljande kontakter mellan
parterna förmedlade att myndigheten hade problem med tid och resurser till att
fortsätta arbetet med Arkivredovisningen. CGI har i denna del bland annat pekat på ett
styrgruppsprotokoll från ett möte den 12 december 2013 där Karima Grönborg
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Johansson påpekade att Arbetsförmedlingen hade svårt att hitta tid och resurser för
testning före jul, samt ett styrgruppsprotokoll från ett möte den 12 februari 2014 i
vilket Mikael Olbers tog upp frågan om Arkivredovisningen men konstaterade att den
fick tas vid ett senare tillfälle. Vidare har CGI anfört att Kim Franzén Holmqvist under
januari till mars 2014 utväxlade e-post med Karima Grönborg Johansson där parterna
diskuterade en ny tidsplan.

Genom e-postkorrespondensen och vad som framkommit i övrigt om händelserna
rörande Arkivredovisningen under vintern 2013 och tidig vår 2014 framstår som
tydligt att CGI var drivande i frågan om leveransen i denna del. Det får vidare anses
klart att bolaget ville bestämma en ny tidsplan för leverans av Arkivredovisningen. Av
den e-postkorrespondens som har åberopats i nu aktuell del kan dock inte utläsas annat
än att Arbetsförmedlingen inte vid något tillfälle gett uttryck för att faktiskt godkänna
en ny tidsplan. I ett e-postmeddelande den 3 mars 2014 var Karima Grönborg
Johansson dessutom väldigt tydlig med att Arbetsförmedlingen inte godkände någon
ny tidsplan. Att CGI, i enlighet med vad Kim Franzén Holmqvist berättat, uppfattat
saken annorlunda förändrar inte den bedömningen. Det ska i denna del även framhållas
att andra ändringar som skett av tidsplaner i projektet typiskt sett skett genom att
formella beslut fattats på styrgruppsmöten i enlighet med parternas avtalade rutiner.
Något sådant beslut har i detta fall inte fattats beträffande Arkivredovisningen.

Med hänsyn till det ovan anförda har CGI inte styrkt att parterna kommit överens om
att skjuta på leveransen av Arkivredovisningen på sätt som bolaget har gjort gällande.
Detta innebär att leverans för produktionssättning skulle ske den 7 februari 2014, som
även är att betrakta som avtalad leveransdag.

6.4.2

Förelåg det en försening i avtalsrättslig mening och berodde den i sådana
fall på CGI eller förhållanden som CGI ansvarade för?

Av avsnitt 6.7 i Bilaga 2 följer att en försening inte föreligger om leverantören försenas
eller hindras att fullfölja sina åtaganden på grund av förhållande som beror på kunden.
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Det är ostridigt att CGI genomförde en leverans av Arkivredovisningen den 17 mars
2014. Att det förelegat en tidsmässig förskjutning i förhållande till den avtalade
leveransdagen den 7 februari 2014 – oavsett om detta inneburit en avtalsmässig
försening eller inte – är därmed klarlagt. Även om Arbetsförmedlingens passivitet i
kommunikationen med CGI under vintern 2013 och tidig vår 2014 framstår som
anmärkningsvärd kan, med hänsyn till vad tingsrätten konstaterat ovan, förhållandena
inte anses ha varit sådana att den förskjutning i tid som förekommit uteslutande berott
på Arbetsförmedlingen. Det har därmed förelegat en försening i avtalsrättslig mening.

För att Arbetsförmedlingen ska ha haft rätt att säga upp Tilläggsavtalet med omedelbar
verkan krävs emellertid även att förseningen varat i mer än 90 dagar och att
förseningen uteslutande berott på CGI eller förhållanden som CGI svarat för. Det är
Arbetsförmedlingen som har bevisbördan för detta.

Det förhållandet att förskjutningen av leveransen från den 7 februari 2014 till den 17
mars samma år inte uteslutande berodde på Arbetsförmedlingen innebär emellertid inte
per automatik att den uteslutande berodde på förhållanden som CGI svarade för. Det
finns nämligen visst fog för uppfattningen att Arbetsförmedlingen i vart fall delvis
bidrog till förseningen genom passivitet i kommunikationen och bristande samverkan.
I det avseendet vill tingsrätten fästa uppmärksamheten på följande omständigheter.

Parterna är ense om att CGI i december 2013 tillhandahöll Arkivredovisningen för s.k.
smoke-tester och att Arbetsförmedlingen några dagar senare avbröt testerna. CGI har
gjort gällande att de påstådda felen berodde på att Arbetsförmedlingen utfört ändringar
i sin installation och att CGI identifierat och löst de problem som Arbetsförmedlingen
menade var blockerande samt att testningen därför kunde fortsätta.
Arbetsförmedlingen har bestritt detta.

Även om det av utredningen inte med klarhet framgår att det gått till på sätt som CGI
gjort gällande framgår dock av styrgruppsprotokoll från den 12 december 2013 att
Arbetsförmedlingen genom Karima Grönborg Johansson meddelade att myndigheten
kunde få svårt att hitta tid och resurser att fortsätta testningen av Arkivredovisningen
efter jul. Det sagda ligger i linje med CGI:s påstående om att Arbetsförmedlingen
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prioriterade leveransen av Tjänsten framför leveransen av Arkivredovisningen, vilket
skulle föranlett en brist på tid och resurser avseende den sistnämnda leveransen.

Vad gäller samarbetet avseende arbetet med Arkivredovisningen har bl.a. Åsa HestnerBlomqvist berättat att detta blev allt sämre under projektets gång. Hon har uppgett att
samarbetet inledningsvis fungerade bra, men att det allt eftersom, och särskilt under
våren 2014, exempelvis blev allt svårare att få den information från
Arbetsförmedlingen som CGI behövde. Åsa Hestner-Blomqvist har även berättat att
Arbetsförmedlingen av oklar anledning ställde in ett möte i maj 2014. De uppgifter
som Åsa Hestner-Blomqvist har lämnat får till viss del stöd av vad Kim Franzén
Holmqvist har berättat om att hon upplevde att Arbetsförmedlingen var ovillig att
samarbeta kring frågor avseende Arkivredovisningen och att CGI fick samma respons
på sina ansträngningar som bolaget fick i arbetet med Tjänsten (se ovan under avsnitt
6.2). Vittnen åberopade av Arbetsförmedlingen har inte uttalat sig om detta annat än
mycket översiktligt. Tingsrätten drar slutsatsen att myndigheten inte delar CGI:s
uppfattning.

CGI har angett att det förhållandet att Arbetsförmedlingen inte samverkade kring
påstådda fel utgör stöd för påståendet att myndigheten brustit i sin samverkan.
Tingsrätten delar denna uppfattning. Detta kan exempelvis utläsas i den epostkorrespondens som förekommit mellan Karima Grönborg Johansson och Kim
Franzén Holmqvist där den förstnämnda kort påpekade att vissa påstådda avvikelser
från leveransen i december 2013 kvarstod och att Arbetsförmedlingen ansåg att dessa
utgjorde fel. Det har vidare framkommit att Kim Franzén Holmqvist i efterföljande epostkontakter utan framgång försökt öppna för en diskussion parterna emellan men att
Arbetsförmedlingen endast efterfrågat ett skriftligt klargörande från CGI.

Av de e-postmeddelanden som utväxlats mellan Kim Franzén Holmqvist och Karima
Grönborg Johansson framgår vidare att parterna var oense om varför leveranskontroll
av Arkivredovisningen påbörjades först den 19 mars 2014 i stället för den 17 mars det
året. Av e-postkorrespondensen kan tingsrätten inte dra någon annan slutsats än att
förseningen i denna del inte heller uteslutande berodde på CGI.
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CGI har även gjort gällande att Arbetsförmedlingen brutit mot felrapporterings- och
klassificeringsrutiner i huvudsak på samma sätt som myndigheten gjorde under
leveransen av Tjänsten, ett förhållande som har bestritts av Arbetsförmedlingen. CGI:s
uppfattning får emellertid, i vart fall till viss del, stöd av vad Åsa Hestner-Blomqvist
har berättat. Exempelvis har hon uppgett att Arbetsförmedlingen efter leveransen den
17 mars 2014 rapporterade in ett antal påstådda fel som överhuvudtaget inte utgjorde
fel, exempelvis eftersom Arbetsförmedlingens testare inte förstod hur systemet skulle
fungera. Även Kim Franzén Holmqvist har berättat att Arbetsförmedlingen inte följde
avtalade rutiner, vilket medförde att ett antal fel som inte utgjorde verkliga fel
rapporterades. Att Arbetsförmedlingens testledare Mats Björklund inte gått igenom
felrapporterna i erforderlig omfattning får även visst stöd av ett mejl skickat från denne
till Thomas Leandertz den 31 mars 2014. Mats Björklund – som i sitt förhör
visserligen stått fast vid att Arbetsförmedlingens rapport av den 8 april 2014 var
korrekt och att han inte på något sätt brustit i sina åtaganden som testledare – har i
mejlet skrivit att han för tillfället inte hade tillräckligt med underlag för att göra
detaljerade bedömningar avseende vissa fel inom Arkivredovisningen, men att han
hade förtroende för sina testare och deras bedömningar.

Med hänsyn till vad som anförts ovan anser tingsrätten sammanfattningsvis att det inte
är styrkt att den försening som uppstått avseende leveransen av Arkivredovisningen
uteslutande berott på CGI eller förhållanden som CGI svarat för. Det förefaller snarare
vara så att båda parters agerande har bidragit till förseningen. Det innebär att
Arbetsförmedlingen inte har haft rätt att säga upp Tilläggsavtalet i enlighet med punkt
6.7 i Bilaga 2 jämte punkt 6.2 i huvuddokumentet till Tilläggsavtalet. Av det följer att
det saknas skäl för tingsrätten att i denna del pröva frågan om avtalsenlig leverans av
Arkivredovisningen skett inom den frist om 90 dagar som anges i punkt 6.7 löpt ut. Nu
angiven bedömningen medför även att Arbetsförmedlingen inte har rätt till vite för
uppkommen försening.
6.4.3

Har Arbetsförmedlingen haft rätt att säga upp Tilläggsavtalet på grund
av fel och brister?

Arbetsförmedlingen har även gjort gällande att myndigheten haft rätt att omedelbart
säga upp Tilläggsavtalet på grund av de fel som myndigheten menar har kunnat
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konstateras vid leveranskontroller av Arkivredovisningen. Som stöd för sitt påstående
har myndigheten hänvisat till punkten 12 (a) i Bilaga 2, som enligt punkten 4 i
huvuddokumentet för Tilläggsavtalet är tillämplig även för Tilläggsavtalet. Eftersom
Arbetsförmedlingen i uppsägningsförklaringen inte hänvisat till annat än punkten 6.7 i
Bilaga 2 finner tingsrätten i enlighet med vad som anförts ovan under avsnitt 6.3 att de
av Arbetsförmedlingen påstådda felen inte med stöd av den angivna grunden kan
läggas till grund för en avtalsenlig uppsägning.

Arbetsförmedlingen har emellertid även i uppsägningsförklaringen avseende
Tilläggsavtalet angett att myndigheten vid leveranskontroller upptäckt påtagliga
avvikelser från avtalad specifikation. I likhet med vad tingsrätten funnit ovan under
avsnitt 6.3 får Arbetsförmedlingen, genom denna skrivning och i enlighet med
allmänna obligationsrättsliga principer, därmed anses ha framställt förklaring med
innebörd att Tilläggsavtalet ska upphöra att gälla. Bevisbördan för att det faktiskt har
förelegat fel samt att dessa varit av väsentlig betydelse ligger på Arbetsförmedlingen.

Det är ostridigt att CGI genomförde en leverans av Arkivredovisningen den 17 mars
2014. Arbetsförmedlingen har i en testrapport daterad den 8 april 2014 underkänt
leveransen med hänvisning till att den var behäftad med ett antal allvarliga fel, närmare
bestämt sammanlagt 86 fel, varav 77 stycken var av felklass 1 till 3. I testrapporten
anges även att Arbetsförmedlingen vid en ny leverans från CGI, med hänsyn till
omfattningen av funna fel, inte enbart hade att göra begränsade omtest av rättningar,
utan var tvungen att göra en fullständig leveranskontroll. CGI har å sin sida gjort
gällande att bolaget fullgjort en avtalsenlig slutleverans den 17 mars 2014. Att
leveransen var fri från fel av felklass 1 och 2 samt i övrigt uppfyllde avtalade krav är
något som enligt CGI framgår av den testrapport daterad den 17 mars 2014 som
bolaget upprättade efter genomförda systemtester. De av Arbetsförmedlingen påstådda
bristerna var enligt CGI:s förmenande därmed obefogade och har inte gett
Arbetsförmedlingen rätt att förhindra leveransgodkännande.

Tingsrätten kan i denna del konstatera att Arbetsförmedlingen inte presenterat någon
annan utredning än den egenhändigt upprättade testrapporten från den 8 april 2014 för
att styrka att det faktiskt förelegat fel i sådan omfattning och av sådan klassificering
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som myndigheten gjort gällande. I testrapporten finns varken en närmare beskrivning
av de fel som myndigheten gjorde gällande eller en redogörelse för hur man resonerat
kring felklassificeringen. De vittnen som Arbetsförmedlingen har åberopat har inte
heller gett något närmare besked i dessa frågor.

Arbetsförmedlingen har även gjort gällande att CGI godtog Arbetsförmedlingens
testrapport och att det förelåg fel i leveransen eftersom bolaget åtog sig att åtgärda
felen, något som exempelvis framgår av de systemtestrapporter som upprättades inför
CGI:s nästa leverans den 9 maj 2014. CGI har till bemötande av detta påstående invänt
att bolaget endast av god vilja korrigerade ett antal av de delar som
Arbetsförmedlingen haft synpunkter på och som myndigheten klassificerat som fel av
felklass 1 och 2. Att en leverantör i ett omfattande IT-projekt, där leverantören vid
denna tidpunkt dessutom hade erhållit en begäran om rättelse vid hot om hävning,
försöker tillmötesgå kundens önskemål i största möjligaste mån kan enligt tingsrättens
uppfattning inte anses ge uttryck för att leverantören accepterar att det förelegat
avvikelser i förhållande till vad som avtalats. Det som Arbetsförmedlingen anfört i
denna del utgör enligt tingsrättens mening därmed inte något stöd för att leveransen
den 17 mars 2014 var behäftad med sådana allvarliga fel att leveransgodkännande inte
kunde lämnas.

Det har framkommit att CGI genomförde ytterligare en leverans av
Arkivredovisningen den 9 maj 2014, vilket bolaget menar var en utvecklings- och
korrigeringsleverans. Leveransen skedde således tre dagar innan Arbetsförmedlingen
sade upp Tilläggsavtalet den 12 maj 2014. Av den skriftliga bevisning som CGI
åberopat i denna del, bland annat i form av skärmdumpar från parternas gemensamma
projektplattform, framgår att Arbetsförmedlingen har tagit del av leveransen. CGI har
gjort gällande att bolaget inför leveransen i maj korrigerat de påstådda avvikelser som
Arbetsförmedlingen framförde i samband med leveransen den 17 mars 2014, i den mån
myndigheten hade klassificerat dessa enligt klass 1 eller 2. Arbetsförmedlingen har
ostridigt inte testat leveransen.

Med hänsyn till det som anförts anser tingsrätten sammanfattningsvis att
Arbetsförmedlingen inte har förmått styrka att det förelegat avvikelser i förhållande till
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avtalad kravspecifikation i leveransen den 17 mars 2014 eller att eventuella avvikelser
varit av sådan felklassificering att de varit uppsägningsgrundande.

Anmärkas ska att nu angiven slutsats också innebär att Arbetsförmedlingen inte haft
rätt att säga upp Tilläggsavtalet med hänvisning till att CGI varit i försening. Även om
Arbetsförmedlingen skulle ha kunnat visa att det förelegat fel i leveransen den 17 mars
2014 har myndigheten överhuvudtaget inte testat CGI:s leverans den 9 maj 2014.
Arbetsförmedlingen har därmed inte haft någon insikt i huruvida det faktiskt förelegat
avvikelser i Arkivredovisningen vid tidpunkten för uppsägningen av Tilläggsavtalet
den 12 maj 2014.

6.4.4

Slutsats

Tingsrättens bedömning blir således att Arbetsförmedlingen inte har visat att
myndigheten haft rätt att omedelbart säga upp Tilläggsavtalet med hänvisning till
försening eller fel.

6.5 Har CGI rätt till ersättning?
Tingsrätten finner således att Arbetsförmedlingen inte haft rätt att säga upp Leveransoch Tilläggsavtalet. CGI har gjort gällande att Arbetsförmedlingen därigenom har gjort
sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och är ersättningsskyldig för den skada som CGI
lidit. Enligt CGI har Arbetsförmedlingen agerat uppsåtligen eller i vart fall grovt
vårdslöst, varför CGI har rätt till full ersättning för sin skada. Arbetsförmedlingen har
bestritt att myndigheten agerat uppsåtligen eller grovt vårdslöst.

Att en part kontraktstridigt sagt upp avtal talar med styrka för att agerandet har skett
uppsåtligen (se Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H. 2, Allmänna
ämnen, 5 uppl., Norsteds juridik, Stockholm, 2011, s. 210). I detta fall har dessutom
avtalen som varit föremål för kontraktsbrotten syftat till att genomföra ett
samverkansprojekt. CGI, och för den delen Arbetsförmedlingen, hade fram till
hävningstidpunkterna lagt ned betydande resurser i projektet som i allt väsentligt
skulle gå om intet vid en hävning. Vid tidpunkten för de kontraktsstridiga hävningarna
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har såvitt framkommit i målet CGI dessutom levererat, eller i vart fall kommit mycket
långt i sitt arbete med att leverera, avtalsenliga tjänster. Med hänsyn till vad som nyss
anförts anser tingsrätten att Arbetsförmedlingen genom att kontraktstridigt ha hävt
Leverans- respektive Tilläggsavtalet agerat uppsåtligen eller i vart fall grovt vårdslöst.
Det innebär att ansvarsbegränsningen i avsnitt 14.2 i Bilaga 2 inte är tillämplig. CGI
har därmed rätt till full ersättning för sin skada. En förutsättning är dock att bolaget
kan styrka att man lidit skada med yrkade belopp. Den skada som CGI har gjort
gällande består av utestående betalningar och betalningar för tjänsteleverans enligt
Leverans- och Tilläggsavtalet samt ersättning för tillkommande kostnader.

6.5.1

Har CGI rätt till ersättning för utestående betalningar enligt Leveransrespektive Tilläggsavtalet?

CGI har begärt ersättning med 7 077 293 kr (inklusive mervärdesskatt) för utestående
betalningar enligt Leveransavtalet samt med 546 875 kr (inklusive mervärdesskatt) för
utestående betalningar enligt Tilläggsavtalet.

Beloppen har vitsordats av Arbetsförmedlingen som skäliga i och för sig och ska utgå.

6.5.2

Har CGI rätt till ersättning för betalningar för tjänsteleverans enligt
Leverans- respektive Tilläggsavtalet?

CGI har gjort gällande att bolaget har rätt till ersättning med sammanlagt 17 656 406
kr för uteblivna intäkter hänförligt till Leveransavtalet samt med 509 900 kr hänförligt
till Tilläggsavtalet. Arbetsförmedlingen har i denna del vitsordat CGI:s
beräkningsgrunder samt av CGI angivna belopp, men gjort gällande att
produktionssättning inte kunnat ske den 1 juni 2014 och att CGI kunde ha gjort större
besparingar.

Vid sin beräkning har CGI utgått från att Tjänsten samt Arkivredovisningen skulle ha
produktionssatts den 1 juni 2014. Med beaktande av CGI:s påstående att bolaget
slutlevererade Tjänsten den 28 maj 2014 och att Arbetsförmedlingen ostridigt inte
kontrollerat denna leverans anser tingsrätten, med hänsyn till vad som i övrigt
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framkommit i målet, att CGI har fog för sin utgångspunkt om att produktionssättning
avseende Tjänsten skulle kunna ha ägt rum den 1 juni 2014. Vad gäller
Arkivredovisningen har tingsrätten ovan i avsnitt 6.4 funnit att Arbetsförmedlingen
inte lyckats visa att CGI:s leverans den 17 mars 2014 inte var avtalsenlig och att
myndigheten överhuvudtaget inte har någon insikt i huruvida leveransen den 9 maj
2014 var det. Mot denna bakgrund anser tingsrätten inte heller att det är orimligt att
utgå från att produktionssättning av Arkivredovisningen skulle kunna ha skett den 1
juni 2014.

Arbetsförmedlingen har i övrigt invänt att de besparingar som CGI kunnat göra har
varit högre än de som CGI angett, något som CGI har bestritt.

Tingsrätten kan konstatera att Arbetsförmedlingens invändningar i huvudsak har varit
av svepande natur, exempelvis i form av att CGI:s uppgivna kostnader för support
kunde ha varit mycket högre. Av den redogörelse som CGI lämnat över besparingarna,
konstaterar tingsrätten inledningsvis att CGI vid ett antal poster tagit höjd för
kostnader man redan haft. Det rör sig i denna del främst om olika licens- och
utbildningskostnader. I denna del har Anette Lindblom berättat att CGI redan betalat
tunga kostnadsposter i form av licenser och angett att det är någonting som alltid sker i
inledningen av ett IT-projekt och att CGI därmed inte kunnat göra några besparingar i
dessa delar. Uppgifterna framstår som rimliga och det har inte framkommit något som
ger tingsrätten skäl att ifrågasätta dessa.

CGI har därutöver gjort gällande att man efter produktionssättning av Tjänsten
respektive Arkivredovisningen skulle ha haft supportkostnader. Anette Lindblom har i
detta avseende berättat att angivet antal timmar har beräknats utifrån CGI:s mångåriga
erfarenhet av liknande IT-lösningar. De av CGI uppgivna beloppen i denna del
framstår inte heller som orimliga. Med hänsyn till detta, och då Arbetsförmedlingen
inte på något vis konkretiserat varför dessa belopp skulle kunnat uppgå till ett högre
belopp, anser tingsrätten att det även i denna del saknas skäl att frångå de av CGI
uppgivna beloppen.
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Med beaktande av det nyss anförda har CGI därmed rätt till ersättning i enlighet med
de yrkade beloppen om 17 656 406 kr och 509 900 kr (båda beloppen inklusive
mervärdesskatt) för uteblivna intäkter hänförliga till Leverans- och Tilläggsavtalet.

6.5.3

Har CGI rätt till ersättning för tillkommande kostnader orsakade av
Arbetsförmedlingen?

CGI har begärt ersättning för tillkommande kostnader som bolaget menar orsakats av
Arbetsförmedlingen med sammanlagt 12 157 340 kr. Arbetsförmedlingen har bestritt
kravet i dess helhet och inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig.

CGI har gjort gällande att bolaget i första hand på kontraktuell grund och i andra hand
av skadeståndsrättsliga regler har rätt till ersättning. Tingsrätten anser att CGI i och för
sig har rätt till ersättning för tillkommande kostnader. Omständigheterna i målet är
enligt tingsrättens mening emellertid inte sådana att bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 §
rättegångsbalken är tillämplig. Det innebär att CGI har att styrka sin skada oavsett
vilken grund för rätt till ersättning som tillämpas.

Till styrkande av de merkostnader som bolaget har haft har CGI sorterat sina kostnader
under sju olika poster (se avsnitt 4.2.5). Antalet angivna timmar och resekostnader har
enligt CGI i huvudsak hämtats från bolagets interna system för tidsrapportering.
Utdrag från detta system finns ingivna i målet. I andra fall har en uppskattning gjorts
av Anette Lindblom, som har upprättat den sammanställning som CGI grundat sitt
anspråk på. Arbetsförmedlingen har i flera avseenden ifrågasatt poster i
sammanställningen och bland annat ställt sig frågande till att antalet timmar faktiskt
har nedlagts av angivna personer, om det i sådana fall varit rimligt samt hur
timarvodena har bestämts.

Vad gäller posten avseende den åtta veckor långa kravgranskningen under tidig höst
2013 gör tingsrätten följande bedömning. Anette Lindblom har berättat att samtliga
angivna personer visserligen inte arbetade heltid med kravgranskningen under denna
tid, men att dessa personer inte kunnat arbeta vidare i projektet förrän
kravgranskningen var klar. Hon har dock medgett att ett antal av personerna till i alla
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fall en viss del arbetade med andra projektuppgifter vid denna tid, men uppgett att
personal på CGI vid denna tidpunkt i projektet arbetade utöver heltid. Anette
Lindblom har även berättat att timarvodena har bestämts utifrån snittpriser i enlighet
med tidigare överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Tingsrätten delar
Arbetsförmedlingens uppfattning att det framstår som svårförståeligt att alla av CGI
uppgivna personer har varit upptagna med kravgranskningen på sätt som CGI angett,
samt att de därutöver har arbetat med andra tidskrävande uppgifter i projektet. Att
Anette Lindblom berättat att personal hos CGI arbetade mer än heltid under denna
tidsperiod föranleder ingen annan bedömning. Mot bakgrund av att
Arbetsförmedlingen inte vitsordat timarvodena och då de av CGI uppgivna
timarvodena frångår de avtalade, anser tingsrätten inte heller att CGI visat att uppgivna
timarvoden ska utgå.

Tingsrätten anser dessutom att det finns oklarheter kring andra poster som CGI angett.
Som exempel kan nämnas de fall där tidsåtgången endast uppskattats skönsmässigt av
Anette Lindblom, t.ex. tidsåtgången för arbete med prestanda kopplat till BKSkomponenten från mars till maj 2014 samt utökad bemanning avseende eskalerade
krav från november 2013 till mars 2014. Nu redovisade exempel på oklarheter ger för
handen att CGI:s beräkning av tillkommande kostnader inte kan anses så tillförlitlig att
den kan läggas till grund för bifall.

Vid en samlad bedömning anser tingsrätten inte att CGI har styrkt att skadan uppgår
till yrkat belopp, varför ersättningskravet avseende merkostnader ska ogillas i sin
helhet.

6.5.4

Sammanfattning

Med hänsyn till vad tingsrätten funnit ovan ska Arbetsförmedlingen till CGI utge
sammanlagt 25 790 474 kr.

CGI har rätt till ränta på beloppet 583 021 kr från den 3 juni 2015. Vidare visar
utredningen att kravbrev har tillsänts Arbetsförmedlingen den 19 juni 2014 och den 10
juli 2014 avseende krav om 6 474 168 kr respektive 30 890 625 kr. Från sistnämnda
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belopp ska i enlighet med tingsrättens ogillande av CGI:s yrkande om ersättning för
tillkommande kostnader avdrag göras om 12 157 340 kr.

Av detta följer att ränta på beloppet 25 790 474 kr ska utgå enligt följande.
-

6 474 168 kr från den 19 juli 2014,

-

18 733 285 kr från den 10 augusti 2014, och på beloppet

-

583 021 kr från den 3 juni 2015.

6.6 Rättegångskostnader
Med hänsyn till utgången i målet är Arbetsförmedlingen att betrakta som tappande part
och därmed ersättningsskyldig för rättegångskostnader.

CGI har i målet genstämningsvis yrkat på ett belopp om 37 947 814 kr jämte ränta,
medan Arbetsförmedlingen har yrkat utfående av ett belopp om 45 449 724 kr jämte
ränta. Det totala tvisteföremålet i målet har således uppgått till 83 397 538 kr jämte
ränta.

CGI tillerkänns ersättning med 25 790 474 kr jämte ränta, varför det i och för sig
skulle kunna vara motiverat att CGI inte skulle ha rätt till full ersättning för sina
rättegångskostnader. Målet har dock närmast uteslutande handlat om
Arbetsförmedlingen haft rätt att säga upp Leverans- och Tilläggsavtalet. Tingsrätten
har, i likhet med CGI:s inställning i målet, funnit att en sådan rätt inte har förelegat.
Med hänsyn till utredningen i målet framgår att frågan om CGI:s ersättningskrav,
närmare bestämt CGI:s krav på ersättning för merkostnader som tingsrätten ogillat,
varit av en synnerligen begränsad karaktär. Den kan därför inte haft någon större
betydelse i frågan om storleken på ombudsarvode. Vidare utgör det belopp som CGI
inte fått bifall för endast en mindre del av det totala tvisteföremålet om 83 397 538 kr.
Med beaktande av det nyss anförda finner tingsrätten att CGI ska tillerkännas full
ersättning för sina rättegångskostnader, i den mån kostnaderna varit skäligen påkallade
för tillvaratagande av bolagets rätt.
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CGI har begärt sammanlagt 12 980 114 kr (exklusive mervärdesskatt) i ersättning för
bolagets rättegångskostnader, varav 12 600 000 kr avser ombudsarvode, 71 424 kr
utlägg, 112 190 kr kostnader för vittnen samt 196 500 kr kostnad för sakkunnigvittne.
Arbetsförmedlingen har överlämnat till rätten att bedöma skäligheten av CGI:s
ersättningsanspråk.

Vid en jämförelse med Arbetsförmedlingens kostnader för ombudsarvode kan det
konstateras att CGI begär knappt fem miljoner kr mer. Beloppet framstår visserligen
som högt men får bedömas som skäligt. Vidare framstår även övriga begärda belopp
som skäliga. CGI ska därmed få ersättning för sina rättegångskostnader i enlighet med
vad bolaget yrkat i målet. Rätt till ränta på beloppet följer av lag.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 401)
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ges in till tingsrätten senast den 23 februari
2017. Det krävs prövningstillstånd.

Joakim Munter

Lena Carlberg Johansson

Sophie Lidholm
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Av Arbetsförmedlingen påstådda fel som enligt CGI
avser antingen ej avtalade krav eller inte utgör avvikelser enligt avtalet
Inledande kommentar – Arbetsförmedlingen
1.

I detta avsnitt anges de fel som trots att de rapporterats av Arbetsförmedlingen löpande under de tester som genomfördes under våren 2014 inte
åtgärdades av CGI. Nedanstående fel är därmed ostridigt inte rättade och
var således fortfarande öppna när Arbetsförmedlingen hävde Leveransavtalet.

2.

CGI synes dock mena att CGI skulle ha varit befriade från att fullgöra leveransen avseende dessa fel på grund av att de skulle vara ”eskalerade”. Arbetsförmedlingen bestrider detta.

3.

Det bör noteras att CGI i flera fall underlåter att bemöta själva felpåståendet
och argumenterar kring andra omständigheter än de som Arbetsförmedlingen har åberopat. Detta medför att felen framstår som mer komplicerade än
de är, och ger en felaktig bild av felyttringarna och kravunderlaget. CGI har
även avseende vissa av felen kontinuerligt ändrat sin inställning.

Inledande kommentar - CGI
4.

Arbetsförmedlingen påstår att 18 ”återstående fel” av allvarlighetsgrad 1
och 2 skulle föreligga i CGI:s leverans den 25 april 2014. I Arbetsförmedlingens testrapport den 15 maj 2014 gjorde emellertid Arbetsförmedlingen gällande att 39 påstådda ”återstående fel” av allvarlighetsgrad
1 och 2 skulle föreligga i Tjänsten. Arbetsförmedlingen har alltså i denna del
reducerat antalet av Arbetsförmedlingen rapporterade fel med 21 påstådda
fel. CGI uppfattar det som att Arbetsförmedlingen numer endast gör gällande att 18 ”återstående fel” av allvarlighetsgrad 1 och 2 skulle ha förelegat
i Tjänsten.

5.

CGI konstaterar att samtliga påstådda ”återstående fel” som Arbetsförmedlingen gör gällande avser s.k. eskalerade felrapporter. Dessa felrapporter
utgör emellertid inte fel enligt Leveransavtalet. De eskalerade felrapporterna
är felrapporter som avser funktioner för vilka parterna inte är överens om
huruvida dessa ingår i avtalad funktionalitet, varför CGI i enlighet med avtalade rutiner har lyft dessa till en högre nivå inom projektet.

6.

Funktionerna i de eskalerade felrapporterna ingår alltså inte i avtalad funktionalitet och därmed inte i den Tjänst som Arbetsförmedlingen upphandlat.
Felrapporterna utgör därför inte fel enligt Leveransavtalet.
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Eftersom de 18 påstådda avvikelserna som Arbetsförmedlingen gör gällande
inte utgör fel har de inte rättats av CGI. Istället har CGI vid ett flertal tillfällen försökt ta upp felrapporterna till diskussion. Arbetsförmedlingen har
konsekvent vägrat att diskutera felrapporterna, varför enighet avseende
dessa inte har kunnat nås. Istället har Arbetsförmedlingen gång på gång
återrapporterat de påstådda avvikelserna till CGI.

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 6182
Arbetsförmedlingen

8.

Av krav nr 67 i Kravlistan för tjänsten följer att det ska vara möjligt att söka
i tjänsten, och att sökningen ska kunna ”riktas mot alla versioner, senaste
versionen eller senast fastställda versionen av ett dokument”, se nedan.
67

9.

Sökningen kan riktas mot alla
versioner, senaste versionen eller senaste fastställda versionen av ett
dokument.

Felet uppstår när den senaste versionen av ett dokument utgörs av statusen
”arbetsutgåva”, i vilket fall tidigare fastställda versioner av dokumentet inte
syns vid sökning trots att en sökning efter fastställda versioner av dokumentet görs.

10. Felet består i att det inte är möjligt att söka fram tidigare, fastställda versioner av ett dokument vid sökningar inom en sökandedossié.
11. Följande exempel kan illustrera vad felet skulle innebära för verksamheten.
Helga är internrevisor på Arbetsförmedlingen och ska granska beslutsdelegeringar i ekonomisystemet. I detta syfte behöver hon ha tillgång till såväl
nu gällande, fastställda, beslutsdelegeringar som tidigare fastställda beslutsdelegationer (tidigare version av beslutsdelegation). När Helga söker på dokumenttyp Delegationsordning med status Fastställd får hon emellertid enbart träff på den senast fastställda versionen.
12. Mer konkret har Arbetsförmedlingens testare konstaterat felet enligt följande.3 Testaren har skapat ett dokument i en sökandedossié och gett det
status fastställd. Testaren har därefter använt funktionen sök dokument i
sök inom sökandedossié. Vid sådan sökning finns möjlighet att välja på olika
s.k. sökkriterier varav ”Fastställd” är ett sådant kriterium. Testaren har valt
detta sökkriterium och vid sökningen fått träff på det nyss skapade dokumentet. Testaren har därefter gjort en ny version av det fastställda doku2
3

Felrapporten återfinns i bilaga S-141.
Teststegen beskrivs i felrapporten, se bilaga S-141.
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ment, och gett den nya versionen status arbetsmaterial. När testaren genomför samma sökning ytterligare en gång får testaren inget resultat på det tidigare fastställda dokumentet.
13. Av krav nr 67 i Kravlistan4 för tjänsten följer att sökning ska kunna ske och
att sådan ska kunna ”riktas mot alla versioner, senaste versionen eller senast
fastställda versionen av ett dokument”. I strid mot kravets tydliga ordalydelse medför fel nr 618 att det inte är möjligt att rikta en sökning mot ”alla
versioner” (tidigare fastställda versioner) för dokument med status arbetsmaterial.
14. Parterna har tillsammans under projektets gång arbetat fram lösningsbeskrivningar, i vilka kraven specificerats och förtydligats. Det första lösningsbeskrivande dokumentet utgörs av Funktionella lösningsbeskrivningar5. I
den Funktionella lösningsbeskrivningen anges följande såvitt avser sökningar i nu relevant avseende.

4
5

Bilaga K-6.
Bilaga K-10.
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15. Som framgår av utklippet har det stått klart för CGI alltsedan framtagandet
av den Funktionella lösningsbeskrivningen att Arbetsförmedlingen har behov av att kunna genomföra sökningar på ett effektivt sätt. Bland de sökfunktioner som ska omfattas av ELDA listas i den Funktionella lösningsbeskrivningen bl.a. sökningar inom sökandedossiéer. I samband med listningen, som alltså omfattar sökningar inom sökandedossiéer, hänvisas till bl.a.
krav 67. Som påpekats ovan anges i krav 67 klart och tydligt att sökningar
ska riktas mot alla versioner.
16. CGI påstår att krav nr 67, som uttryckligen anger att sökning kan riktas mot
bl.a. alla versioner, inte skulle gälla vid just sökning efter dokument i sökandedossiér.
17. Enligt Arbetsförmedlingen kan kravet i sig dock inte medföra någon otydlighet. Krav 67 föreskriver – utan begränsning – att sökningar ska kunna rik-
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tas mot alla versioner. Arbetsförmedlingen har därför svårt att förstå CGI:s
invändning om att kravet skulle medge ett stort tolkningsutrymme.
18. För att CGI:s påstående att krav 67 inte ska tillämpas just vid sökningar av
dokument i sökandedossié ska vara korrekt krävs således att CGI kan visa
att parterna uttryckligen har kommit överens om att undanta krav 67 från
sökningar av dokument i sökandedossiér. Sådan överenskommelse saknas.
19. I avsnitt 4.1 i Funktionell lösningsbeskrivning6 anges därtill att krav nr 67
ska gälla vid dokumentsökningar i sökandedossiér.
20. CGI tycks mena att vad som anges i Funktionell lösningsbeskrivning7 i detta
avseende inte längre ska gälla eftersom parterna gjorde ytterligare kravtolkningar under hösten 2013 som utmynnade i dokumentet Fördjupad lösningsbeskrivning. CGI hänvisar i detta hänseende till styrgruppsprotokoll
den 18 oktober 2013 och menar att de kravtolkningar som framgår av Fördjupad lösningsbeskrivning beslutades vid det mötet.
21. Det stämmer i och för sig att kravtolkningarna i Fördjupad lösningsbeskrivning beslutades vid det styrgruppsmötet. Tvärt emot vad CGI påstår medför
dock inte beslutet vid styrgruppsmötet att vad som anges i Funktionell lösningsbeskrivning slutade att gälla. Som framgår av bilaga 2 till protokollet
fastslogs vid mötet samtliga de kravunderlag som skulle gälla för tjänsten
och som skulle vara uppfyllt till den 3 mars 2014.8 Bland dessa kravunderlag
ingår Funktionell lösningsbeskrivning.
22. Parterna gjorde under 2013 en omfattande kravgranskning, mot bakgrund
bl.a. av att Arbetsförmedlingen upptäckte att det fanns flera områden i
Kravlistan där det rådde oklarhet kring CGI:s lösningar. Denna kravgranskning resulterade i det andra lösningsbeskrivande dokumentet Fördjupade
lösningsbeskrivningar.
23. En fråga under kravgranskningen var hur CGI närmare skulle hantera den
versionshantering som Arbetsförmedlingen kravställt skulle gälla i ELDA.
Vid diskussionen rörande denna fråga framkom att CGI inte hade tagit fram
en lösning i ELDA som medförde att krav nr 67 uppfylldes såvitt avsåg
möjlighet att söka efter versioner av dokument utanför sökandedossiér.
24. För att komma till rätta med denna brist tog CGI fram lösningen ”Sök Fil”,
vilken beskrevs i den Fördjupade lösningsbeskrivningen. Denna lösning beskrivs även i den Fördjupade lösningsbeskrivningen såvitt avser sökningar
efter dokument (avsnitt 3.7 Sök efter version av dokument), och det förtydligas att sökningen möjliggör krav 67 om att en sökning ska riktas mot alla
versioner av ett dokument. Sökningen ”Sök Fil” finns inte vid sökningar
inom sökandedossiér.
6

Bilaga K-59.
Bilaga K- 11.
8
Bilaga S-201.
7
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25. Den Fördjupade lösningsbeskrivningen medför dock ingen förändring avseende det grundläggande och generella kravet om att en sökning i ELDA ska
kunna riktas mot alla versioner, eller att detta generella och grundläggande
krav inte skulle gälla även vid sökningar efter dokument inom sökandedossiéer. Tvärtom anges fortsatt i den Funktionella lösningsbeskrivningen,
som alltjämt parallellt med den Fördjupade lösningsbeskrivningen är gällande som kravunderlag, att sökningar mot alla versioner av ett dokument
ska gå att göra vid sökningar i sökandedossiéer. Angående implementering
av sökverktyget ”Sök Fil” avseende sökningar i sökandedossiéerer särskilt
såg Arbetsförmedlingen inget behov av detta då myndigheten naturligtvis
utgick från att CGI i enlighet med krav 67 och den Funktionella lösningsbeskrivningen tillgodosett kravställningen att sökningar ska kunna riktas mot
alla versioner av ett dokument även vid sökningar inom sökandedossiéer.
26. CGI anför även att anledningen till varför sökresultatet inte visar tidigare
fastställda versioner av ett dokument skulle vara att ”den sökning som testaren använt enbart söker på aktuella och för tillfället gällande värden”. Arbetsförmedlingen förstår inte detta resonemang och kan därutöver konstatera att aktuella/tillfälliga värden inte finns definierat i kravunderlaget för
tjänsten. Det finns inga ”tillfälliga värden” avseende versioner av dokument.
Ett dokument med status arbetsmaterial utgör underlag till en senare fastställd version av dokumentet – vilket i sin tur utgör allmän handling. De
olika versionerna är egna gällande versioner, som ska kunna sökas fram. Särskilt viktigt är detta avseende fastställda versioner – vilka alltså utgör allmänna handlingar – som Arbetsförmedlingen måste kunna söka fram i enlighet med kravunderlaget för att kunna fullfölja sina skyldigheter som myndighet rörande allmänna handlingar.
27. Av CGI:s förklaring kan enbart slutsatsen dras att CGI har valt att implementera en lösning som gör att en sökning bara beaktar den senaste versionen av ett dokument. En sådan implementering saknar inte bara stöd i
kravunderlaget utan medför tvärtom att krav nr 67 inte är uppfyllt, dvs. fel i
tjänsten.
28. Vidare ingår attributet ”Dokumentstatus” i den sökning som felrapport 618
avser. Nedan bild är ett utdrag från Användarmanualen för ELDA (version
1.0), avsnitt 2.5.5.3. Avsnittet avser sökningar av dokument inom sökningar
i sökandedossiéer.
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29. Som framgår av ovanstående utklipp ska det gå att söka på attributet dokumentstatus. Det är också sådan sökning som har skett vid Arbetsförmedlingens tester och som har resulterat i aktuell felrapport. Som har beskrivits tidigare har en sökning på ett dokument, med sökattributet ”Fastställd” inte renderat någon träff om senaste versionen av det dokument
skulle ha status arbetsutgåva. Detta trots att det alltså finns en fastställd
version av dokumentet.
30. De praktiska aspekterna avseende CGI:s felaktiga beskrivning av kravunderlaget måste också framhållas. Med CGI:s utgångspunkt skulle Arbetsförmedlingens användare i ELDA vid sökningar i sökandedossiéer inte
kunna söka fram en fastställd version av ett dokument, om detta dokuments
senaste versionsstatus är arbetsutgåva. Vilken senaste version ett dokument
har är dock inget som enskilda användare har kännedom om, och CGI har
därmed implementerat en lösning som i flera fall skulle medföra att sökningar blir värdelösa och – än värre – rendera ett icke-resultat trots att det
finns dokument i systemet som motsvarar sökningen.
31. Arbetsförmedlingen vill slutligen avseende detta fel bemöta CGI:s påstående att ”CGI under våren 2014 erbjöd sig att implementera en sådan lösning som Af nu efterfrågar”. Eftersom det för Arbetsförmedlingen framstår
som klart att aktuellt fel medför att ett avtalat krav i tjänsten inte var uppfyllt
var Arbetsförmedlingen naturligtvis av uppfattningen att CGI var tvunget
att implementera en lösning motsvarande kravet. Arbetsförmedlingen har
därför svårt att se vad CGI menar med detta påstående.
32. Oavsett detta kan konstateras att CGI inte avtalsenligt framställt en ändringsbegäran vilket är vad Leveransavtalet föreskriver som hanteringsmodell
för förfrågningar om justeringar av tjänsten.
Klassificering av felet
33. Kravet är mycket viktigt ur verksamhetsperspektiv och är uppställt bl.a. för
att enkelt kunna hitta såväl nu gällande som tidigare gällande versioner av ett
beslutsdokument inom myndigheten, vilka samtliga utgör allmän handling.
34. Felet är av högsta felklass, då det påverkar Arbetsförmedlingens möjligheter
att söka fram allmänna handlingar, och därmed Arbetsförmedlingens möj-
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ligheter att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter som myndighet. Arbetsförmedlingen har därför korrekt klassificerat felet med felklass 1.
CGI

35. Den 12 mars 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 618 med rubrik ”[k]an inte söka fram tidigare fastställda dokument”.9 Enligt Arbetsförmedlingen bestod felet i att det inte gick att söka fram dokument med dokumentstatusen ”fastställd”.
36. I felrapport nr 618 hänvisar Arbetsförmedlingen varken till kravdokumentation eller annat underlag som stöd för sitt felpåstående.
37. Som stöd för sitt påstående att felrapport 618 utvisar ett fel i Tjänsten hänvisar Arbetsförmedlingen numera till krav nr 67 och menar att detta krav
inte uppfylls för sökningar av dokument i sökandedossiéer. Krav nr 67 stadgar att ”[s]ökningen kan riktas mot alla versioner, senaste versionen eller senaste fastställda versionen av ett dokument”.
38. Kravet uppfylls dock eftersom det finns sökningar i Tjänsten som söker på
alla versioner av dokument.10 Det framgår inte av krav nr 67 att alla sökningar i hela Tjänsten ska kunna riktas mot alla versioner av dokument. Det
framgår inte heller vilken sökning som ska uppfylla kravet. Det enda som
framgår är att sökningen ska kunna riktas som alla versioner, senaste versionen eller senaste fastställda versionen av ett dokument.
39. Arbetsförmedlingen hänvisar till avsnitt 4 i Funktionell lösningsbeskrivning
och menar att det av detta avsnitt skulle framgå att Arbetsförmedlingen ”har
behov av att kunna genomföra sökningar på ett effektivt sätt”11 vilket enligt Arbetsförmedlingen, såsom Arbetsförmedlingen får förstås, skulle utgöra stöd för
att sådant fel som Arbetsförmedlingen påstår föreligger. I avsnittet som Arbetsförmedlingen hänvisar till listas ett antal sökfunktioner. Under listan räknas de krav som uppfylls genom sökningarna upp (krav nr 67, 68, 69, 70,
81, 121, 122, 125, 134, 138, 163, 165 och 304). Såsom Arbetsförmedlingen
får förstås menar Arbetsförmedlingen att de listade sökningarna ska uppfylla
krav nr 67.12
40. Inledningsvis kan noteras att kraven i Tjänstens kravställning är övergripande och generella till sin utformning. Formuleringarna medger ett stort
tolkningsutrymme och det går inte av kraven att utläsa exakt hur lösningen
ska fungera eller se ut. Med anledning därav har kraven, såsom brukligt vid
en systemleverans, i projektets inledande skede specificerats under den s.k.
design- och lösningsfasen. Under denna fas togs lösningsbeskrivningar fram
9

Bilaga S-141.
Se bilaga S-161, stycke 93.
11
Bilaga K-58, stycke 47.
12
Bilaga K-58, stycke 47.
10
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för Tjänsten. Lösningsbeskrivningarna syftar till att klargöra och mer detaljerat beskriva funktionerna i Tjänsten.13
41. Under den omfattande kravgranskning som genomfördes hösten 2013 beslutade parterna om tolkningen för merparten av Tjänstens kravställning,
däribland krav nr 67. De kravtolkningar som parterna enades om specificerades i Fördjupad lösningsbeskrivning vilken sedermera godkändes av styrgruppen på styrgruppsmöte den 18 oktober 2013.14
42. Under kravgranskningen beslutade parterna att krav nr 67 skulle realiseras
genom sökningen ”Sök fil”. Av dokumentet ”Sökfunktioner, Delmängd av Fördjupad lösningsbeskrivning” framgår följande.15

43. Detsamma framgår av Fördjupad lösningsbeskrivning:

13

Se aktbil. 9, stycke 59.
Se styrgruppsprotokoll av den 18 oktober 2013, bilaga S-201.
15
Sökfunktioner, Delmängd av Fördjupad lösningsbeskrivning, bilaga S-202, avsnitt 7.
14

13 (156)
DATUM

2016-10-04

DIARIENR

44. Parterna beslutade också att sökningen ”Sök fil” inte skulle finnas tillgänglig
för ”Sök inom sökandedossié” (vilket felrapport 618 avser), se nedan utdrag ur
Fördjupad lösningsbeskrivning.
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45. Som följer av ovan kravunderlag framgår uttryckligen att krav nr 67 ska
uppfyllas genom sökningen ”Sök fil” och att denna sökning inte ska ingå i
”Sök inom sökandedossiéer”. Av Fördjupad lösningsbeskrivning framgår också
att sökattributen för sökningen ”Sök fil” är desamma som för sökningen
”Sök dokument” med den skillnaden att det vid den senare sökningen inte går
att söka på version av dokument. Ovan refererade kravunderlag från Fördjupad lösningsbeskrivning godkändes på styrgruppsmötet den 18 oktober
2013. Arbetsförmedlingen har således haft kunskap om och godkänt att
krav nr 67 uppfylls genom sökningen ”Sök fil”.
46. Arbetsförmedlingen anför i detta avseende att Arbetsförmedlingen ”naturligtvis utgick” från att sökningar skulle kunna riktas mot alla versioner av ett
dokument även vid sökningar inom sökandedossiéer.16 Varför Arbetsförmedlingen utgått från detta är oklart. Som följer av ovan framgår uttryckligen av kravunderlaget att krav nr 67 realiseras genom sökningen ”Sök fil” och
att denna sökning inte finns tillgänglig i ”Sök i sökandedossiéer”. Att Arbetsförmedlingen senare under projektet insåg att det inte var ”effektivt” att söka
på det sätt som kravställts medför inte att fel i Tjänsten föreligger.
47. Vad avser Arbetsförmedlingens påstående det av användarmanualen framgår att det ska gå att söka på attributet dokumentstatus, kan konstateras att
detta också är fullt möjligt. I enlighet med vad som beskrivs ovan avser

16

Bilaga K-58, stycke 51.
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sökvillkoren attribut för senaste version av dokument, så även vid sökning
på attributet dokumentstatus.
48. Härtill kan noteras att Arbetsförmedlingens argumentation framstår som allt
annat än trovärdig mot bakgrund av att Arbetsförmedlingen ett yttrande
påstod att sökningen ”Sök fil” överhuvudtaget inte var implementerad i
Tjänsten.17 Efter att CGI förklarat hur Tjänstens kravunderlag ska läsas verkar dock Arbetsförmedlingen förstå att denna sökning finns i Tjänsten.
49. Den påstådda avvikelsen i felrapport nr 618 utgör alltså inte ett fel i Tjänsten. När CGI fick del av Arbetsförmedlingens felrapport påtalade CGI
omedelbart att anledningen till att Arbetsförmedlingens testare inte kunde
söka fram fastställda dokument vid testtillfället berodde på att den sökning
som testaren använt enbart söker på aktuella och för tillfället gällande värden. Eftersom sökningen endast omfattar tillfälliga värden får användaren
inte sökträff om aktuellt värde inte överensstämmer med angivet sökvillkor.
50. I samband med att parterna diskuterade felrapport nr 618 förstod CGI
att Arbetsförmedlingen även ville kunna söka fram fastställda dokument vid
sökningen ”Sök dokument” för ”Sök inom sökandedossiéer”, varför CGI, oavsett
vad som anförts ovan, erbjöd sig att implementera en sådan lösning i Tjänsten. Istället för att besvara CGI:s förfrågan svarade Arbetsförmedlingen enbart att den ”anser fortsatt att detta är ett fel i dokumenthanteringstjänsten”.18
51. Eftersom Arbetsförmedlingen vägrade diskutera felrapporten förklarade
CGI:s testledare Thomas Leandertz att CGI avsåg att eskalera felrapporten
till ledningen för Arbetsförmedlingen och CGI:

52. Arbetsförmedlingen ville inte heller på denna nivå diskutera felrapporten.
53. Trots Arbetsförmedlingens vetskap om att parterna var oense om felrapporten, och att denna därför hade eskalerats av CGI, har Arbetsförmedlingen i
Arbetsförmedlingens testrapport den 15 maj 2014 åter rapporterat funktionen som ett fel.
17
18

Bilaga 47, stycke 32 och 34.
Bilaga S-141.
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54. Arbetsförmedlingen har inte för felrapport 618 följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner. Arbetsförmedlingen har inte klassificerat det påstådda
felet korrekt och inte samverkat med CGI avseende klassificeringen. Arbetsförmedlingen har heller inte hänvisat till testfall eller annat kravunderlag.
55. Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingen i felrapport nr 618
varken hänvisar till underliggande kravdokumentation eller andra specifikationer, att det kravunderlag Arbetsförmedlingen hänvisar till inte är relevant,
att Arbetsförmedlingens testare inte kunnat söka fram fastställda dokument
eftersom testaren enbart sökt på dokument med status ”arbetsmaterial” eller
”arbetsutgåva”, att den påstådda avvikelsen i felrapporten inte utgör en avvikelse i Tjänsten, att CGI har erbjudit sig att implementera den lösning Arbetsförmedlingen efterfrågar, att felrapporten eskalerats eftersom parterna
inte kunnat enas om felrapporten, samt att Arbetsförmedlingen har vägrat
diskutera felrapporten på ledningsnivå varför felrapporten fortfarande är
öppen.
Klassificering av felet
56. Det påstådda felet i felrapport 618 är inte av felklass 1 eftersom det inte
blockerar användning och inte har medfört att Arbetsförmedlingen måste
avbryta sina tester. För det fall tingsrätten skulle anse att felrapport 618 utvisar ett fel i Tjänsten anser CGI att felrapporten är att klassificera som ett fel
av felklass 3. Om den sökning som Arbetsförmedlingen testat även skulle
kunna söka efter tidigare versioner kan det kringgås med manuella rutiner.
Genom att söka efter dokument utan att ange dokumentstatus och därefter
öppna ett dokument från träfflistan visas samtliga dess tidigare fastställda
versioner.

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 18719
Arbetsförmedlingen

57. En fundamental del av ELDA var tillförsäkrandet att systemet skulle kunna
upprätthålla de mycket höga krav på behörighetsstyrning som är en förutsättning för att Arbetsförmedlingens dokumenthantering skulle digitaliseras.
I målet har också utvecklats att kraven på behörighetsstyrning var en väsentlig del av CGI:s åtagande under Leveransavtalet.
58. Arbetsförmedlingen hanterar en stor mängd känsliga personuppgifter och
det finns strikt reglering kring vilka roller på Arbetsförmedlingen som har
rätt att ha åtkomst till vilken information.

19

Felrapporten återfinns i bilaga S-142.
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59. En del av detta fundamentala krav är att användare i ELDA inte ska kunna
ta del av information som de saknar behörighet till. Kravställningen är i
denna del mycket tydlig, se vidare nedan.
60. Genom fel nr 187 kan en användare i ELDA 1.0/1.1 – i strid mot krav 70
och 15220 – vid sökningar av kombinationer av attribut (t.ex. ett företagsnamn och begreppet ”lönebidrag”) få en träff i systemet, vilket bekräftar att
det finns ett ärende som motsvarar kombinationssökningen. Sådan träff får
användaren även om denne saknar behörighet till informationen. Felet medför således att de strikta behörighetsreglerna kan kringgås och är mycket allvarligt ur säkerhets- och behörighetssynpunkt. Felet har därför också rätteligen klassats som av högsta felklass (felklass 1, ”Behörighets eller sekretessfel som bryter mot gällande lagar och förordningar”).
61. CGI:s förslag till lösning21 att felet ”…kan kringgås med manuella rutiner, genom
att Af:s användare inte utför olagliga sökningar på skyddsklassad information för vilken
användare inte har behörighet.” framstår som ytterst anmärkningsvärd och visar
att CGI inte har förstått det väsentliga kravet på behörighetsstyrning i Leveransavtalet.
62. Själva felet yttrar sig genom att användare i systemet kan göra en sökning
och få träff på skyddsklassad information, som användaren inte har behörighet till.
63. Ett konkret exempel kan illustrera felet. Frans som arbetar på Arbetsförmedlingen är nyfiken på om hans granne, som driver ett företag, erhåller arbetsgivarstöd från Arbetsförmedlingen. Han gör därför en sökning på företags namn samt ordet ”lönebidrag”. Även om Frans inte ska kunna komma
åt information om ett företag erhåller lönebidrag får han en träff, och får
därmed en bekräftelse på att grannens företag får lönestöd. Felet medför således att behörighetsregler – som ska tillförsäkra att obehöriga roller inte får
del av viss information – kan kringgås.
64. Arbetsförmedlingen hanterar en stor mängd känsliga personuppgifter och
det finns omfattande reglering kring vilka roller på Arbetsförmedlingen som
har rätt att ha åtkomst till vilken information. Av denna anledning styrs Arbetsförmedlingen, utöver personuppgiftslagen (1998:204), av lag om personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2002:546). Enligt
den senare lagen får Arbetsförmedlingen behandla känsliga personuppgifter,
men detta förutsätter att åtkomsten är förbehållen de personalkategorier
inom Arbetsförmedlingen som på grund av sina arbetsuppgifter behöver
tillgång till uppgifterna, se 11 § nyss nämnda lag.
65. En del av denna fundamentala del är att användare i ELDA inte, på sätt
som kan ske med detta fel, ska kunna ta del av information som de saknar
20
21

Se bilaga K-6.
Se punkt 116 i bilaga S-161.
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behörighet till. Relevanta krav i denna del är krav 70 och 152, utklippta nedan.
70

Träfflistan vid sökning är behörighetsstyrd

En användare ska inte se fler
objekt i träfflistan än vad behörigheten tillåter.
Offenlighets- och sekretesslag (2009:400), Personuppgiftslag (1998:204),
Lag om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2002:546)
Förordning om behandling
av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2002:623)

152

Det skall gå att styra behörighet
till attribut.

Vissa attribut ska inte visas
för vissa användare eller
grupper
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Personuppgiftslag (1998:204),
Lag om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2002:546)
Förordning om behandling
av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2002:623)

66. I Behörighetsmatrisen22 anges också följande, mer detaljerade, specificeringar avseende vilka roller som ska ha åtkomst till viss information, se utdrag i
relevanta delar nedan.
Hdl_
024

Hand Visa direkt
lägoch indirekt
gare känsliga attribut på
dokument i
akt

Chef Chef
_015

Visa direkt
och indirekt
känsliga attribut på
dokument i
akt
Reg ReVisa direkt
_015 gisoch indirekt
trator känsliga attribut på
dokument i
akt

22

Bilaga K-9.

Handläggare får titta på direkt eller indirekt känsliga attribut på dokument i en
akt oavsett skyddsklass eller skyddade
personuppgifter om de är ansvariga för
eller inbjudna till akten. Gäller ej migrerade och makulerade akter.

chefer får titta på direkt eller indirekt
känsliga attribut på ett dokument i akt
hos den egna enheten

Registratorer får titta på alla attribut på
ett dokument i akt hos den egna enheten om akten inte innehåller skyddade
personuppgifter.
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67. Även i Fördjupad lösningsbeskrivning23 – Sökning beskrivs att registratorerna
(men inte andra roller) har särskilda rättigheter vid fritextsökning som
kringgår den vanliga behörighetsstyrningen som innebär att en användare
inte får träff på sådant som användaren inte får se, se utklipp ur den Fördjupade lösningsbeskrivningen nedan.

68. Genom att användare – trots ovan ställda krav att så inte ska kunna ske –
kan komma åt information de saknar behörighet till uppfyller CGI inte
kravunderlaget. Fel föreligger därför.
69. Vidare ska följande framhållas med anledning av vad CGI har framfört avseende aktuellt fel.
70. Förmågan hos leverantören att kunna hantera de i många delar komplexa
behörighetsregler som i detta syfte uppställdes av Arbetsförmedlingen vid
upphandlingen av ELDA var fundamental i Arbetsförmedlingens val av leverantör. CGI bedömdes vara den enda leverantör som klarade av de krav
på hantering av behörighetsregler som uppställdes i upphandlingen. CGI
har således alltsedan avtalsstart varit fullt medvetet om den stora vikt som
Arbetsförmedlingen lägger vid att behörighetsreglerna tillförsäkrar att enbart
personer med rätt behörighet ges tillgång till känslig information.
71. Det aktuella felet utgör ett fel som medför att de strikta krav på åtkomst till
känslig information kan förbigås, genom att en användare kan söka på attribut som denna inte ska ha behörighet till (t.ex. ”alkoholproblem”) och få
träff i systemet – dvs. se att det finns ärenden inkluderande denna information. Genom att laborera med sådana sökord tillsammans med t.ex. namn på
en enskild kan användaren indirekt få tillgång till information som denne enligt lag inte ska ha tillgång till.
72. Av CGI:s invändningar avseende felet framgår tydligt att bolaget är medvetet om att kombinationssökningar som tidigare har beskrivits kan medföra
att användaren får en träff i systemet, dvs. medvetandegörs om att det finns
ett ärende som aktualiseras av sökorden. Enligt Arbetsförmedlingen medför
detta att användaren såväl direkt som indirekt kan få tillgång till information
som användaren inte har behörighet att ta del av. De strikta behörighetsregler som kringgärdar Arbetsförmedlingens verksamhet och som har beskrivits tidigare medför att inte ens möjligheter till träffar ska kunna uppkomma.
23

Bilaga K-11.
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73. Som Arbetsförmedlingen förstår CGI bestrider CGI inte att vissa sökningar
av kombinationer av sökattribut kan innebära att det uppstår en träff, även
om användaren inte har behörighet att sedan se innehållet för träffen. CGI
försöker dock på olika sätt argumentera för att det inte skulle vara ett fel, eller för att Arbetsförmedlingen kan ”komma runt” problemet genom att rubricera akter på visst sätt24. CGI menar vidare, som det får förstås, att problemet inte skulle vara så stort eftersom sökningarna är fonetiska och träffarna således inte kan medföra att användaren kan dra några slutsatser av att
erhålla en träff.25
74. CGI argumenterar därigenom för att Arbetsförmedlingen genom verksamhetsmässiga lösningar och/eller genom att Arbetsförmedlingens anställda
ska agera på ett visst sätt ska säkerställa att träffar inte uppkommer vid känsliga sökord. Arbetsförmedlingen har emellertid kravställt och upphandlat ett
system som i sig ska säkerställa detta. Det ska tilläggas att det räcker med att
en enda person ska lyckas dra en korrekt slutsats av en erhållen träff för att de
strikta krav på behörighet som i lag uppställs på Arbetsförmedlingen inte
upprätthålls.
75. CGI har också påstått att ”de träffar som Af menar utgör fel i felrapport 187 aldrig
kan uppstå vid sökning i sökandedossiér”. Arbetsförmedlingen ifrågasätter relevansen av denna invändning, då Arbetsförmedlingen aldrig har påstått att
felet skulle avse sökandedossièer. Felet uppstår, vilket framgått av såväl tidigare yttranden i målet som felrapporten, i diariedelen.26 Vid sökning i diariedelen kan användare få träff på motparter (och därmed enskilda individer). I
diariet kan vidare, som också beskrivits i felrapporten, aktbeskrivningar innehållande t.ex. ordet ”alkoholproblem” anges.
76. CGI har också angett att det av Fördjupad lösningsbeskrivning framgår att
registrator ska ha behörighet att söka på alla attribut för akter och ingående
dokument. Detta är förvisso korrekt, men CGI utelämnar att det i den Fördjupade lösningsbeskrivningen anges att sådan sökmöjlighet utgör ett undantag från de vanliga behörighetsreglerna (se relevant avsnitt, avsnitt 3.3.2
Behörighet ovan).
77. Som framgår av avsnittet anges uttryckligen att en sökning på alla attribut på
alla akter medför att behörighetsreglerna inte till fullo följas när det gäller möjlighet för
registratorer att hitta objekt. Det är alltså fråga om ett undantag att registrator
kan söka på attribut som registrator inte har behörighet till. För övriga roller
finns inget sådant undantag, utan övriga roller ska alltså inte kunna hitta objekt för vilka de inte har behörighet.

24

Bilaga S-161, p. 110.
Bilaga S-161, p. 112.
26
Se felrapporten, aktbilaga 89, i vilken det framgår att felrapporten avser delprojekt ”Diarie”.
25
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78. Eftersom CGI har implementerat en lösning som innebär att användare
som inte har behörighet att hitta vissa objekt ändå kan få träff på dessa objekt utgör lösningen ett fel i tjänsten, och dessutom ett allvarligt sådant. Det
kan här framhållas att även CGI tycks medge allvaret i att träff kan uppstå i
strid mot behörighetsreglerna. Som CGI självt skriver är det inte tillåtet att
söka på skyddsklassad information.27 En enskild användare vet dock inte alltid om det är fråga om skyddsklassad information, vilket är en anledning till
att sådan information aldrig ska ge upphov till träff för användare utan behörighet. Vidare kan en verksamhetsmässig regel aldrig ersätta en behörighetsregel som ska implementeras i tjänsten.
79. I denna del kan slutligen nämnas att CGI i januari 2014 klassificerade felet
som ett fel. I den första testrapporten avseende tjänsten som CGI presenterade i januari 2014 har bolaget angett att ett av de kvarstående felen (CGI:s
interna ID-nummer 522) bestod i att vissa känsliga attribut inte filtrerades
vid en specifik sökning. CGI klassificerade felet som mycket allvarligt. Se
utklipp ur testrapporten nedan.28

80. Senare under acceptanstesterna under våren 2014 drog CGI tillbaka felrapporten, utan någon förklaring. CGI:s invändning mot detta fel framstår mot
denna bakgrund som en efterhandskonstruktion. Förklaringen att CGI har
valt att ändra sin tidigare inställning kan möjligtvis vara att implementering
enligt kravunderlaget var svårare än CGI kunnat förutse.29 Den avtalsenliga
lösningen i de fall CGI inte kan implementera en lösning i enlighet med
kravunderlaget är dock inte att – såsom CGI felaktigt har gjort – ”eskalera”
felet, utan att framställa en ändringsbegäran. Detta har CGI inte gjort.
Klassificering av felet
27

Se punkt 125 i bilaga S-90.
Bilaga. K-42, s, 10.
29
I punkt 126 i bilaga S-90 har bolaget angett att ”eftersom den lösning Af efterfrågat är
mycket komplicerad att skapa utifrån systemets övriga konstruktion och funktionalitet har
CGI dragit slutsatsen att det troligtvis inte går att implementera en funktion i befintligt Tjänst
exakt i enlighet med Af:s önskemål.”
28
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81. Som har redogjorts för innebär det aktuella felet att användare hos Arbetsförmedlingen kan få information som de saknar behörighet till.
82. Felen innebär därmed att den fundamentala behörighetsstyrningen i ELDA
inte upprätthålls och därtill att användare av systemet – i strid mot lag om
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2002:546) får
del av information.
83. Fel 187 är också ett mycket allvarligt fel, eftersom det innebär att användare
kan få träff på information som användaren saknar behörighet till, däribland
information om enskilda. Arbetsförmedlingen vill här åter betona att vad
CGI påstår om att felet innebär att en användare aldrig kan få information
om en enskild arbetssökande pga. att felet är kopplat till diariet är felaktigt. I
diariet hanteras en stor mängd information och olika typer av ärenden,
varav flera rör enskilda arbetssökande. Det rör sig t.ex. om arbetsgivarärenden, samtliga ärenden där Arbetsförmedlingen har en motpart och ärenden
rörande begäran att få ut allmänna handlingar. För samtliga dessa ärenden
kan enskilda arbetssökande, liksom andra enskilda vara registrerade och information om dessa kan kommas åt via sökningar i diariet.
Felet utgör sammanfattningsvis ett fel rörande behörighetsstyrningen, vilket
utgör själva kärnan i ELDA-projektet.
84. Felet är därför rätteligen av högsta allvarlighetsgrad, dvs. felklass 1.
CGI

85. Den 13 januari 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 187 med
rubrik ”[k]an göra sökning och få träff på skyddsklassad information som man inte har
behörighet till”.30 Enligt Arbetsförmedlingen förelåg fel i Tjänsten eftersom
användare kunde söka på skyddsklassad information vartill användare inte
hade behörighet, och därvid få träff i träfflistan. Användaren kunde emellertid varken se aktbeskrivningen eller aktens innehåll.
86. Arbetsförmedlingen hänvisar i felrapport nr 187 varken till kravdokumentation eller annat underlag vari det skulle framgå att det som Arbetsförmedlingen rapporterar utgör en avvikelse i Tjänsten.
87. Arbetsförmedlingen hänvisar numera till underliggande krav, Fördjupad
lösningsbeskrivning och Tjänstens behörighetsmodell. Arbetsförmedlingen
gör gällande att det av krav nr 70 och krav nr 152 skulle framgå att den av
Arbetsförmedlingen påstådda avvikelsen utgör ett fel i Tjänsten. Av krav nr
70 framgår följande:
”Träfflistan vid sökning är behörighetsstyrd.

30

, Bilaga S-142.
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En användare ska inte se fler objekt i träfflistan än vad behörigheten tillåter. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Personuppgiftslag (1998:204), Lag om behandling
av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2002:546) Förordning om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2002:623).”31

88. Krav nr 152 föreskriver följande:
”Det skall gå att styra behörighet till attribut.
Vissa attribut ska inte visas för vissa användare och grupper.
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Personuppgiftslag (1998:204), Lag om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
(2002:546) Förordning om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2002:623).”32

89. Därtill hänvisar Arbetsförmedlingen till följande avsnitt i Fördjupad lösningsbeskrivning:
”4.2.1 Behörighet
Registratorer får behörighet att söka på alla attribut på alla akter och på ingående
dokument.
Detta betyder att behörighetsregler inte till fullo följs när det gäller möjlighet för
registratorer att hitta objekt, däremot kan de inte öppna och se information som
de inte har tillgång till enligt gällande behörighetsregler.” 33

90. Arbetsförmedlingen hänvisar dessutom till regler i behörighetsmodellen för
användare med roll handläggare, chef respektive registrator. Såvitt CGI har
kunnat utläsa, är de regler Arbetsförmedlingen hänvisar till följande:34

Hdl_024

31

Roll

Funkt Funktion
ionso
m råd
e

Handläggare

Läsa

Roll

Funkt Funktion
ionso
m råd
e

Objekttyp Resultat

Visa direkt och
Dokument
indirekt känsliga
attribut på dokument i
akt

Handläggare får titta på direkt
eller indirekt känsliga attribut
på dokument i en akt oavsett
skyddsklass eller skyddade
personuppgifter om de är
ansvariga för eller inbjudna till
akten. Gäller ej migrerade och
makulerade akter.

Objekttyp Resultat

Akt:
Aktstatus

Akt:
Ansvarig
eller
inbjuden

Akt:
Akt:
Skyddade
Akttyp
persuppgift
er

"Påbörjat"
Ansvarig
"Pågående"
Inbjuden
"Handläggning
avslutat"
"Avslutat"

inte styrande

Akt:
Aktstatus

Akt:
Akt:
Skyddade
Akttyp
persuppgift
er

Akt:
Ansvarig
eller
inbjuden

Akt:
Skyddsklas
s

Alla förutom inte styrande
"Migrerad från
AfDia"

Akt:
Skyddsklas
s

Akt:
Användare: Dokum ent: Dokum ent:
Organisation Organisation Dokum entri Dokum entst
ktning
atus

inte styrande

inte styrande

inte styrande

Akt:
Användare: Dokum ent: Dokum ent:
Organisation Organisation Dokum entri Dokum entst
ktning
atus

Se bilaga K- 6, krav 70.
Bilaga K-6, krav 157.
33
Bilaga K-11, s. 9.
34
Regel nr 24 för roll ”Handläggare”, regel nr 15 för roll ”Chef” samt regel nr 15 för roll
”Registrator”, bilaga K- 9.
32

inte styrande
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Chef_015

Reg_015

Chef

Läsa

Roll

Funkt Funktion
ionso
m råd
e

Registrator

Läsa

Visa direkt och
Dokument
indirekt känsliga
attribut på dokument i
akt

chefer får titta på direkt eller
indirekt känsliga attribut på ett
dokument i akt hos den egna
enheten

Objekttyp Resultat

Visa direkt och
Dokument
indirekt känsliga
attribut på dokument i
akt

inte styrande

inte styrande

inte styrande

Akt:
Aktstatus

Akt:
Ansvarig
eller
inbjuden

inte styrande

Registratorer får titta på alla
inte styrande
attribut på ett dokument i akt
hos den egna enheten om
akten inte innehåller skyddade
personuppgifter.

inte styrande

inte styrande

användare.ch inte styrande
ef.org

Akt:
Akt:
Skyddade
Akttyp
persuppgift
er

Akt:
Skyddsklas
s

Akt:
Användare: Dokum ent: Dokum ent:
Organisation Organisation Dokum entri Dokum entst
ktning
atus

"Nej"

inte styrande

användare.re inte styrande
gistrator.org

inte styrande

inte styrande

inte styrande

91. Krav nr 70 avser träfflistor. Enligt kravet ska användarens behörighet styra
vilka objekt som visas i träfflistan. Såsom CGI i kommentar till felrapport
nr 187 den 18 februari 2014 informerat om, möter Tjänsten detta krav.35
Behörigheten styr vilka objekt som visas i träfflistan, och användare kan
alltså i träfflistan bara se objekt som användaren har behörighet att se. Därtill kan användaren, för dessa objekt, bara se de attribut som användaren har
behörighet att se (vissa attribut i objektet kan alltså vara dolda för användaren).
92. Tjänsten möter även krav nr 152. Behörighet går att styra till attribut och en
användare kan aldrig se attribut i en akt som användaren inte har behörighet
att se.
93. Av Fördjupad lösningsbeskrivning framgår att registrator ska ha behörighet
att söka på alla attribut för akter och ingående dokument. Detta kan registratorerna göra, varför Tjänsten även uppfyller krav i Fördjupad lösningsbeskrivning.
94. Den lösning CGI har implementerat är också utformad i enlighet med behörighetsmodellen. Varje roll som Arbetsförmedlingen hänvisar till har den
behörighet, varken större eller mindre, som föreskrivs i modellen.
95. Arbetsförmedlingen påstår att fel föreligger eftersom en användare kan se
förekomsten av en akt som uppfyller sökvillkoren.36 CGI håller inte med. En
användare kan aldrig öppna akter och få tillgång till information som ligger
utanför användarens behörighet. Vidare visas aldrig aktbeskrivningen för en
användare som inte har behörighet till akten, varför användaren inte kan få
någon som helst information om akten ifråga.
96. Arbetsförmedlingen påstår vidare att behörighetsreglerna kan kringgås genom att en användare som söker på ”lönebidrag” tillsammans med ett företagsnamn vid träff skulle få ”bekräftat” att företaget ifråga erhåller lönestöd.
Arbetsförmedlingens slutsats är emellertid felaktig. En sådan slutsats kan
35
36

Se felrapporten i bilaga S-142.
Bilaga K-14, s. 14-15.

inte styrande

inte styrande
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inte dras enbart genom att användaren kan se förekomsten av begreppet i en
akt. I Arbetsförmedlingens exempel skulle sökträff kunna uppstå av flera orsaker. Som exempel kan nämnas att företaget ifråga nekats eller vägrat ta
emot lönebidrag, att företaget/enskild person som arbetar på företaget har
ansökt om lönebidrag alternativt att en tidigare lönebidragshandläggare arbetat på företaget ifråga.
97. Arbetsförmedlingen verkar tro att en användare genom att söka på attributet
”alkoholproblem” får träffar för ärenden som inkluderar denna information.
Det är fel. För det första kan sökningar endast göras för på förhand inställda
sökattribut, såsom ”Aktbeskrivning”. Med ”Aktbeskrivning” avses aktens
rubricering, varför sökträffar endast kan uppkomma för ord som inkluderas
i aktens rubrik. ”Alkoholproblem” torde inte utgöra en lämplig aktbeskrivning. En användare kan aldrig få träff på information som finns i själva akten, t.ex. om en handläggare noterat information om alkoholproblem i anteckningar i ärendet. Härvid kan noteras att det är Arbetsförmedlingen som
väljer hur akterna ska rubriceras, varför känsliga rubriker enkelt kan undvikas.
98. För det andra kan noteras att de träffar som Arbetsförmedlingen menar utgör fel i felrapport 187 aldrig kan uppstå vid sökning i sökandedossiéer. I
sökandedossiéerna finns information om enskilda arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det är alltså inte möjligt att, såsom Arbetsförmedlingen påstår, ”laborera med sådana sökord [”alkoholproblem”] tillsammans med t.ex. namn
på en enskild” och därigenom ”indirekt få tillgång till information”.37 Sökträff kan
aldrig uppstå för information om enskilda arbetssökande.
99. För det tredje ska noteras att det för de sökord som utgör känsliga attribut i
Tjänsten används ”fonetisk sökning”, vilket innebär att om sökning görs på
bolaget ”Rådgivning AB”, kommer träff även uppkomma för bolag som heter ”Rådgivningsbyrån AB”. Användaren kan således inte dra några som
helst slutsatser av en sökträff.
100. Därtill vill CGI poängtera att en användare på Arbetsförmedlingen som söker på skyddsklassad information gör sig skyldig till lagbrott. Det är enligt
svensk lag inte tillåtet att utan behörighet söka på skyddsklassad information.
101. Det kan konstateras att det varken av kravunderlag eller andra specifikationer framgår att sådan sökträff som Arbetsförmedlingen påstår utgör fel i
Tjänsten inte får ske. Efterhand som CGI förstått att Arbetsförmedlingen
inte önskar dessa sökträffar har CGI undersökt om funktionen ifråga kan
justeras. Eftersom den lösning Arbetsförmedlingen efterfrågat är mycket
komplicerad att skapa utifrån systemets övriga konstruktion och funktionalitet har CGI dragit slutsatsen att det troligtvis inte går att implementera en
funktion i befintlig Tjänst exakt i enlighet med Arbetsförmedlingens öns37

Bilaga K-47, stycke 46.
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kemål. CGI har vid ett flertal tillfällen försökt ta upp felrapport nr 187 till
diskussion med Arbetsförmedlingen, men eftersom Arbetsförmedlingen inte
velat diskutera felrapporten har den eskalerats till ledningen för Arbetsförmedlingen och CGI. Inte heller i detta forum har emellertid Arbetsförmedlingen velat diskutera felrapporten. Parterna har därför inte kunnat enas
om en lösning på det av Arbetsförmedlingen upplevda problemet. Trots
Arbetsförmedlingens vetskap om att parterna har olika uppfattning om felrapport nr 187 har Arbetsförmedlingen rapporterat funktionen som ett fel i
samtliga testrapporter under våren 2014.
102. Arbetsförmedlingen har även gjort gällande att CGI i en intern felrapport i
januari 2014 klassificerade det påstådda felet i felrapport 187 som ett fel och
att CGI senare drog tillbaka denna felrapport. Det är inte korrekt.
103. CGI:s interna felrapport med ID 522 avsåg att information visades i sökresultatet, trots att testaren inte skulle ha tillgång till sådan information. Detta
framkommer också uttryckligen av felrapportens rubrik som Arbetsförmedlingen hänvisar till: ”Sensitive fields Aktbeskrivning and Dokumenttitel not filtered on searches when creating links”.38 CGI har uttryckligen i Bilaga S-90 förklarat att aktbeskrivningen aldrig visas för en akt som användaren inte har behörighet till.39 Det är heller inte korrekt såsom Arbetsförmedlingen påstår
att CGI ”drog […] tillbaka felrapporten, utan någon förklaring.”40 CGI rättade felrapporten och utförde därefter omtester för funktionen. Vid dessa tester
konstaterades att funktionen fungerade i enlighet med Tjänstens kravunderlag och behörighetsregler, varför felrapporten stängdes.
104. CGI konstaterar även att Arbetsförmedlingen för felrapport 187 inte har
följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner. Arbetsförmedlingen har inte
klassificerat det påstådda felet korrekt och inte samverkat med CGI avseende klassificeringen. Arbetsförmedlingen har heller inte hänvisat till testfall.
105. Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingen i felrapport nr 187
varken hänvisar till underliggande kravdokumentation eller andra specifikationer, att Arbetsförmedlingen inte följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner, att användare aldrig kan få tillgång till information användaren ifråga
inte har behörighet till, att den påstådda avvikelsen i felrapporten inte utgör
en avvikelse i Tjänsten, att felrapporten eskalerats eftersom parterna inte
kunnat enas om felrapporten, samt att Arbetsförmedlingen har vägrat diskutera felrapporten på ledningsnivå varför felrapporten fortfarande är öppen.
Klassificering av felet
106. För det fall tingsrätten skulle anse att felrapport 187 utvisar ett fel i Tjänsten
anser CGI att felrapporten är att klassificera som ett fel av felklass 3. Det
38

Se bild i stycke 50 i Bilaga K-47.
Bilaga S-90, stycke 123.
40
Bilaga K-47, stycke 51.
39
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påstådda felet blockerar inte användning och medförde inte att Arbetsförmedlingen var tvungen att avbryta sina tester. Det kan konstateras att lösningen i sig inte bryter mot gällande lag eller förordning. För det fall funktionen skulle utgöra ett fel kan det kringgås med manuella rutiner, genom att
Arbetsförmedlingens användare inte utför olagliga sökningar på skyddsklassad information för vilken användaren inte har behörighet.

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 52041, 57642, 47143
och 30044
Arbetsförmedlingen

107. Felen 520, 576 och 471 yttrar sig alla genom att en användare (handläggare)
kan radera dokument med status ”fastställd” i systemet – trots att användaren inte ska ha sådan behörighet. Ett dokument som har status ”fastställd”
utgör allmän handling.
108. Fel 300 yttrar sig istället genom att en aktansvarig inte kan ta bort filer med
status ”arbetsmaterial”, i direkt strid med kravunderlaget, se särskilt krav 228
(se utdrag nedan).
109. Flera krav har uppställts i syfte att reglera i vilka situationer som dokument
får respektive inte får raderas, och vilka åtgärder som ska vara behörighetsstyrda, se utdrag ur relevanta krav från Kravlistan45.
228

488

41

Dossiéer, akter, dokument
och filer med
status "arbetsmaterial"
kan tas bort.

Borttagandet
ska vara styrt
av behörigheter.
Arkivlag
2004:787

Arbetsversioner kan
rensas.

Arbetsversioner ska
kunna rensas, antingen automatiskt
vid upprättande av
nästa eller nästföljande version eller
genom att dokumentskaparen väljer
att behålla vissa.
Möjligheten ska
vara behörighetsstyrd.

Felrapporten återfinns i bilaga S-144.
Felrapporten återfinns i bilaga S-145.
43
Felrapporten återfinns i bilaga S-155.
44
Felrapporten återfinns i bilaga S-154.
45
Bilaga K-6.
42

346

Specifika versioner eller alla
versioner av ett
dokument eller en
fil skall kunna tas
bort.

342

Möjligheten ska
vara behörighetsstyrd.

Fastställda versioner
av dokument får endast makuleras av användare med tillräckligt behörighet.

Avser felregistreringar
eller andra uppenbara
felaktigheter. Allmänna handlingar får
endast gallras.
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110. Som framgår är det tydligt reglerat hur dokument med olika status får tas
bort och att möjligheten att ta bort dokument med olika status ska vara behörighetsstyrt. Anledningen till denna noggranna kravreglering är flera.
Framförallt är kraven uppställda för att Arbetsförmedlingen ska kunna agera
enligt de lagregler som myndigheten måste följa, särskilt tryckfrihetsförordningen som reglerar allmänna handlingar, offentlighets- och sekretesslagen
samt arkivlagen. Därtill är kraven viktiga för att tillse att enskilda handläggare/anställda inte begår tjänstefel genom att av misstag radera allmänna
handlingar i strid med lagstiftning.
111. Nyss nämnda fel medför att Arbetsförmedlingen inte kan upprätthålla de
lagstadgade krav som åligger myndigheten avseende allmänna handlingar
och kan därtill leda till att enskilda personer hos Arbetsförmedlingen av
misstag begår tjänstefel.
112. Samtliga rubricerade fel yttrar sig genom att användare i ELDA kan ta bort
respektive inta ta bort dokument för vilka de inte ska kunna respektive
kunna göra så.
113. Såväl fel 520 som 576 yttrar sig genom att handläggare kan radera dokument
med status ”fastställd” i systemet – trots att handläggare inte ska ha sådan
behörighet. Ett dokument som har status ”fastställd” utgör allmän handling.
114. Fel 471 innebär också att ett dokument med status ”fastställd” kan raderas i
en situation då detta inte ska ske. Fel 471 yttrar sig genom att sådana dokument raderas vid manuell rensning av akter genom kommandet ”Rensa akt”.
Detta trots att enbart arbetsutgåvor ska raderas vid detta kommando. Trots
det raderas fastställda versioner, medan vissa arbetsutgåvor inte raderas.
115. Av Kravlistan46 framgår på flera ställen att det råder strikta behörighetsregler
kring vilka roller som ska ha möjlighet att radera dokument, såväl med status arbetsmaterial som fastställd. Relevanta krav för de nyss nämnda felen är
utklippta nedan.
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Dossiéer, akter, dokument och
filer med status "arbetsmaterial"
kan tas bort.

Borttagandet ska vara styrt
av behörigheter.
Arkivlag 2004:787

346

46

Bilaga K-6.

Specifika versioner eller alla
versioner av ett dokument eller
en fil skall kunna tas bort.

Möjligheten ska vara behörighetsstyrd.
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Arbetsversioner ska kunna
rensas, antingen automatiskt
vid upprättande av nästa eller nästföljande version eller
genom att dokumentskaparen väljer att behålla vissa.
Möjligheten ska vara behörighetsstyrd.

Fastställda versioner av dokument får endast makuleras av
användare med tillräckligt behörighet.

Avser felregistreringar eller
andra uppenbara felaktigheter. Allmänna handlingar
får endast gallras.

116. Som framgår är det tydligt reglerat hur dokument med olika status får tas
bort och att möjligheten att ta bort dokument med olika status ska vara behörighetsstyrt. Anledningen till denna noggranna kravreglering är flera.
Framförallt är kraven uppställda för att Arbetsförmedlingen ska kunna agera
enligt de lagregler som myndigheten måste följa, särskilt tryckfrihetsförordningen som reglerar allmänna handlingar, offentlighets- och sekretesslagen
samt arkivlagen. Därtill är kraven viktiga för att tillse att enskilda handläggare/anställda inte begår tjänstefel genom att av misstag radera allmänna
handlingar i strid med lagstiftning.
117. Den specificerade behörigheten följer av Behörighetsmodellen47, av vilken
det framgår att handläggare endast får radera arbetsutkast och att rätten att ta
bort fastställda versioner är förbehållen chefer och registratorer, se nedanstående utklipp avseende handläggares behörighet i detta avseende.
Handläggare

Ta bort

Ta bort
arbetsutgåva

Doku- Handläggare får ta bort
kuarbetsutgåvor av ett
ment dokument i en akt som
de är ansvariga för eller
inbjudna till

118. Anledningen till att fel 520 och 576 har rapporterats som två separata fel,
trots att felen i båda fallen medför att handläggare felaktigt kan radera fastställda dokument, är att felen har uppstått vid användande av olika funktioner i ELDA. Mer konkret var det avseende fel 520 en vanlig handläggare
som kunde ta bort fastställda dokument., medan det i fel 576 var en aktansvarig (ärendeansvarig handläggare) som kunde ta bort fastställda dokument.
De två rollerna har olika behörighet, men ingen av dem ska kunna ta bort
fastställda dokument. Eftersom Arbetsförmedlingen enbart kan notera
felyttringar och inte orsaken bakom ett visst fel, rapporteras varje felyttring
separat.
119. Av CGI:s invändningar framgår att bolaget i sitt bemötande avseende felrapporterna 520, 576 och 471 har fäst avgörande vikt vid att det dokument
som har varit föremål för Arbettsförmedlingens tester haft status ”arbetsutgåva”. CGI menar därför att det inte föreligger något fel.48
47
48

Bilaga K-9.
Se punkterna 149 och 155 i bilaga S-90.

30 (156)
DATUM

2016-10-04

DIARIENR

120. Det är korrekt att Arbetsförmedlingen har utfört testet på ett dokument
med dokumentversion 1.1, dvs. en ”arbetsutgåva”. När denna version raderades, raderades även alla andra tidigare versioner av dokumentet, inklusive
”fastställda versioner”. Genom sitt bemötande underlåter CGI därför att
besvara själva felpåståendet och vad Arbetsförmedlingen har framfört om
att radering av ett dokument med status ”arbetsutgåva” även medför att underliggande dokumentversioner av dokumentet med status ”fastställd” raderas.
Felet medför att en person, som har behörighet att radera dokument med
status ”arbetsutgåva” även kan radera dokument med status ”fastställd”.
Detta står direkt i strid med kravunderlaget, se särskilt krav 342 (utklippt
ovan).
121. Krav 342 anger uttryckligen att fastställda versioner av ett dokument inte får
raderas av användare utan viss behörighet, däribland handläggare.
122. Som Arbetsförmedlingen har beskrivit har handläggare dock kunnat radera
fastställda versioner av dokument (dvs. allmänna handlingar). Dessa versioner har raderats om handläggaren har raderat en senare dokumentversion
med status arbetsdokument.
123. CGI:s påstående att behörighetsregel nr 22 – i motsats till krav 342 – skulle
ange att statusen på ett dokument (vilket får förstås som senaste statusen för
dokumentet) skulle vara styrande även för underliggande versioner stämmer
inte. Av behörighetsregeln framgår – helt i enlighet med krav 342 – att
handläggare får ta bort ”arbetsutgåvor av ett dokument” (Arbetsförmedlingens understrykning).
124. Med de aktuella felen kan dock handläggare ta bort även fastställda versioner av ett dokument. Detta är uttryckligen i strid med krav 342 och i strid
med behörighetsregel nr 22 som enbart ger handläggare rätt att ta bort versioner med status arbetsmaterial. Även detta fel rör det centrala kravet på
behörighetsstyrning.
125. Avseende fel ID 300 är felet det motsatta de övriga tre rubricerade felen –
nämligen att en aktansvarig inte kan ta bort filer med status ”arbetsmaterial”. Detta står också i direkt strid med kravunderlaget, se särskilt krav 228
(inklippt nedan).
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Dossiéer, akter, dokument och
filer med status "arbetsmaterial"
kan tas bort.

Borttagandet ska vara styrt
av behörigheter.
Arkivlag 2004:787

126. Efter förfrågan om förtydligande av sin inställning vid den muntliga förberedelsen förklarar CGI i sitt yttrande att anledningen till aktuella fel är att
det skulle finnas uttryckliga regler för dokument, men inte dokumentversioner. Enligt CGI medför detta att dokumentversioner ska tillhöra dokument och att dokumentstatusen på den senaste versionen ska vara styrande
för alla underliggande versioner. Detta är felaktigt och visar på en grundläg-
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gande brist för förståelse avseende innebörden av dokument respektive dokumentversioner, och hur dessa ska hanteras behörighetsmässigt.
127. Dokumentversionshanteringen var föremål för flera diskussioner under projektets gång och i syfte att förenkla för CGI att uppfylla de viktigaste kraven
gjorde Arbetsförmedlingen eftergifter i kravställningen avseende dokumentversioner. Nedanstående bild är ett utklipp ur den Fördjupade lösningsbeskrivningen49, punkt 5.2, och visar hur parterna till slut enades om strukturen för versionshanteringen.

128. Som framgår av ovanstående bild kan en dokumentversion vara såväl av typen ”arbetsutgåva” som ”fastställd”, och därmed ha olika status. Varje dokumentversion utgör vidare en egen fil till vilken det är kopplat ett dokumentkort innehållandes metadata (information om filen). Det är därför tydligt av den fördjupade lösningsbeskrivningen att olika dokumentversioner
kan ha olika behörighet. CGI:s påstående om att en utvärdering enbart ska
göras mot den senaste dokumentversionen avseende alla underliggande dokumentversioner är felaktig. Detta framgår inte minst av att CGI inte har
kunnat presentera något stöd i kravunderlaget för påståendet.
129. Att en utvärdering mot behörighet ska göras mot varje version (och alltså
inte enbart mot den senaste versionen) framgår också tydligt av punkt
5.2.1.2 i den Fördjupade lösningsbeskrivningen50, inklippt nedan.

49
50

Bilaga K-11.
Bilaga K-11.
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130. Som uttryckligen anges i punkten ska det för varje version av en fil vara möjligt
att ta bort denna, förutsatt att användaren har behörighet till detta. Detta uttrycker tydligt att behörigheten måste utvärderas separat mot varje filversion.
131. Det framstår också som självklart att en sådan separat utvärdering mot varje
dokumentversion måste göras mot bakgrund av att ”fastställda” dokumentversioner utgör allmän handling. Naturligtvis är det av största vikt att allmänna handlingar inte kan raderas av någon som saknar behörighet. CGI:s
implementerade lösning medför dessutom att en person som inte har behörighet att radera allmänna handlingar i tron att denne raderar en arbetsutgåva även raderar allmänna handlingar. Utöver att en allmän handling felaktigt raderas, raderas den därmed utan att användaren förstår detta. Detta är
naturligtvis mycket allvarligt och utan tvekan ett fel i Tjänsten.
132. CGI har avseende fel 471 framfört att Arbetsförmedlingen inte skulle ha beställt funktionen för automatisk rensning av akt. Detta är återigen ett sätt för
CGI att flytta fokus från vad felet egentligen består i, nämligen att när en användare tar bort en arbetsutgåva försvinner även underliggande versioner – även fastställda sådana. Eftersom detta sker saknar det helt betydelse huruvida Arbetsförmedlingen skulle ha undantagit automatisk rensning av arbetsutgåvor
från krav 488 eller inte.
133. Arbetsförmedlingen ställer sig i denna del slutligen frågande till vilket erbjudande om komplettering av behörighetsreglerna som CGI menar att de har
framställt till Arbetsförmedlingen. Som påpekats tidigare finns det mellan
parterna ett avtalat system för hantering av ändringar, såsom kompletteringar, i TIPS. Ändringar ska hanteras genom funktionen för ändringsbegäran.
CGI har inte framställt någon ändringsbegäran i detta avseende.
134. Arbetsförmedlingen instämmer inte i att den kravställda funktionen skulle
ha hanterats som en tilläggsbeställning.51 Kravställningen är tydlig i angivandet av att det för varje dokumentversion måste utvärderas vad en användare
har behörighet att göra med dokumentversionen i fråga. Kravställningen är
också tydlig i att om en användare som saknar behörighet kan radera ett dokument som denne inte har behörighet att radera så är det i strid mot kravställningen. Nu visar rubricerade felrapporter att så kan ske (med undantag
för fel 300, där problemet är det motsatta) och det föreligger således fel.
51

Punkt 125 i bilaga S-161.

33 (156)
DATUM

2016-10-04

DIARIENR

Klassificering av felen
135. Samtliga rubricerade fel yttrar sig genom att användare i ELDA felaktigt kan
ta bort respektive inte ta bort dokument i systemet. Avseende dokument
som felaktigt kan tas bort utgörs dessa av fastställda versioner, dvs. allmänna
handlingar. De fyra felen innebär alla att behörighetsreglerna inte upprätthålls. Behörighetsreglerna i detta avseende är uppsatta med hänsyn till att
dokument i systemet utgörs av allmänna handlingar, för vilka det föreligger
strikta lagkrav för hur dessa ska behandlas. Redan av dessa anledningar står
det klart att felen är mycket allvarliga, dvs. felklass 1 (fel nr 520 och 576) respektive felklass 2 (fel nr 471 och 300).
CGI

Felrapport med ID 520
136. Den 11 februari 2014 skapade Af en felrapport med rubrik ”[h]andläggare kan
radera dokument med status fastställd”.52 Enligt Arbetsförmedlingen bestod felet
i att handläggare kunde ta bort fastställda versioner av dokument. Arbetsförmedlingen menade att det av behörighetsmodellen framgår att handläggare bara ska kunna radera arbetsutgåvor, dvs. inte fastställda dokument.
137. Arbetsförmedlingen har inte följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner
för felrapporterna. Arbetsförmedlingen har inte samverkat kring klassificeringen av de påstådda felen och inte hänvisat till testfall.
138. I felrapport nr 520 hänvisar Arbetsförmedlingen inte till relevant behörighetsregel. Arbetsförmedlingen hänvisar heller inte till annan kravdokumentation. Numera hänvisar Arbetsförmedlingen däremot till krav nr 225,
krav nr 342, krav nr 346 och krav nr 488. Därtill hänvisar Arbetsförmedlingen till behörighetsmodellen. Såvitt CGI förstår hänvisar Arbetsförmedlingen till behörighetsregel nr 22 för roll ”handläggare”.
139.

Av krav nr 225 framgår följande:
”Dossiéer, akter, dokument och filer med status "arbetsmaterial"
kan tas bort.
Borttagandet ska vara styrt av behörigheter.
Arkivlag 2004:787”53

140.

Krav nr 342 föreskriver följande:
”Fastställda versioner av dokument får endast makuleras av användare med tillräckligt behörighet.

52
53

Felrapport nr 520, bilaga S-144.
Krav nr 228, bilaga K-6.

34 (156)
DATUM

2016-10-04

DIARIENR

Avser felregistreringar eller andra uppenbara felaktigheter. Allmänna handlingar får endast gallras.”54

141.

Av krav nr 346 framgår följande:
”Specifika versioner eller alla versioner av ett dokument eller en
fil skall kunna tas bort.
Möjligheten ska vara behörighetsstyrd.”55

142.

Krav nr 488 föreskriver att arbetsversioner ska kunna rensas:
”Arbetsversioner kan rensas.
Arbetsversioner ska kunna rensas, antingen automatiskt vid upprättande av nästa eller nästföljande version eller genom att dokumentskaparen väljer att behålla vissa. Möjligheten ska vara behörighetsstyrd.”56

143. Av behörighetsregel nr 22 för roll ”handläggare” framgår följande:

144. Ingen av ovanstående krav och behörighetsregler är relevanta för felrapport
nr 520. De förutsättningar som Arbetsförmedlingen gör gällande i felrapporten är nämligen överhuvudtaget inte för handen. I felrapporten påstår
Arbetsförmedlingen att handläggare kan ta bort dokument som har status
fastställd. Det är fel. Av felrapport nr 520 framgår indirekt att det dokument
som varit föremål för Arbetsförmedlingens tester har status ”arbetsutgåva”
eftersom dokumentet har dokumentversion 1.1. Fastställda dokument har
alltid versionsnummer som slutar med ”.0”, dvs. ”1.0”, ”2.0” etc. Därav kan
dokumentstatusen för det dokument som testats endast ha varit ”arbetsutgåva”.
145. Av de krav och regler som Arbetsförmedlingen hänvisar till framgår att
handläggare ska ha behörighet att ta bort dokument med status arbetsutgåva. Av behörighetsregel nr 22 för roll ”handläggare” framgår förutsättningar under vilka en handläggare får ta bort ett dokument. Enligt regeln
krävs för att användare med rollen handläggare ska kunna ta bort dokument
att (1) akten, i vilken dokumentet ligger, har status ”påbörjat” eller ”på54

Krav nr 342, bilaga K-6.
Krav nr 346, bilaga K- 6.
56
Krav nr 488, bilaga K-6.
55
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gående”, att (2) användaren är ”ansvarig” eller ”inbjuden” till den akt vari
dokumentet ligger, och att (3) dokumentets dokumentstatus är ”arbetsutgåva”. Samtliga krav måste vara uppfyllda för att handläggaren ska kunna ta
bort dokumentet.
146. Dokumentet kunde i förevarande fall tas bort eftersom dokumentet hade
status ”arbetsutgåva” samt att övriga förutsättningar i behörighetsregel nr 22
var uppfyllda. CGI har härtill erbjudit Arbetsförmedlingen att komplettera
behörighetsreglerna så att dokumentversioner tilldelas olika dokumentstatus.
Arbetsförmedlingen har avböjt detta erbjudande.
147. CGI har förklarat för Arbetsförmedlingen att felrapport nr 520 inte utgör
ett fel och att lösningen fungerar i enlighet med Tjänstens behörighetsregler.
Likväl vidhåller Arbetsförmedlingen att funktionen utgör ett fel i Tjänsten.
Arbetsförmedlingen har heller inte velat diskutera felrapporten på ledningsnivå. Istället har Arbetsförmedlingen omrapporterat felrapporten, i strid
med avtalat förfarande för eskalering, i samtliga testrapporter under våren 2014.
148. Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingen i felrapport nr 520
varken hänvisar till underliggande kravdokumentation eller andra specifikationer, att det dokument som varit föremål för Arbetsförmedlingens tester
överhuvudtaget inte har haft dokumentstatus ”fastställd” såsom Arbetsförmedlingen påstår, att den påstådda avvikelsen i felrapport nr 520 inte utgör
en avvikelse i Tjänsten, att CGI har erbjudit sig att implementera en lösning
i enlighet med Arbetsförmedlingens önskemål men att Af avvisat CGI:s erbjudande, att felrapport nr 520 eskalerats eftersom parterna inte kunnat enas
om felrapporten, samt att Arbetsförmedlingen har vägrat diskutera felrapporten på ledningsnivå varför felrapporten fortfarande är öppen.
Felrapport med ID 576
149. Den 5 mars 2014 inkom Arbetsförmedlingen med felrapport nr 576. Enligt
Arbetsförmedlingen bestod felet i att ”[h]andläggare kan radera dokument som är
fastställda”.57 Arbetsförmedlingen hänvisar i felrapporten inte till underliggande kravdokumentation av vilken framgår att funktionen utgör avvikelse i
Tjänsten.
150. Arbetsförmedlingen har inte följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner
för felrapporterna. Arbetsförmedlingen har inte samverkat kring klassificeringen av de påstådda felen och inte hänvisat till testfall.
151. När CGI fick del av felrapporten påtalade CGI att Arbetsförmedlingen redan inkommit med två felrapporter för funktionen ifråga, nämligen felrapport nr 300 och felrapport nr 520. Även i felrapport nr 576 har det dokument som varit föremål för Arbetsförmedlingens tester haft ett versions57

Felrapport nr 576, bilaga S-145.
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nummer som inte slutade på ”.0”, varför dokumentet i själva verket haft status ”arbetsutgåva”. CGI får därmed hänvisa till vad som redogjorts för
ovan.
152. Härvid vill CGI framhålla att CGI har erbjudit sig att implementera en lösning som innebär att dokumentversioner kan ha olika dokumentstatus. Arbetsförmedlingen har avböjt CGI:s erbjudande och hävdar alltjämt att felrapporterna nr 520 och nr 576 utgör fel i Tjänsten.
153. Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingen i felrapport nr 576
varken hänvisar till underliggande kravdokumentation eller andra specifikationer, att den påstådda avvikelse som Arbetsförmedlingen gör gällande i felrapport nr 576 har rapporterats av Arbetsförmedlingen i två tidigare felrapporter, att det dokument som varit föremål för Arbetsförmedlingens tester
inte har haft dokumentstatus ”fastställd” såsom Arbetsförmedlingen påstår,
att den påstådda avvikelsen i felrapport nr 576 inte utgör en avvikelse i
Tjänsten, att CGI har erbjudit sig att implementera en lösning i enlighet med
Arbetsförmedlingens önskamål men att Arbetsförmedlingen avvisat CGI:s
erbjudande, att felrapport nr 576 eskalerats eftersom parterna inte kunnat
enas om felrapporten, samt att Arbetsförmedlingen vägrat diskutera felrapporten på ledningsnivå varför felrapporten fortfarande är öppen.
Felrapport med ID 471
154. Den 23 januari 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 471 med
rubrik ”[r]ensa akt: vissa fastställda versioner tas bort, vissa arbetsutgåvor tas inte
bort”.58 Arbetsförmedlingen påstod att felet bestod i att alla arbetsutgåvor
inte raderades när kommandot ”Rensa akt” valdes. Enligt Arbetsförmedlingen raderades däremot vissa fastställda dokumentversioner.
155. Arbetsförmedlingen framhåller att den påstådda avvikelsen strider mot
samma krav och behörighetsregler Arbetsförmedlingen gör gällande för felrapport nr 520, dvs. krav nr 228, nr 342, nr 346 och nr 488, samt behörighetsregel nr 22 för roll ”handläggare”.
156. Det finns ingen funktion i Tjänsten som heter ”Rensa akt”, varför CGI har
antagit att Arbetsförmedlingen avser funktionen ”Avsluta handläggning”.
Den 29 januari 2014 genomförde CGI en justering i Tjänsten så att det inte
gick att ta bort dokument som har filversion med status ”fastställd”, i enlighet med Arbetsförmedlingens begäran. CGI meddelade Arbetsförmedlingen
att justeringen hade utförts samma dag, varpå Arbetsförmedlingen svarade
att ”[f]unktionen är ointressant för verksamheten. Såtillvida att den nu endast hanterar
dokument som aldrig har varit fastställda och inga filversioner alls. Det kräver mycket
manuellt arbeta att rensa en akt”.59

58
59

Felrapport nr 471, bilaga S-155.
Se kommentar till felrapport nr 471, bilaga S-155.
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157. CGI har därav antagit att det Arbetsförmedlingen efterfrågar i felrapport nr
471 är en automatisk rensning av arbetsversioner. CGI har dock inte fått
bekräftat att det är detta Arbetsförmedlingen avser eftersom Arbetsförmedlingen inte svarat på CGI:s fråga om saken, utan endast gjort gällande
att ”fel kvarstår”.60 Av krav nr 488 framgår att automatisk rensning av versioner ska finnas för Tjänsten, dock ska detta krav inte ingå i version 1.0/1.1
av ELDA. Arbetsförmedlingen har uttryckligen påtalat att ”[v]i har valt att
inte ha någon automatik i rensningen för V1.0/1.1”.61
158. Såsom CGI förklarat fungerar funktionen ”Avsluta handläggning” i enlighet
med beskrivning i Fördjupad lösningsbeskrivning ”Papperskorg och rensning av arbetsutgåvor”62.
159. I enlighet med lösningen tas inga fastställda dokument bort, och dokument
med status arbetsutgåva kan antingen fastställas eller tas bort.
160. CGI har påtalat för Arbetsförmedlingen att lösningen är implementerad i
enlighet med kravunderlag och specifikationer. Arbetsförmedlingen har inte
accepterat detta, varför felrapporten har eskalerats. Trots att Arbetsförmedlingen har vetat om att parterna är oense om felrapporten har Arbetsförmedlingen i samtliga testrapporter våren 2014 rapporterat funktionen
som ett fel.
161. Det kan även konstateras att denna felrapport avser att Arbetsförmedlingen
önskar att arbetsversioner automatiskt ska rensas från fastställda dokument.
Denna funktion beskrivs av krav 488, för vilket Arbetsförmedlingen under
kravgranskningen hösten 2013 framhöll att ”[v]i har valt att inte ha någon automatisk rensning för V1.0/1.1”.63 Arbetsförmedlingen har alltså överhuvudtaget
inte beställt funktionen för leverans den 3 mars 2014
162. Sammanfattningsvis kan konstateras att CGI den 29 januari 2014 justerat
Tjänsten så att fastställda filversioner inte kan tas bort, att den lösning som
implementerats av CGI är i enlighet med underliggande kravdokumentation,
att den påstådda avvikelsen i felrapport nr 471 inte utgör en avvikelse i
Tjänsten, att felrapporten har eskalerats eftersom parterna inte kunnat enas
om felrapporten, samt att Arbetsförmedlingen har vägrat att diskutera felrapporten på ledningsnivå varför felrapporten fortfarande är öppen.
Felrapport med ID 300
163. Den 15 januari 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 300 med
rubrik ”[a]ktansvarig kan ej ta bort fil med status arbetsmaterial”.64 I felrapporten
60

Se kommentar till felrapport nr 471, bilaga S-155.
Se ELDA – Genomgång av krav Af_CGI_20131015_fristående lista.xlsx, se rad 488, bilaga S-156.
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bilaga S-149.
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Se ELDA – Genomgång av krav Af_CGI_20131015_fristående lista.xlsx, rad 488, bilaga
S-156.
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framhåller Arbetsförmedlingen att fel föreligger eftersom valet ”Ta bort”
inte finns i filmenyn för arbetsversion av fil. Arbetsförmedlingen hänvisar i
felrapport nr 300 inte till relevanta krav och underlag av vilka skulle framgå
att Arbetsförmedlingens påstådda avvikelse utgör ett fel.
164. Numera hänvisar Arbetsförmedlingen till samma krav och behörighetsregler
som Arbetsförmedlingen hänvisar till avseende felrapport nr 520, dvs. krav
nr 228, nr 342, nr 346 och nr 488, samt behörighetsregel nr 22 för roll
”handläggare”. Arbetsförmedlingen framhåller att ”[n]otera särskilt att det i
Behörighetsmodellen uttryckligen anges att aktansvarig ska kunna ta bort fil med status
arbetsmaterial”.65
165. Arbetsförmedlingen har igen fel. Av regel nr 22 i behörighetsmodellen66
framgår att ”[h]andläggare får ta bort arbetsutgåvor av ett dokument i en akt som de
är ansvariga för eller inbjudna till.” (vår understrykning). Av behörighetsmodellen framgår inte att fil eller version ska kunna tas bort.
166. I felrapport nr 300 skriver testaren att ”försöker att ta bort arbetsversion av fil.
Val ”Ta bort” finns ej i filmenyn”.67 Såsom CGI förklarat avseende felrapport
nr 520 i avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla. ovan, är det fullt möjligt i
Tjänsten att ta bort dokument med status ”arbetsutgåva”, i enlighet med
överenskommen behörighetsmodell. I felrapport nr 300 avser filversionen
som testaren försöker ta bort ett dokument som har status ”fastställt”. Filversionen har därför inte varit möjlig att ta bort.
167. CGI påtalade omedelbart detta för Arbetsförmedlingen. CGI förklarade
härvid att den implementerade lösningen följer behörighetsreglernas beskrivning, och om Tjänsten skulle fungera på annat sätt (såsom Arbetsförmedlingen begär) skulle den bryta mot behörighetsreglerna. Som CGI tidigare angivit har CGI härtill erbjudit sig att komplettera behörighetsreglerna
så att filer och dokumentversioner kan ges olika dokumentstatus. Arbetsförmedlingen ville emellertid inte diskutera saken.
168. Eftersom Arbetsförmedlingen alltjämt påstår att den felrapporterade lösningen utgör fel i Tjänsten men då detta inte framgår av avtalade krav och
behörighetsmodell, har felrapporten eskalerats till ledningen för Arbetsförmedlingen och CGI. Trots det har Arbetsförmedlingen omrapporterat
funktionen som ett fel i samtliga av Arbetsförmedlingens testrapporter under våren 2014.
169. Sammanfattningsvis kan konstateras att den fil som varit föremål för Arbetsförmedlingens tester är en del av ett dokument som har haft status ”fastställd” varför det, i enlighet med underliggande kravdokumentation och
specifikationer, inte har varit möjligt att ta bort dokumentet ifråga, att den
påstådda avvikelse som Arbetsförmedlingen gör gällande i felrapporten inte
65
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utgör en avvikelse i Tjänsten, att felrapport nr 300 har eskalerats eftersom
parterna inte kunnat enas om felrapporten, samt att Arbetsförmedlingen har
vägrat att diskutera felrapporten på ledningsnivå varför felrapporten fortfarande är öppen.
Gemensamma kommentarer
170. Felrapporterna 520, 576, 471 och 300 utvisar inte fel i Tjänsten. De oenigheter som uppstått avseende dessa felrapporter beror på att Arbetsförmedlingen inte har implementerat behörighetsregler för versioner av dokument. Eftersom sådana regler saknas fungerar inte Tjänsten som Arbetsförmedlingen önskar i detta avseende.
171. Arbetsförmedlingen menar att fel föreligger eftersom det av krav nr 342 och
krav nr 228 framgår att ”[f]astställda versioner av dokument får endast makuleras av användare med tillräckligt behörighet” respektive ”[d]ossiéer, akter, dokument och filer med status ”arbetsmaterial” kan tas bort. Borttagandet ska vara behörighetsstyrt”. Arbetsförmedlingen har emellertid fel.
172. Av både krav nr 342 och krav nr 228 framgår uttryckligen att möjligheten
för användaren att göra vad kraven föreskriver styrs av vilken behörighet användaren har. Användarens behörighet styrs av behörighetsreglerna i Tjänstens behörighetsmodell.
173. Såsom CGI har förklarat har Arbetsförmedlingen underlåtit att implementera behörighetsregler avseende versioner av dokument, varför sådana regler
saknas i Tjänstens behörighetsmodell. Eftersom Arbetsförmedlingen inte
har kravställt behörighetsregler för versioner av dokument, styr dokumentets
status vilka åtgärder användaren kan vidta (givet sin behörighet) även för
underliggande versioner. En förutsättning för att versioner ska styra vad användaren kan göra är givetvis att det finns en regel som föreskriver att versionen ska vara styrande (och inte dokumentet så som nu är fallet).
174. Arbetsförmedlingen påstår vidare att punkt 5.2 i Fördjupad lösningsbeskrivning skulle visa att dokumentversioner kan ha olika status och att det
av lösningsbeskrivningen är tydligt ”att olika dokumentversioner kan ha olika behörighet.”68 Vidare hänvisar Arbetsförmedlingen till punkt 5.2.1.2 i Fördjupad
lösningsbeskrivning och framhåller att ”[s]om uttryckligen anges i punkten ska
det för varje version av en fil vara möjligt att ta bort denna, förutsatt att användaren har
behörighet till detta.”69
175. Återigen kan konstateras att behörigheten styrs av Tjänstens behörighetsregler vilka återfinns i Tjänstens behörighetsmodell. De sektioner som Arbetsförmedlingen hänvisar till i Fördjupad lösningsbeskrivning har ingenting
med behörigheterna att göra. Såsom Arbetsförmedlingen påstår är det riktigt
att dokumentversioner kan ha olika behörighet. En sådan lösning kräver
68
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emellertid att en behörighetsregel som föreskriver detta har implementerats i
Tjänsten. Arbetsförmedlingen har valt att inte implementera behörighetsregler för underliggande versioner. De krav Arbetsförmedlingen hänvisar till
föreskriver att rätten att ta bort dokument ska vara behörighetsstyrd. Regler
för behörighet finns i Tjänstens behörighetsmodell70. Av regel nr 22 i behörighetsmodellen framgår att handläggare får ta bort dokument med dokumentstatus arbetsutgåva.
176. Arbetsförmedlingen menar att testaren i felrapporterna 520 och 576 har
kunnat ta bort dokument trots att status är ”fastställt” samt att testaren i felrapport 300 inte kunnat ta bort en fil trots att dokumentstatus är ”arbetsmaterial”. Såsom CGI har förklarat har emellertid dokumentstatus i felrapporterna 520 och 576 inte varit ”fastställt” utan ”arbetsutgåva”. För felrapport
300 har dokumentstatus varit ”fastställt”.
177. Av behörighetsregel nr 22 – vilket är den behörighetsregel som styr handläggares behörighet att ta bort dokument – framgår att handläggare får ta
bort dokument med dokumentstatus arbetsutgåva i akter som handläggaren
är ansvarig för eller inbjuden till (dokumentstatus kan vara antingen ”Arbetsutgåva” eller ”Fastställt”). Av regeln framgår att det är dokumentstatusen för
dokumentet, och alltså inte dokumentstatusen för underliggande filer och
versioner, som är avgörande för om dokumentet ska kunna tas bort. Rubriken till kolumnen där dokumentstatus anges är ”Dokument: dokumentsstatus”.
Av rubriken framgår alltså uttryckligen att dokumentstatus kopplas till dokumentet.
178. Eftersom det i behörighetsmodellen endast finns en regel för det övergripande dokumentet är det dokumentet som sådant som avgör om dokumentstatus är ”fastställt” eller ”arbetsmaterial”. För det fall dokumentet innehåller underliggande filer eller versioner kommer alltså – eftersom det inte
finns någon regel avseende dokumentstatus för versioner eller filer av dokumentet – statusen på dokumentet vara styrande även för underliggande
versioner eller filer. Eftersom det uttryckligen framgår av behörighetsregel
nr 22 att dokumentet (och inte eventuella underliggande versioner eller filer)
styr dokumentstatus kan det inte komma som en överraskning för Arbetsförmedlingen att Tjänsten fungerar som den gör i detta avseende.
179. En behörighetsregel kopplad till versioner av dokument hade emellertid enkelt kunnat implementeras i befintlig behörighetmodell och som CGI tidigare har förklarat har CGI också erbjudit Arbetsförmedlingen att komplettera behörighetsreglerna med en sådan regel. Arbetsförmedlingen ifrågasätter att CGI har framställt ett sådant erbjudande till Arbetsförmedlingen och
framhåller härvid att ”[ä]ndringar ska hanteras genom funktionen för ändringsbegäran. CGI har inte framställt någon ändringsbegäran i detta avseende”.71 Det är kor-
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rekt att CGI inte har framställt någon ändringsbegäran avseende funktionen.
Anledningen är att Arbetsförmedlingen uttryckligen tillbakavisade detta.
180. Eftersom den regel som Arbetsförmedlingen efterfrågar inte framgår av avtalade specifikationer (Tjänstens behörighetsmodell) och alltså inte har upphandlats av Arbetsförmedlingen, ska införandet av en sådan regel emellertid
hanteras som en tilläggsbeställning (ÄB), vilket CGI noterar att Arbetsförmedlingen numera verkar instämma till.
181. Arbetsförmedlingen menar att det framstår som ”märkligt” att CGI har erbjudit sig att implementera den funktion Arbetsförmedlingen efterfrågar eftersom CGI inte har framställt någon ändringsbegäran avseende funktionen.72 Härvid kan noteras att det åligger Arbetsförmedlingen att framställa en
ändringsbegäran för det fall Arbetsförmedlingen inte var nöjd med lösningen. Eftersom Tjänsten fungerar i enlighet med avtalade krav och behörighetsregler har CGI inte haft anledning att framställa en ändringsbegäran avseende funktionen. Om Arbetsförmedlingen däremot önskar att lösningen
ska fungera annorlunda än vad som föreskrivs i behörighetsmodellen måste
Arbetsförmedlingen framställa en ändringsbegäran därom.
182. Oavsett detta kan återigen noteras att Arbetsförmedlingen under projektet
uttryckligen tillbakavisade att en eventuell justering skulle ske genom en
ändringsbegäran. Den 21 januari 2014 förklarade CGI följande för Arbetsförmedlingen avseende felrapport 300.

183. CGI påtalade alltså för Arbetsförmedlingen att Arbetsförmedlingens behörighetsmodell måste ändras om Tjänsten ska fungera så som Arbetsförmedlingen önskar. CGI lämnade även förslag på hur en sådan ändring skulle
kunna genomföras. Arbetsförmedlingens testledare Mats Björklund avvisade
emellertid omedelbart CGI:s förslag och krävde att ändringen skulle hanteras som en rättning inom felhanteringen.
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184. Eftersom Mats Björklund gjorde det tydligt för CGI att Arbetsförmedlingen
inte accepterade att justeringen skulle hanteras som en ändringsbegäran utan
istället krävde att CGI skulle genomföra justeringen som en del av felrättningen (d.v.s. att CGI inte skulle erhålla ersättning för arbetet), eskalerades
felrapporten till en högre nivå inom projektet för vidare diskussioner.
185. Avslutningsvis kan återigen noteras att om Tjänsten hade fungerat såsom
Arbetsförmedlingen önskar – eller om CGI hade genomfört den justering
som Arbetsförmedlingen krävde utan att ändra i behörighetsreglerna – hade
Tjänsten stridit mot Arbetsförmedlingens behörighetsmodell som föreskriver att dokumentets status ska vara styrande. Om CGI hade implementerat
den lösning som Arbetsförmedlingen efterfrågar hade alltså CGI implementerat ett fel i Tjänsten.73
Klassificering av felen
186. De påstådda felen i felrapporterna 520 och 576 är inte av felklass 1 eftersom
de inte blockerar användning och inte har medfört att Arbetsförmedlingen
måste avbryta sina tester. Arbetsförmedlingen har heller inte specificerat
några påstådda lagbestämmelser som lösningen skulle bryta mot. Likväl kan
konstateras att lösningen inte bryter mot gällande lag eller förordning. Felrapporterna 300 och 471 är inte att klassificera enligt felklass 2. Funktionerna fungerar och utgör inte ”akuta” fel i Tjänsten.
187. För det fall tingsrätten skulle anse att felrapporterna 520, 576 och 300 utvisar fel i Tjänsten anser CGI att felrapporterna är att klassificera som fel av
felklass 3. De påstådda felen i felrapporterna 520 och 576 kan kringgås med
manuella rutiner genom att återställa borttagna dokument från papperskorgen. Det påstådda felet i felrapport 300 kan kringgås med manuella rutiner
genom att användaren skapar ett nytt dokument genom att spara ner dokumentet på nytt och därvid sätta status till arbetsutgåva.
188. Eftersom den funktion som felrapporterats i felrapport 471 överhuvudtaget
inte beställts av Arbetsförmedlingen till den 3 mars 2014, låter det sig svårligen göras att klassificera detta påstådda fel. För det fall krav 488 hade varit
aktuellt (vilket det alltså enligt Arbetsförmedlingens uttryckliga begäran inte
är) kan problemet kringgås med manuella rutiner, vilket Af också själv kon73
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staterar i felrapporten.74 Detta påstådda fel skulle därmed vara att klassificera
enligt felklass 3.
189. Avslutningsvis kan noteras att Arbetsförmedlingen – trots att Arbetsförmedlingen själv anser att felrapporterna avser samma sak – har klassificerat
de påstådda felen olika.

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 50475 och 56576
Arbetsförmedlingen

190. Fel 504 yttrar sig genom att det inte är möjligt att backa eller gå tillbaka från
sista steget i processen att spara ett skannat dokument i systemet. Denna
möjlighet finns på alla steg förutom det sista innan slutförande, som är ett
steg där användaren innan åtgärden ”spara” gör en kontroll att allt är rätt.
Är något fel i det läget är det enda alternativ som är möjligt att trots detta
trycka på ”Slutför”. Det är inte ens möjligt att på det steget avbryta processen.
191. Skulle användaren t.ex. ha valt fel akt i registreringsprocessen och upptäcker
detta i sista steget kan användaren vare sig backa och åtgärda felaktigheten
eller avbryta. Den praktiska konsekvensen av felet blir att en användare
tvingas registrera dokumentet i fel akt, om användaren upptäcker att
han/hon har valt fel akt i sista steget av spara-processen.
192. Fel 565 är en följdkonsekvens av fel 504, dvs. att användare inte kan avbryta
en registrering av dokument i en akt. Den praktiska följden av detta kan bli
att en användare registrerar ett dokument, som användaren sedan inte får
tillgång till – eftersom den akt som dokumentet läggs i inte omfattas av användarens behörighet.
193. Båda felen medför att krav på att arbetsflöden (såsom registrera dokument i
akter) ska kunna avbrytas inte uppfylls, se krav 214 utklippt nedan.
214

Användare som initierat ett arbetsflöde eller person med särskild behörighet kan avbryta
det.

Ett arbetsflöde ska kunna
avbrytas om en användare
exempelvis råkat skicka till
fel personer. I så fall tas hela
flödet bort. Har ingen handläggning skett, ska inte heller
början på ett flöde finnas i
systemet.

194. Mot bakgrund av att felen kan medföra att en användare tvingas göra fel
och placera ett dokument i fel akt får felet påverkan för behörighetsmo74

Se Daniel Höffkers (Af) kommentar den 17 februari 2014 i felrapport 471, bilaga S-155.
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dellen, och kan t.ex. leda till att användare inte kommer åt dokument som
denne ska komma åt.
195. CGI har bemött dessa fel genom att påstå att det av den Fördjupade lösningsbeskrivningen och den Funktionella lösningsbeskrivningen skulle
framgå att en användare inte ska kunna backa från sista steget i processen för
att spara dokument.77 CGI har i detta hänseende bland annat hänvisat till
avsnitt 5.2.1 i den Fördjupade lösningsbeskrivningen (inklippt nedan).

196. Det framgår förvisso inte av den schematiska översikten i relevant avsnitt i
den Fördjupade lösningsbeskrivningen att användaren specifikt ska kunna
backa från det sista steget i processen. Detta framgår emellertid inte för nå77

Se punkt 162 i bilaga S-90 till CGI:s yttrande den 3 juni 2015.
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got steg, och Arbetsförmedlingen har därför fortsatt svårt att förstå hur den
Fördjupade lösningsbeskrivningen skulle kunna ge stöd för att det tydliga
kravet (krav 214) om att användare som initierat ett arbetsflöde eller person
med särskild behörighet ska kunna avbryta inte ska tillämpas i det sista steget vid insparande av ett dokument. Inte heller framgår det av den Funktionella lösningsbeskrivningen.
197. CGI har även anfört att det sista visningsläget innan ett dokument sparas
inte skulle utgöra ett ”sista steg” i processen, utan istället ett ”visningsläge”.
Detta bestrids av Arbetsförmedlingen. Det steg varifrån det inte är möjligt
att backa ser för användaren ut enligt nedanstående bild78.

198. Som framgår av bilden är det fråga om ett granskningsläge för att användaren ska kunna kontrollera att allt har blivit rätt. Självklart måste användaren i
det steget, i enlighet med kravspecifikationen (krav 214) kunna backa eller
avbryta processen om användaren noterar något felaktigt. Istället har användaren enbart alternativet att trycka på knappen ”Slutför” (inringad ovan)
och tvingas på så sätt spara felaktig information.
199. CGI:s påstående om visningsläge framstår som allt annat än trovärdigt med
tanke på att det i det aktuella sista steget i CGI:s egen användarmanual anges
att det utgör ett ”granskningsläge där du kan kontrollera att allt är rätt”. I
detta sista steg anges också att användaren genom att klicka på knappen ”Slutför” sparar in dokumentet i systemet.
200. Dessa instruktioner som CGI angett i sin egen användarmanual kan enligt
Arbetsförmedlingen inte uppfattas på annat sätt än i) det sista steget utgör
inte enbart ett visningsläge utan tvärtom ett granskningsläge för slutkontroll
och 2) först sedan användaren klickat på knappen ”Slutför” är användarflödet (i detta fall registrera ett dokument) avslutat.
201. CGI påstår även att det sista steget i processen att spara ett skannat dokument i systemet enbart utgör ett ”visningsläge” eftersom steget i fråga heter
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Visa akt (vår understrykning).79 Samtidigt anger CGI att steget innan, Visa
dokument, inte utgör ett visningsläge utan är ett granskningsläge där redigering genom att backa är möjligt. Mot bakgrund av att även ett steg som
ostridigt är ett granskningsläge heter ”Visa” framstår CGI:s invändning om
att ordet ”visa” skulle ha någon betydelse som såväl motsägelsefull som en
efterhandskonstruktion.
202. Även möjligheten att trycka ”Slutför” motsäger CGI:s förklaring om att steget skulle utgöra ett ”visningsläge” som en bekräftelse på utförda åtgärder. I
ett sådant steg finns det ingen anledning att vidta någon ytterligare åtgärd,
som att slutföra.
203. Som Arbetsförmedlingen har beskrivit medför den av CGI felaktigt implementerade lösningen att en användare de facto inte kan avbryta arbetsflödet
att registrera dokument i en akt, om användaren har kommit fram till det
sista steget. Detta utgör ett fel direkt i strid mot krav 214 på sätt som har redogjorts för i tidigare yttrande.
204. En följdkonsekvens av detta fel är att ett dokument felaktigt kan registreras i
en akt där det inte hör hemma (fel 565). CGI:s påstående om att en användare inte ska kunna spara ett dokument i en akt som denne sedan inte kan
komma åt bestrids.80
Klassificering av felen
205. Mot bakgrund av att felen kan medföra att en användare tvingas göra fel
och placera ett dokument i fel akt får felet påverkan för behörighetsmodellen, och kan t.ex. leda till att användare inte kommer åt dokument som
denna ska komma åt (vilka skulle kunna utgöra allmänna handlingar). Av
denna anledning är felen av högsta allvarlighetsgrad, och har därmed klassificerats med felklass 1.
CGI

Felrapporten med ID 504
206. Den 11 februari 2014 inkom Arbetsförmedlingen med felrapport nr 504.
Felrapporten hade rubrik ”[k]an inte backa eller komma tillbaka i processen
på annat sätt när jag har kommit till steget ”Visa akt” i processen spara dokument”.81

79

Punkt 131 i bilaga S-161.
Punkt 135 i bilaga S-161.
81
Felrapport nr 504, bilaga S-146.
80
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207. Arbetsförmedlingen hänvisar inte till relevanta krav eller annat underlag i
felrapport nr 504. I Bilaga 14 hänvisar Arbetsförmedlingen till krav nr 214
av vilket framgår följande:
”Användare som initierat ett arbetsflöde eller person med särskild
behörighet kan avbryta det.
Ett arbetsflöde ska kunna avbrytas om en användare exempelvis
råkat skicka till fel personer. I så fall tas hela flödet bort. Har ingen handläggning skett, ska inte heller början på ett flöde finnas i
systemet.”82

208. Arbetsförmedlingen gör gällande att felet yttrar sig genom att det inte är
möjligt att backa eller gå tillbaka från sista steget i processen att spara ett
skannat dokument i systemet. Arbetsförmedlingens påstående är felaktigt.
209. CGI noterar att Arbetsförmedlingen inte hänvisar till lösningsbeskrivningar
för Tjänsten. Avsnitt 6.2.3 ”Registrera dokument” i Tjänstens Funktionella
lösningsbeskrivning specificerar den funktion som Arbetsförmedlingen påstår utgör en avvikelse.83 Arbetsflödet som beskrivs i detta avsnitt specificeras i Fördjupad lösningsbeskrivning, avsnitt 5.2.1 ”Flöde”.84
210. Av Funktionell lösningsbeskrivning framgår att användare inte ska kunna
backa från sista steget i processen. CGI har implementerat en lösning i enlighet med denna specifikation. Vad avser användare med särskild behörighet
kan sådan användare avbryta ett initierat arbetsflöde, så som beskrivs i krav
nr 214.
211. CGI har påtalat för Arbetsförmedlingen att den implementerade lösningen
möter specifikation i underlaget. Arbetsförmedlingen vidhåller dock att felrapport nr 504 avser ett fel, varför felrapporten eskalerats. Arbetsförmedlingen har inte velat diskutera felrapporten på ledningsnivå. Istället har
Arbetsförmedlingen omrapporterat felrapporten i samtliga testrapporter under våren 2014.
212. Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingen i felrapport nr 504
varken hänvisar till underliggande kravdokumentation eller andra specifikationer, att Arbetsförmedlingen underlåter att hänvisa till relevant underlag av
vilket framgår att den funktion Arbetsförmedlingen felrapporterat inte utgör
avvikelse i Tjänsten, att den påstådda avvikelsen i felrapport nr 504 inte utgör en avvikelse i Tjänsten, att felrapport nr 504 har eskalerats eftersom parterna inte kunnat enas om felrapporten, samt att Arbetsförmedlingen har
vägrat att diskutera felrapporten på ledningsnivå varför felrapporten fortfarande är öppen.
82

Bilaga K- 6, krav 214.
Se utdrag ut avsnitt 6.2.3 ”Registrera dokument” i Tjänstens Funktionella lösningsbeskrivning och bilaga K-10, s. 59.
84
Se s. 45-49 i bilaga K- 11.
83
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Felrapport med ID 565
213. Den 25 februari 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 565 med
rubrik ”[g]år inte att avbryta registrering i registreringsprocessen”.85 Enligt Arbetsförmedlingen bestod felet i att användare inte kunde avbryta eller ”backa”
processen vid dokumentregistrering.
214. Arbetsförmedlingen hänvisar till krav 214, som stadgar följande:
”Användare som initierat ett arbetsflöde eller person med särskild
behörighet kan avbryta det.
Ett arbetsflöde ska kunna avbrytas om en användare exempelvis
råkat skicka till fel personer. I så fall tas hela flödet bort. Har ingen handläggning skett, ska inte heller början på ett flöde finnas i
systemet.”86

215. Arbetsförmedlingen påstår att felet är en följdkonsekvens av fel med ID 504
ovan, dvs. att användare inte kan avbryta en registrering av dokument i en
akt. Vidare påstår Arbetsförmedlingen att den praktiska följden av detta kan
bli att en användare registrerar ett dokument, som användaren sedan inte får
tillgång – eftersom den akt som dokumentet läggs i inte omfattas av användarens behörighet.
216. CGI noterar att Arbetsförmedlingen numera ger en helt annan beskrivning
av den påstådda avvikelsen än den beskrivning som följer av felrapport nr
565:

85
86

Felrapport nr 565, bilaga S-147.
Bilaga K-6, krav 214.
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t

217. Den av Arbetsförmedlingen påstådda avvikelsen i felrapport nr 565 utgör
inte ett fel i Tjänsten. Som CGI redogjort för ovan i styckena 209–211
framgår av Funktionell lösningsbeskrivning att CGI implementerat en lösning i enlighet med Arbetsförmedlingens krav, dvs. en användare ska inte
kunna backa från sista steget i registreringsprocessen. Därtill kan användare
med särskild behörighet alltid avbryta ett initierat arbetsflöde i enlighet med
krav nr 214.
218. Vad avser Arbetsförmedlingens nya beskrivning av den påstådda avvikelsen
konstaterar CGI att det scenario som Arbetsförmedlingen beskriver uppenbarligen inte har testats av Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen
kan konsekvensen av den påstådda avvikelsen i felrapport nr 565 bli att en
användare registrerar ett dokument, som användaren sedan inte får tillgång
– eftersom den akt som dokumentet läggs i inte omfattas av användarens
behörighet. En användare kan aldrig placera ett dokument i en akt till vilken
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användaren inte har behörighet. Arbetsförmedlingens påstående är inte korrekt och förefaller vara en efterhandskonstruktion.
219. Eftersom parterna inte kunnat enas om felrapport nr 565 har felrapporten
eskalerats till ledningen för Arbetsförmedlingen och CGI. Trots eskaleringen har Arbetsförmedlingen omrapporterat den påstådda avvikelsen i samtliga testrapporter under våren 2014.
220. Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingens beskrivning av
den påstådda avvikelsen är annorlunda mot den beskrivning som Arbetsförmedlingen lämnade i felrapport nr 565, att Arbetsförmedlingens beskrivning är felaktig, att CGI har implementerat en lösning i enlighet med Funktionell lösningsbeskrivning av vilken framgår att användare inte ska kunna
backa från sista steget i registreringsprocessen, att den påstådda avvikelsen i
felrapport nr 565 inte utgör en avvikelse i Tjänsten, att felrapport nr 565 har
eskalerats eftersom parterna inte kunnat enas om felrapporten, samt att Arbetsförmedlingen har vägrat att diskutera felrapporten på ledningsnivå varför felrapporten fortfarande är öppen.
Gemensamma kommentarer
221. Arbetsförmedlingen har inte heller för felrapporterna 504 och 565 följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner. Arbetsförmedlingen har inte samverkat kring klassificeringen av de påstådda felen och har inte hänvisat till relevant testfall. Arbetsförmedlingen förefaller överhuvudtaget inte ha testat efter testfall. Om Arbetsförmedlingen hade testat efter erforderligt testfall
hade Arbetsförmedlingen insett att den situation som Arbetsförmedlingen
gör gällande – att en användare kan spara dokument i en akt till vilken användaren inte har behörighet – aldrig kan uppstå.
222. För felrapporterna 504 och 565 framhåller Arbetsförmedlingen att ”som
framgår av bilden [skärmdumpen i punkt 75 i Bilaga 47] är det fråga om ett
granskningsläge”.87 CGI konstaterar härvid att steget ifråga heter ” Visa akt”
och att det därmed är fråga om ett visningsläge. Vidare konstaterar CGI att
det uttryckligen av Fördjupad lösningsbeskrivning framgår att ”Systemet bekräftar att dokumentet sparats”. Detta är också exakt vad som sker i läget ”Visa
akt”. Akten visas och användaren får en bekräftelse, ett kvitto, på att dokumentet har sparats i akten.
223. Felrapporterna avser processen för att ”Registrera dokument”. Som följer
av nedan skärmdump, är steg 4 i denna process ”Visa dokument”. I detta
steg granskar användaren det dokument som ska sparas. Om användaren
vid denna granskning inser att något är felaktigt kan användaren backa tillbaka till föregående steg i processen. Processen innehåller alltså redan ett
granskningsläge där användaren kan kontrollera att allt har blivit rätt. I en87

Bilaga K-47, stycke 76.
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lighet med Tjänstens kravställning kan användaren backa från detta steg och
ändra uppgifterna för dokumentet. Det finns alltså ingen risk för att felaktiga uppgifter registreras.

224. När användaren har granskat och godkänt dokumentet väljer användaren
den akt i vilken dokumentet ska sparas. Ingen redigering utförs för akten
ifråga, varför det inte finns några ändringar för användaren att granska.
Istället får användaren en bekräftelse på att dokumentet har sparats i akten.
Det sista steget i processen, visningsläget ”Visa akt”, tillför alltså inte något
till processen och användaren har redan tidigare granskat det dokument som
ska sparas (varvid användaren kan backa om användaren upptäcker att något blivit fel). Eftersom steget ”Visa akt” endast visar de åtgärder som utförts hade steget överhuvudtaget inte behövt implementeras, Tjänsten hade
likväl uppfyllt kravunderlaget. CGI har emellertid implementerat detta sista
steg i syfte att skapa ett användarvänligt system för Arbetsförmedlingen.
225. Vidare påstår Arbetsförmedlingen att det visserligen av Fördjupad lösningsbeskrivning inte framgår att användaren ska kunna backa från detta sista
steg, men att så ”framgår emellertid inte för något steg”.88 Härvid kan konstateras
att kravunderlaget givetvis inte ska tolkas motsatsvis. Det kan likväl noteras
att även om det inte uttryckligen framgår att användaren ska kunna backa
från andra steg i processen, beskrivs de steg från vilka användaren kan backa
med utryck såsom att ”systemet ber användaren att bekräfta…” och liknande. Av
det sista, avslutande steget framgår emellertid enbart att ”[s]ystemet bekräftar
att dokumentet sparats”.89
226. Vidare påstår Arbetsförmedlingen alltjämt att ”[k]onsekvensen av detta fel blir att
användare av systemet kan tvingas att göra fel” och att användaren felaktigt kan

88

, Bilaga K-47, stycke 78.
Se bild från Fördjupad lösningsbeskrivning stycke 77 i bilaga K-47.

89
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spara ett dokument som användaren sedan inte kommer åt.90 CGI har, förklarat att en användare aldrig kan spara ett dokument som användaren sedan
inte kommer åt.91 Arbetsförmedlingen envisas likväl med att påstå att så är
fallet.92 Arbetsförmedlingens påstående är fel. En användare kan aldrig spara
dokument i en akt som användaren inte har åtkomst till.
227. Arbetsförmedlingens upprepade felaktiga påstående visar att Arbetsförmedlingen överhuvudtaget inte har förstått hur Tjänstens behörighetsregler
fungerar. Om en användare skulle kunna spara dokument i en akt till vilken
användaren inte har behörighet, skulle det strida mot Tjänstens behörighetsregler. Arbetsförmedlingens oförståelse för hur behörighetsreglerna fungerar har medfört att behörighetsreglerna i vissa fall är bristfälliga eller inte har
kompletterats när CGI föreslagit ändringar eller kompletteringar av reglerna
(se bl.a. felrapporterna 520, 576, 471 och 300).
228. Arbetsförmedlingen gör även gällande att ett tidigare steg i processen heter
”Visa dokument” varför Arbetsförmedlingen menar att ordet ”Visa” framför
steget ”Visa akt” inte skulle ha någon betydelse. Härvid kan konstateras att
steget ”Visa dokument” inte är steget innan steget ”Visa akt” (vilket Arbetsförmedlingen påstår).93 Mellan dessa steg finns steg fem, ”Sök akt”, se nedan
skärmdump som är från felrapport 504.

229. Som följer är steget ”Visa dokument” ett steg i en pågående process medan
steget ”Visa akt” är det sista steget i processen. Såsom CGI tidigare har förklarat avser processen i felrapporterna registrering av dokument. Eftersom
det är dokumentet som hanteras i processen är det naturligt att dokumentet
90

Bilaga K-47, stycke 79.
Bilaga S-90, stycke 170.
92
Bilaga K-47, stycke 79.
93
Bilaga K-58, stycke 77.
91

53 (156)
DATUM

2016-10-04

DIARIENR

kan granskas och att användaren vid denna granskning kan backa om användaren identifierar någon felaktighet med dokumentet. De sista åtgärderna i processen vidtas i steget ”Sök akt”. I detta steg söker användaren upp
den akt i vilken dokumentet ska placeras och placerar därefter dokumentet i
den akt som användaren väljer. Som tidigare förklarats kan användaren härvid endast välja akter till vilka användren har behörighet. Det finns alltså
ingen risk att användaren placerar dokumentet i en akt som användaren inte
har behörighet till.
230. När användaren kommer till sista steget i processen, steget ”Visa akt”, har
användaren vidtagit alla åtgärder som ska vidtas vid registrering av dokumentet. Detta sista steg tillför alltså ingenting till processen utan visar/bekräftar endast de åtgärder som tidigare vidtagits. Eftersom steget inte
tillför något hade det helt kunnat tas bort. Eftersom det får anses användarvänligt att ha ett sista visningsläge har CGI dock implementerat ett sådant.
231. Arbetsförmedlingen menar att lösningen inte skulle uppfylla krav nr 214
som stadgar att ett användarflöde ska kunna avbrytas. Som framgår ovan
kan flödet avbrytas under alla steg i vilka vidtas åtgärder. Att även ett flöde
måste ha ett sista steg – och att detta sista steg lämpligen utgör ett visningsläge i vilket de åtgärder som vidtagits visas – framstår som lämpligt och tämligen okontroversiellt. Att ett visningsläge lagts till flödet medför inte att
krav nr 214 inte skulle vara uppfyllt. Detta särskilt som flödet kan avbrytas i
samtliga steg i vilka åtgärder vidtas. Det framstår dessutom som användarvänligt att flödet avslutas med ett visningsläge.
232. Som tidigare beskrivits framgår inte av Tjänstens lösningsbeskrivningar att
det ska gå att backa från det sista steget i registreringen. Härtill kan noteras
att Tjänstens användarmanual94 (som visserligen inte utgör avtalsdokumentation med avseende på hur avtalade specifikationer ska fungera) i steget
”Visa dokument” beskriver att användaren kan backa till tidigare steg men att
så inte framgår för steget ”Visa akt”. Nedan visas utdrag ut Tjänstens användarmanual för de respektive stegen.

94

Användarmanual för ELDA, Bilaga S-203, s. 79–80.
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Klassificering av felen
233. De påstådda felen i felrapporterna 520 och 576 är inte av felklass 1 eftersom
de inte blockerar användning och inte har medfört att Arbetsförmedlingen
måste avbryta sina tester. De påstådda felen innebär inte att lösningen bryter
mot lag eller förordning. Eftersom felrapporterna inte avser en funktion
som inte fungerar är felrapporterna att klassificera enligt felklass 4 – skönhetsfel. Lösningen hade kunnat förtydligas så att det tydligt framgår att sista
steget i processen är en bekräftelse. Eftersom de felrapporterade funktionerna endast avser Tjänstens grafiska profil, är de av felklass 4.
234. Enligt Arbetsförmedlingen är felen av felklass 1 eftersom de får påverkan
för behörighetsmodellen då de kan medföra att en användare placerar dokument i fel akt varefter användaren inte kommer åt dokumentet. CGI har
förklarat att detta är ett felaktigt påstående. En användare kan aldrig placera
ett dokument i en akt till vilken användren inte har behörighet. I steget ”Sök
akt” visas endast sådana akter som användren har behörighet till. En användare kan alltså aldrig placera ett dokument i en akt som användaren sedan
inte har tillgång till. För det fall en användare skulle placera ett dokument i
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fel akt kan användaren således gå till akten ifråga och spara om dokumentet
i rätt akt (eftersom användaren alltid har behörighet till den akt i vilken dokumentet sparats).

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 62995
Arbetsförmedlingen

235. Felet yttrar sig genom att en användare, som i sista steget vid flöde att fastställa ett dokument, inte kan avbryta processen. Om användaren i det steget
anger kommandot för avbryt fastställs istället dokumentet.
236. Även detta fel innebär att krav 21496 om att ett initierat arbetsflöde ska
kunna avbrytas inte uppfylls.
214

Användare som initierat ett arbetsflöde eller person med särskild behörighet kan avbryta
det.

Ett arbetsflöde ska kunna
avbrytas om en användare
exempelvis råkat skicka till
fel personer. I så fall tas hela
flödet bort. Har ingen handläggning skett, ska inte heller
början på ett flöde finnas i
systemet.

237. Felet innebär som nyss nämnts att en användare mot sin vilja kan komma
att fastställa dokument i systemet, genom att kommandet ”avbryt” istället
blir ”genomför” – i strid med såväl kravunderlaget som allmän logik.
238. För att bättre förstå detta fel och Arbetsförmedlingens bemötande av CGI:s
invändningar visas nedan skärmdumpar som visar hur testet har genomförts
och hur de olika steg som användaren möter i systemet ser ut.97
i)

95

Användaren klickar på åtgärdsmenyn och väljer handläggning avslutad.
Det finns två dokument som är arbetsutgåvor i akten.

Felrapporten återfinns i bilaga S-148.
Se kravlistan i bilaga K-6.
97
Skärmdumparna inkluderades i felrapporten, se bilaga S-148.
96
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Lista kommer upp om att några av dokumenten måste hanteras,

Användaren väljer att dessa ska bli fastställda. Sedan klickar användaren
på Avbryt. Flödet avbryts. Trots detta har dokumenten blivit fastställda.
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239. Som har redogjorts för finns ett klart krav (krav 214) om att användare som
initierat ett arbetsflöde ska kunna avbryta det. Avseende detta fel finns i systemet en funktion som heter ”avbryt” – men konsekvensen blir inte att den
valda åtgärden avbryts, utan istället att den valda åtgärden genomförs. Detta
är inte bara i strid med kravunderlaget, utan dessutom i strid med vad en
normal användare av systemet kan förvänta sig när denne anger kommandet
”avbryt”.
240. CGI har invänt att krav 214 inte skulle vara tillämpligt för felet, eftersom
felet inte skulle uppstå i ett arbetsflöde, utan i en ”dialogruta”. CGI har i det
avseende hänvisat till avsnitt 3.2 i den Fördjupade lösningsbeskrivningen98 –
inklippt nedan.

98

Papperskorg och rensning av arbetsutgåvor, Delmängd av Fördjupad lösningsbeskrivning,
bilaga S-149.
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241. Som framgår av det ovanstående anges emellertid uttryckligen i den punkt i
den Fördjupade lösningsbeskrivningen som CGI har hänvisat till att det är
fråga om ett arbetsflöde (se inringat ovan).
242. Efter att CGI mot bakgrund av detta vid den muntliga förberedelsen har
ombetts att förtydliga sitt påstående i denna del har CGI vidhållit att ovan
inklippta punkt inte skulle beskriva ett ”arbetsflöde”. Någon förklaring till
inställningen har emellertid fortfarande inte angetts.
243. CGI försöker istället argumentera för att fastställande av dokument skulle
ske i ett annat flöde och att funktionen ”Avsluta handläggning” skulle vara
frikopplad från detta flöde. Detta resonemang är mycket märkligt. En jämförelse kan göras med att handla på en internetsida. Användaren väljer vid
sådan handel ett antal varor, t.ex. kläder, vilka – när man klickar på ett klädesplagg – läggs i en digital varukorg (överfört till aktuellt fel, när en användare väljer status för ett dokument till fastställt). När användaren sedan går
vidare vid sin handel till avsluta köp för att komma till kassan för betalning
(kommandot ”Avsluta handläggning” i ELDA) skulle detta fel medföra att
användaren i det steget inte kan plocka bort varor i varukorgen. Köp har redan skett enbart genom att användaren lagt varorna i varukorgen, och detta
innan användaren har tryckt på kommandot för att ”godkänna köpet”. Även
om användaren trycker på kommandot för avbryt innan denne har godkänt
köpet genomförs köpet. En sådan ordning är naturligtvis inte korrekt.
244. CGI framfört även anfört att Arbetsförmedlingen skulle ha använt ”fel testfall” och därmed har testat en annan funktion än den som Arbetsförmedlingen har beskrivit i målet.
245. Vid kontroll av CGI:s påstående i denna del har Arbetsförmedlingen liksom
CGI kunnat konstatera att den hänvisning till testfall som har angivits i fel-
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rapporten avser en annan funktion än den som felrapporterades. Av felrapporten i övrigt framgår emellertid med all önskvärd tydlighet, bl.a. genom
skärmdumparna, beskrivning av hur testet har genomförts och felrapporterns rubricering, att felrapporten avsåg att dokument fastställs vid handläggning avslutad trots att flödet avbryts.
246. Som Arbetsförmedlingen har förklarat innebär fel 629 att handläggare som i
det flöde som beskrivs i felrapporten valt funktionen fastställa dokument
och sedan trycker på avbryt ändå får aktuellt dokument fastställt. Det är således i det fallet inte möjligt att avbryta flödet – i strid med krav 214.
247. CGI har heller vare sig under projekttiden eller inledningsvis i målet reagerat
på den felaktiga hänvisningen till testfall och har uppenbarligen vid såväl
mottagandet av felrapporten som tidigare i målet förstått vad Arbetsförmedlingen har avsett och vilken funktion som Arbetsförmedlingen har testat (att CGI har haft en annan uppfattning om detta utgör fel är en annan
sak).
248. Invändningen om felaktig hänvisning till testfall kan därför inte ses som annat än ett försök att – återigen – påpeka formaliabrister som skäl för varför
fel inte skulle föreligga i tjänsten.
249. Sammanfattningsvis har CGI inte uppfyllt det tydliga kravet 214 om att ett
arbetsflöde ska kunna avbrytas. Den invändning som CGI har framfört om
att felet inte skulle ha uppstått i ett arbetsflöde motsägs direkt av det avsnitt
som CGI har hänvisat till i den Fördjupade lösningsbeskrivningen. CGI har
dessutom försökt förklara felet med en förklaring som inte har någon rimlighet, och därutöver saknar stöd i kravunderlaget.
Klassificering av felet
250. Felet har klassificerats med felklass 1 mot bakgrund av de följdkonsekvenser
som felet får för behörighetsstyrningen.
251. Vid fastställning av ett dokument förlorar användaren (med undantag för
vissa användare med särskilda behörigheter) rätten att ändra eller ta bort dokumentet. Användaren kan därmed inte hantera dokumentet på sätt som var
tänkt och i vissa fall heller inte i enlighet med de krav som uppställts avseende hantering av allmänna handlingar inom Arbetsförmedlingens verksamhet.
252. Samtidigt som användaren förlorar sina behörigheter avseende dokumentet
visas dokumentet som fastställt för övriga användare i systemet, vilket signalerar att dokumentet utgör allmän handling och/eller att särskilda behörigheter är förenade med dokumentet. Mot bakgrund av felet kan dock denna
information vara felaktig i de fall en användare oavsiktligen har fastställt dokumentet.
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CGI

253. Den 12 mars 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 629 med rubrik ”[d]okument fastställs vid handläggning avslutad trots att flödet avbryts”.99 Enligt
Arbetsförmedlingen bestod felet i att dokument fastställdes även om testaren, efter valet att dokumentet skulle fastställas, tryckte ”avbryt”.

254. I felrapport nr 629 hänvisar inte Arbetsförmedlingen till underliggande krav
eller andra specifikationer. Numera hänvisar Arbetsförmedlingen däremot
till krav nr 214 som stadgar följande:
”Användare som initierat ett arbetsflöde eller person med särskild
behörighet kan avbryta det.
Ett arbetsflöde ska kunna avbrytas om en användare exempelvis råkat skicka till fel personer. I så fall tas hela flödet bort. Har ingen
99

Felrapport nr 629, bilaga S-148.
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handläggning skett, ska inte heller början på ett flöde finnas i systemet.”100

255. Arbetsförmedlingen gör gällande att felet yttrar sig genom att en användare,
som i sista steget vid flöde att fastställa ett dokument, inte kan avbryta processen.
256. Inledningsvis konstaterar CGI att Arbetsförmedlingens hänvisning till
krav nr 214 inte är relevant eftersom kravet avser arbetsflöde. Felrapport nr
629 avser att en dialogruta visas när användaren ska avsluta handläggningen
av en akt. I dialogrutan finns en lista över de dokument som inte är fastställda och användaren har då möjlighet att välja om dokumenten ska fastställas eller om någon annan åtgärd ska utföras.
257. Funktionen för den av Arbetsförmedlingen felrapporterade lösningen specificeras istället i Fördjupad lösningsbeskrivning, vilket CGI uttryckligen förklarat för Arbetsförmedlingen i felrapport nr 629:

258. CGI har implementerat en lösning i enlighet med Tjänstens Fördjupade lösningsbeskrivning.101 Av specifikationen i lösningsbeskrivningen framgår uttryckligen att användaren ska kunna välja att fastställa ett dokument när användaren ska avsluta handläggningen för en akt, liksom att samtliga dokument antingen måste tas bort eller tilldelas status ”fastställd”. Av kravdokumentationen framgår inte att användare i detta skede ska kunna ångra utförd
åtgärd.
259. Arbetsförmedlingen påstår vidare att felet består i att en användare väljer att
fastställa dokument, för att därefter trycka ”Avbryt”, varpå dokumenten likväl fastställs. Arbetsförmedlingens beskrivning är missvisande. I sin beskrivning av det påstådda felet skriver Arbetsförmedlingen ihop de operationer
som utförs av Tjänsten och får det därmed att låta som att en operation utförs. I själva verket genomförs två separata operationer enligt vilka (i) användaren väljer att fastställa dokument, (ii) användaren uttryckligen bekräf100
101

Bilaga K-6, krav 214.
Bilaga K-11, punkten 3.2.
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tar att dokumenten ska fastställas. Om användaren därefter, d.v.s. efter den
uttryckliga bekräftelsen att fastställa dokumentet, trycker ”Avbryt”, är den
bekräftade ändringen av dokumentstatus fortfarande utförd.
260. Återigen kan konstateras att felrapport 629 avser funktionen för att ”Avsluta handläggning”, d.v.s. inte flödet för att fastställa dokument såsom Arbetsförmedlingen påstår.102 Arbetsförmedlingen har i felrapport 629 hänvisat till testfall AT 001, 004, 007, 8–9 d6. Testfallet avser bl.a. flöde för fastställande av dokument. Att funktionen för felrapport 629 inte avser flöde
för fastställande av dokument framgår uttryckligen av testfallet, vilket föreskriver följande.
8. FASTSTÄLLA DOKUMENTEN I ELDA
- alternativflöden
Alternativt flöde 2:
D: ”Beslutsfattaren kräver att handläggningen avslutas och att arbetet startar om från början”
Nr

System/Roll

Beskrivning av teststeget

Förväntat resultat

8-9d
1

ELDA/Beslutsfattar
e

Beslutsfattaren väljer att inte fastställa dokumentet, och kräver att
handläggningen helt ska avslutas
och att ett arbetet startar om från
början.

Dokumentet markeras
som inte fastställt av beslutsfattaren

8-9d
2

ELDA/Beslutsfattar
e

Beslutsfattaren skriver en motivering och sparar den.

8-9d
3

ELDA/Ansvarig
handläggare

Handläggaren går till sin startsida i
ELDA för att titta om notifieringar
gällande fastställande har inkommit.

Det finns en motivering
till avslaget till fastställandet registrerad
Det finns notifieringar om
fastställande.

8-9d
4

ELDA/Ansvarig
handläggare

Handläggaren ser att chefen har avslagit fastställandet och vill att ärendet startar om från början.

Det finns noterat i loggen
vem som avslagit och vilken typ av avslag det gäller.

8-9d
5
8-9d
6

ELDA/Ansvarig
handläggare
ELDA/Ansvarig
handläggare

Handläggaren öppnar akten.

Aktkortet visas på skärmen.
Akten har status ”Till registrator för avslut”.

-

Handläggaren ändrar aktens status
till ”Till registrator för avslut” och
sparar.
Handläggaren börjar om på steg 1, utförs
inte i detta testfall
Slut på testfall

Testkommentarer

261. Som följer, är funktionen i felrapport 629 inte den funktion som återges i
det testfall Arbetsförmedlingen har testat. Av det steg Arbetsförmedlingen
hänvisat till, steg 8–9 d6, framgår att ”Handläggaren ändrar aktens status till
102

Bilaga K-47, stycke 80.
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”Till registrator för avslut” och sparar.” Det är inte denna funktion som är föremål för Arbetsförmedlingens felrapport och Arbetsförmedlingens hänvisning till testfall är således felaktig. Eftersom testfallet beskriver flödet för att
fastställa dokument, och det på inget sätt är detsamma som den funktion
som är föremål för felrapport 629, är det även tydligt att felrapporten inte
avser flödet för att fastställa dokument.103
262. Som framgår, är flöde för att fastställa dokument en helt annan funktion i
Tjänsten. Däremot kan en användare även fastställa dokument genom
funktionen ”Avsluta handläggning”. Detta eftersom Tjänstens kravställning
föreskriver att handläggning inte ska kunna avslutas om dokument har status ”arbetsutgåva”. I syfte att skapa en användarvänlig Tjänst har CGI därför implementerat en ”genvägsfunktion” som innebär att dokument kan
fastställas även i funktionen ”Avsluta handläggning”. Det betyder inte att
denna funktion utgör flödet för att fastställa dokument.
263. Att funktionen i felrapport 629 inte avser ”flöde att fastställa ett dokument”104
framgår även av skärmdump nr 2 som Arbetsförmedlingen hänvisar till, av
vilken uttryckligen framgår att den testade funktionen är ”Avsluta handläggning”. Funktionen för att ”Avsluta handläggning” kan avbrytas, i enlighet
med krav 214. Om användaren trycker på ”Avbryt” avbryts handläggningen,
d.v.s. handläggningen avslutas inte. Redan utförda och sparade operationer
kommer dock att kvarstå eftersom dessa redan bekräftats och sparats i systemet. Alldeles oavsett huruvida funktionen ”Avsluta handläggning” är att
se som ett arbetsflöde eller inte (vilket CGI i och för sig anser att det inte är
eftersom funktionen avser en dialogruta och inte ett flöde i systemet), går
det alltså att avbryta handläggningen. Krav 214 är följaktligen uppfyllt.
264. Arbetsförmedlingen påstår vidare att det påstådda felet är att likställa med
att köp sker enbart genom att användaren vid handel på internet lägger varorna i varukorgen, d.v.s. utan att köpet godkänns. Det är inte korrekt.
Såsom CGI förklarat ovan har användaren uttryckligen godkänt att dokumenten ska fastställas. För att applicera funktionen på Arbetsförmedlingens
exempel kan istället följande liknelse göras.
265. När användaren i funktionen ”Avsluta handläggning” väljer att fastställa dokument kan detta liknas med när användaren vid handel på internet skickar
in sin beställning, vilken köparen uttryckligen måste bekräfta och godkänna.
Funktionen för att ”Avsluta handläggning” kan likställas med att logga ut
från webbshopen. Den inskickade beställningen kommer att kvarstå även
om användaren loggar ut från webbshopen, avbryter handlandet (efter det
att beställningen skickats) eller fortsätter att handla. På samma sätt kommer
fastställda dokument att förbli fastställda eftersom användaren uttryckligen
bekräftat detta.
103

Det kan dock noteras att även flödet för att fastställa dokument kan avbrytas i enlighet
med krav 214.
104
Bilaga K-14, s. 23.
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266. Därtill är det alltid möjligt att återställa de ändringar som gjorts (på samma
sätt som användaren i exemplet ovan kan ringa/maila webbshopen och be
den makulera beställningen).
267. CGI har påtalat för Arbetsförmedlingen att felrapport nr 629 inte utgör ett
fel i Tjänsten. Parterna har dock olika uppfattning om huruvida funktionen
utgör ett fel, varför CGI har eskalerat frågan till ledningen för Arbetsförmedlingen och CGI. Arbetsförmedlingen har därvid förklarat sig inte vilja
diskutera frågan. Trots att Arbetsförmedlingen alltså väl vet om att parterna
har olika uppfattning om huruvida felrapport nr 629 avser en funktion som
ska ingå i Tjänsten har Arbetsförmedlingen återrapporterat felrapporten i
Arbetsförmedlingens testrapport den 15 maj 2014.
268. Arbetsförmedlingen har inte följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner
för felrapport 629. Arbetsförmedlingen har hänvisat till fel testfall, inte samverkat kring klassificeringen av det påstådda felet
269. Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingen i felrapport nr 629
varken hänvisar till underliggande kravdokumentation eller andra specifikationer, att det kravunderlag Arbetsförmedlingen hänvisar till inte är relevant,
att Arbetsförmedlingen underlåter att hänvisa till relevant kravunderlag, att
CGI har implementerat en lösning i enlighet med Fördjupad lösningsbeskrivning av vilken framgår att dokument i steget ”Avsluta handläggning”
ska fastställas eller tas bort, att den påstådda avvikelsen i felrapport nr 629
inte utgör en avvikelse i Tjänsten, att Arbetsförmedlingen inte följt avtalade
test- och felrapporteringsrutiner, att felrapport nr 629 har eskalerats eftersom parterna inte kunnat enas om felrapporten, samt att Arbetsförmedlingen har vägrat att diskutera felrapporten på ledningsnivå varför felrapporten fortfarande är öppen.
Klassificering av felet
270. Det påstådda felet är inte av felklass 1 eftersom det inte blockerar användning och inte har medfört att Arbetsförmedlingen måste avbryta sina tester.
Det påstådda felet innebär heller inte att systemet i sig bryter mot lag eller
förordning. Det påstådda felet kan enkelt kringgås med manuella rutiner eftersom dokumentstatus kan ändras i efterhand genom att öppna dokumentet och ändra dess status. För det fall tingsrätten anser att fel föreligger är
det därför att klassificera enligt felklass 3.
271. Vad avser Arbetsförmedlingens påståenden om felklassificeringen kan konstateras att funktionen inte får några följdkonsekvenser för behörighetsstyrningen som Arbetsförmedlingen påstår. För att felet ska vara av felklass 1
krävs att felet är ett ”behörighets- eller sekretessfel som bryter mot gällande lagar och
förordningar”. Arbetsförmedlingens argumentation går ut på att användaren
förlorar rätten att ändra dokumentet när detta är fastställt. Det är också vad
som ska ske eftersom dokumentet är just fastställt. Denna ”följdkonsekvens”
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kan under inga omständigheter medföra att ett fel av felklass 1 eller 2 föreligger.

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 568105
Arbetsförmedlingen

272. Fel nr 568 yttrar sig genom att det inte går att skapa ett ärende direkt från
registreringsprocessen av ett dokument. I korthet kan felet beskrivas enligt
följande. När en användare ska registrera ett dokument ska användaren, om
det inte finns en akt att lägga dokumentet i, kunna skapa en akt direkt i registreringsprocessen. Till följd av detta fel är detta dock inte möjligt. Istället
måste användaren gå till ett annat flöde genom att öppna ett nytt fönster i
webläsaren för att där skapa akten, för att därefter gå tillbaka till flödet för
registrering av dokument och från detta placera dokumentet i den nyskapade akten.
273. För att förstå konsekvenserna av felet och varför det har så stor betydelse
för Arbetsförmedlingen måste det sättas i sin verksamhetsmässiga kontext.
Systemet var avsett att användas av ca 13 000 användare hos Arbetsförmedlingen. Registrering av dokument är en mycket vanlig åtgärd som alltså
skulle utföras vid ett stort antal tillfällen av dessa 13 000 användare. Vid
många av dessa tillfällen kommer det inte att finnas rätt akt, utan användaren kommer behöva skapa en akt vid registreringen av dokumentet (på
samma sätt som det i en vanlig Windowsdator går att skapa en mapp i
samma flöde som startats med kommandot ”spara som”). Det är naturligtvis av högsta vikt för Arbetsförmedlingen att sådana vanligt förekommande
åtgärder är användarvänliga och att användaren inte behöver vidta extra steg
i registreringsprocessen. Sådana extra steg blir i förlängningen mycket tidsödande och är inte i enlighet med syftet med införandet av tjänsten. Felet utgör ett fel i en huvudprocess och är därför ett fel av felklass 1.
274. Funktionen att kunna skapa ett ärende direkt från registreringsprocessen av
ett dokument är kravställt genom såväl bilaga 13 till Leveransavtalet106 som
den s.k. Funktionella lösningsbeskrivningen.107
275. Av kravunderlaget (Funktionell lösningsbeskrivning) följer att en användare
som registrerar ett dokument i ELDA ska kunna skapa en akt direkt från
flödet för registrering av dokument. Relevant flödesschema är inklippt nedan.108 Som framgår av bilden ska en användare som inte hittar rätt akt
105

Felrapporten återfinns i bilaga S-150.
Kravställt i avsnitt om flödet för att skapa dokument (8f 1.1) i bilaga 13.12_bilaga 08c-o Processer och aktiviteter.
107
Bilaga K-10.
108
Utklipp från Funktionell lösningsbeskrivning, bilaga K-10.
106
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komma vidare direkt till flöde för att skapa akt (som markerat på bilden nedan), på samma sätt som användaren direkt ska komma vidare till de andra
stegen i flödet.

276. På samma sätt som pilen i alla övriga steg i flödet för att registrera ett dokument medför att användaren kommer direkt till nästa steg, medför pilen
till aktivitetsflödet ”Skapa akt” att användaren direkt ska kunna komma dit.
CGI har hävdat motsatsen, men har inte kunnat motivera varför pilen till
”Skapa akt” skulle ha en annan betydelse än övriga pilar i bilden ovan.
277. CGI har därmed inte besvarat Arbetsförmedlingens felpåstående och att pilen naturligtvis innebär att det ska vara möjligt att direkt skapa en akt från
flödet att registrera ett dokument.
278. Härtill kommer att det även av bilaga 13 till Leveransavtalet framgår att en
användare direkt ska kunna ta sig till processen Skapa akt vid skapandet av
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ett dokument. I avsnitt om flödet för att skapa dokument (8f 1.1) i bilaga
13.12_bilaga 08c-o - Processer och aktiviteter finns följande bild avseende
flödet.

279. Det ska framhållas att den lösning som CGI felaktigt har implementerat
medför en oförklarlig inkonsekvens i systemet. Om en användare ska registrera ett dokument, och inte hittar rätt akt och akten inte ligger i en sökandedossié, kommer användaren att komma direkt till processen för att skapa
en ny akt. CGI har inte kunnat förklara varför detta skiljer sig åt när akten
ligger i en sökandedossié. Flödet för att registrera ett dokument är detsamma i båda fallen, eftersom flödet i punkt 6.2.3 i den Funktionella lösningsbeskrivningen (se ovan) är det enda flödet som finns för registrering av
ett dokument.
280. CGI har också tidigare haft samma inställning som Arbetsförmedlingen avseende möjligheten att skapa en akt direkt från registreringsprocessen av ett
dokument. De två bilderna nedan är utdrag från användarmanual för tjänsten som har upprättats av CGI. Den första bilden är hämtad från användarmanualen för ELDA, version 0.11 (uppdaterad den 2 februari 2014).
Den andra bilden är hämtad från en senare version av användarmanualen
för ELDA, version 0.14 (uppdaterad den 1 mars 2014).
281. Som syns av bilderna nedan har CGI, i den senare versionen av användarmanualen lagt till att möjligheten att ”Skapa akt” inte ska kunna ske direkt
om användaren befinner sig i en sökandedossié. Detta, i processen med arbetet med ELDA mycket sena, tillägg framstår som ett sätt för CGI att hantera ett krav som bolaget fann svårt att uppfylla. Någon annan förklaring
kan Arbetsförmedlingen inte se. Oavsett så kvarstår att det av kravunderlaget
(användarmanualen utgör inte kravunderlag) på sätt som beskrivs ovan följer att det ska gå att skapa en akt direkt från registreringsprocessen, oavsett
om användaren befinner sig i en sökandedossié eller inte.
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282. Utöver ovanstående invändning har CGI i målet också ifrågasatt Arbetsförmedlingens behov av den kravställda funktionen. Utöver att detta saknar
relevans för felbedömningen är det enligt Arbetsförmedlingen vore det även
att det är anmärkningsvärt att CGI skulle ha bättre kunskap om Arbetsför-
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medlingens verksamhetsmässiga behov än Arbetsförmedlingen.109 Som Arbetsförmedlingen har förklarat tidigare har Arbetsförmedlingen ett behov av
en enkel funktion att skapa en akt i registreringsprocessen av ett dokument.
Det är också bl.a. av denna anledning som Arbetsförmedlingen har kravställt en sådan funktion.
283. Arbetsförmedlingen vill avseende detta fel endast kort bemöta CGI:s påstående att Arbetsförmedlingen skulle ha haft ”kunskap om att lösningen fungerar som den gör i detta avseende sedan hösten 2012”.
284. Eftersom Arbetsförmedlingen är av uppfattningen – vilket också upprepade
gånger har framförts till CGI – att Funktionell lösningsbeskrivning som har
varit gällande kravunderlag sedan 2012 klart beskriver att en akt ska kunna
skapas direkt från processen att registrera ett dokument (vilket inte går,
därav felrapporten) har det inte varit känt för Arbetsförmedlingen att tjänsten i detta avseende inte fungerar.
285. CGI:s påstående framstår därför enbart som vilseledande.
286. Arbetsförmedlingen vill även framhålla att CGI först i versionen av Användarmanualen för ELDA daterad den 1 mars 2014 har angett att det inte går
att en akt kan skapas direkt från registreringsprocessen av ett dokument.
Det är alltså först vid detta tillfälle (två dagar innan CGI skulle ha uppfyllt
effektiv leveransdag) som CGI har gett uttryck i underlag avseende ELDA
att akt inte skulle kunna skapas direkt från processen att registrera ett dokument.
287. CGI:s påstående är därmed heller inte trovärdigt.
Klassificering av felet
288. Avseende klassificeringen av felet har detta klassificerats i felklass 1, eftersom felet innebär att det inte har varit möjligt att lägga in dokument i en
akt, då ingen akt kan skapas. Felet är därmed blockerande, då det har förhindrat vidare användning i systemet enligt lösningsbeskrivningar.
289. CGI har i argumentationen i detta mål hänvisat till att det finns alternativa
lösningar att skapa en akt. Sådan alternativ lösning ligger inte – som Arbetsförmedlingen tidigare har förklarat – i linje med kravunderlaget och hade
inte förklarats för Arbetsförmedlingen innan tjänsten tillhandahölls för acceptanstester. Denna påstådda alternativa manuella lösning var således inte
något som Arbetsförmedlingen hade möjlighet att ta ställning till vid utförandet av testerna.
290. Arbetsförmedlingen vill också som bemötande till detta påstående om att en
användare hos myndigheten skulle kunna skapa en akt på ett annat sätt åter109

Se punkt 148 i bilaga S-161 där CGI ifrågasätter Arbetsförmedlingens behov av kravställd
funktion.
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igen framhålla att tjänsten skulle användas av att stort antal användare och
infördes bl.a. för att skapa enkla lösningar som förkortade handläggningstiderna i verksamheten. Detta är en av anledningarna till varför Arbetsförmedlingen har kravställt att systemet ska vara enkelt att använda och innebära tidseffektiva lösningar för användarna. Även ur detta perspektiv framstår CGI:s påstående om att användare i Arbetsförmedlingen skulle skapa en
akt i en annan flik i systemet inte enbart i strid med kravspecifikationen utan
också i strid med syftet med tjänsten.
CGI

291. Arbetsförmedlingen har den 25 februari 2014 skapat felrapport nr 568 med
rubrik ”[g]år inte att skapa en akt i en sökandedossié direkt från registreringsprocessen”.110 Enligt Arbetsförmedlingen bestod felet i att det inte direkt från processen ”registrera dokument” går att skapa akt i en sökandedossié:

110

Felrapport nr 568, bilaga S-150.
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292. Arbetsförmedlingen hänvisar till avsnitt 6.2.3 ”Registrera dokument” i
Funktionell lösningsbeskrivning och påstår att det där framgår att användare
ska kunna skapa ett ärende direkt från registreringsprocessen.111
293. Enligt Arbetsförmedlingen framgår av nedan processbild från avsnitt 6.2.3. i
Funktionell lösningsbeskrivning hur flödet ska fungera vid skapande av ett
dokument. Arbetsförmedlingen påstår härvid att pilen med texten ”nej” innebär att användaren ska kunna ta sig till aktivitetsflödet ”Skapa akt” om

111

Se bilaga K-10, avsnitt 6.2.3, s. 59. Det bör emellertid noteras att lösningsbeskrivningen
har specificeras i Fördjupad lösningsbeskrivning, avsnitt 5.2.1 ”Flöde”, se s. 45-49 i Fördjupad lösningsbeskrivning, bilaga K-11.
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användren inte hittar rätt akt.112 Det bör emellertid noteras att vad Arbetsförmedlingen hänvisar till är någonting annat än att ”Skapa akt i sökandedossié”, vilket beskrivs i avsnitt 6.1.3 i Funktionell lösningsbeskrivning och
avser ett annat arbetsflöde.

294. Vidare hänvisar Arbetsförmedlingen till flödesbild i bilaga 13.12 till Leveransavtalet.113 Arbetsförmedlingen menar att det av användningsfall 2.1
(”Skapa akt”) framgår att ”en användare [ska] kunna ta sig till processen Skapa akt
direkt från processen att skapa ett dokument”.114 Den flödesbild Arbetsförmedlingen här hänvisar till är följande:

112

Bilaga K-14, s. 24.
Leveransavtalets bilaga 13.12, flik 8f ”Skapa dokument”.
114
Bilaga K-14, s. 24-25.
113
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Kopiera
dokument
3.1 Söka

Skapa
dokument

Behov av att
skapa dokument
eller lägga in fil i
systemet

Lägga
in fil

55 Välja
kopiera
dokument

6 Skriva/
ändra
metadata

33 Välja
skapa nytt
dokument

34 Välja lägga
in fil

2 Skriva/
hämta data i
mall

3 Skriva/
ändra
dokument

7 Sätta
behörighet

10 Hämta fil

Inte
konvertera

C Koppla
dokument
till akt

Nytt
dokument

12 Skapa länk

Lägga
in batch

Skapa
tjänsteanteckning
Skapa
dokument
från externt
system

68 Välja lägga
in batch

69 Hämta
batch

13 Välja skapa
tjänsteanteckning

45 Skapa
tjänsteanteckning

5
Konvertera

Fortsätta

Färdig

Kopierat
dokument

2.1 Skapa akt

8 Bestämma
version

4 Spara
dokument

1 Välja
dokumentmall

Dokument redan valt
eller medföljer ej

C Koppla
dokument till
akt

Koppla till
akt

9 Checka in
dokument

Inte koppla
till akt

11 Välja
dokumenttyp

71 Skapa
dokument från
externt system

295. Inledningsvis konstaterar CGI att flödesschemat i bilaga 13.12 till Leveransavtalet inte är relevant för felrapport nr 568. Flödesschemat och användningsfall 2.1 (”Skapa akt”) beskriver det allmänna flödet för att skapa dokument. I enlighet med flödesschemat är det fullt möjligt för en användare
av Tjänsten att ”ta sig till processen Skapa akt direkt från processen att skapa ett dokument”.115 Bilaga 13.12 säger dock ingenting om huruvida en användare ska
kunna söka fram en dossié för att i denna direkt skapa en akt.
296. Arbetsförmedlingen påstår att avvikelsen medför att en användare som påbörjar registreringsprocessen av ett dokument och därefter upptäcker att
upplagt ärende saknas, inte direkt kan lägga upp ett nytt ärende. Enligt Arbetsförmedlingen måste användaren lämna registeringsprocessen och starta
en separat process för att skapa ett ärende. Därefter måste användaren gå
tillbaka till registeringsprocessen för dokument. Arbetsförmedlingens påstående är fel.
297. En användare kan alltid skapa en akt när den befinner sig i en sökandedossié. Om en användare inte befinner sig i en sökandedossié vid skapandet
av en akt så skapas akten fristående från sökandedossién. För att hantera
detta öppnas sökandedossién i en annan flik i webbläsaren där användaren
kan skapa en ny akt och därefter registrera dokumentet i den nya akten. En
användare kan på detta sätt alltid skapa en akt direkt ifrån registreringsprocessen av ett dokument.
298. Det finns alltså ett speciellt flöde för att skapa akt inom sökandedossié, vilket är det Arbetsförmedlingens felrapport avser, och detta flöde inte kan nås
från flödet ”Registrera dokument”.
299. Testaren i felrapport 568 har inte befunnit sig i den sökandedossié i vilken
dokumentet ska registreras och i vilken användaren vill skapa en ny akt.
Flödet ”Registrera dokument” som Arbetsförmedlingen hänvisar till avser
det fall att användaren befinner sig i en dossié och i denna dossié vill skapa en
ny akt i vilken dokument ska registreras. Detta kan användaren alltid göra. I
felrapport 568 har användaren emellertid inte befunnit sig i den sökandedossié för vilken dokumentet ska registreras och akten ska skapas. Denna si115

Bilaga K- 14, s. 24-25.

Dokument
sparat
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tuation beskrivs i flödet ”Skapa akt i dossié”. Detta flöde hänvisas inte till i
flödet ”Registrera dokument”, varför det heller inte går att utföra den funktion Arbetsförmedlingen efterfrågar i felrapport 568.
300. Enligt Arbetsförmedlingen medför lösningen en ”oförklarlig inkonsekvens i systemet”.116 Arbetsförmedlingen påstår också att CGI har gjort ett tillägg i
Tjänstens användarmanual avseende funktionen. Det är möjligt att Arbetsförmedlingen anser att lösningen är ”inkonsekvent” men Arbetsförmedlingen
har inte kravställt en funktion som ska fungera på det sätt Arbetsförmedlingen numera efterfrågar. Arbetsförmedlingen har varit med och tagit
fram och även godkänt de lösningsbeskrivningar av vilka framgår att lösningen ska fungera i enlighet med vad CGI redogjort för ovan. Eftersom
det aldrig varit avsett att Tjänsten ska fungera på något annat sätt, har detta
förtydligats i manualen.
301. Därtill kan konstateras att för det fall Arbetsförmedlingen inte var nöjt med
den lösning Arbetsförmedlingen beställt, hade CGI kunnat justera lösningen
när systemet var satt i bruk. För alla system görs uppdateringar och nya
versioner installeras. Bara för att funktionen inte var i enlighet med Arbetsförmedlingens önskemål, men inte desto mindre med vad den beställt, har
Arbetsförmedlingen inte haft rätt att häva Leveransavtalet.
302. En användare behöver alltså inte, såsom Arbetsförmedlingen påstår lämna
registeringsprocessen och starta en ny process för att därefter gå tillbaka till
registeringsprocessen för dokument. Den lösning som CGI har implementerat överensstämmer med Funktionell lösningsbeskrivning.
303. CGI noterar även att den lösning som implementerats fungerar i enlighet
med vad som framgår av Funktionell lösningsbeskrivning, vilken fastställdes
och godkändes av styrgruppen hösten 2012. Av lösningsbeskrivningen
framgår (såsom CGI tidigare förklarat) att skapa akt i sökandedossié är en
separat process som inte nås från processen för att registrera dokument.
Arbetsförmedlingen har således haft kunskap om att lösningen fungerar
som den gör i detta avseende sedan hösten 2012.
304. CGI har påtalat för Arbetsförmedlingen att den påstådda avvikelsen i felrapport nr 568 inte utgör ett fel i Tjänsten, vilket Arbetsförmedlingen har
vägrat att acceptera. CGI har därför eskalerat felrapporten till ledningen för
Arbetsförmedlingen och CGI. Arbetsförmedlingen har därvid inte velat diskutera felrapporten. Trots Arbetsförmedlingens vetskap om att parterna har
olika uppfattning har Arbetsförmedlingen valt att omrapportera felrapporten i samtliga testrapporter under våren 2014.
305. Arbetsförmedlingen påstår även att funktionen i felrapport 568 skulle ha
stor betydelse för Arbetsförmedlingens verksamhet eftersom registrering av
dokument är en ”mycket vanlig åtgärd” som Arbetsförmedlingens
116

Bilaga K-47, stycke 96.
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13 000 användare skulle utföra vid ett ”stort antal tillfällen”.117 Enligt Arbetsförmedlingen kommer inte rätt akt att finnas vid många av dessa tillfällen.
CGI ifrågasätter detta. Långt ifrån alla handläggare på Arbetsförmedlingen
skapar akter inom sökandedossiéer inom ramen för sina arbetsuppgifter.
Dokument i sökandedossiéer hanteras i en eller ett fåtal akter, varför sannolikheten för att rätt akt redan finns är mycket stor. Det enda tillfället när en
akt kan saknas är om en arbetsförmedlare eller specialist får ett dokument
att registrera för en nyinskriven person innan handläggningen påbörjats. Eftersom detta inte är den normala ordningen för ärenden kommer funktionen inte få den betydelse som Arbetsförmedlingen vill ge sken av.
306. Arbetsförmedlingen har för felrapport 568 inte heller följt avtalade test- och
felrapporteringsrutiner. Arbetsförmedlingen har inte hänvisat till testfall,
inte samverkat kring klassificeringen av det påstådda felet.
307. Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingens hänvisning till bilaga 13.12 inte är relevant för felrapport nr 568, att en användare alltid kan
skapa en ny akt direkt ifrån registreringsprocessen av ett dokument, att den
avvikelse Arbetsförmedlingen gör gällande i felrapport nr 568 inte utgör en
avvikelse i Tjänsten, att felrapport nr 568 har eskalerats eftersom parterna
inte kunnat enas om felrapporten, att Arbetsförmedlingen inte följt avtalade
test- och felrapporteringsrutiner, samt att Arbetsförmedlingen har vägrat att
diskutera felrapporten på ledningsnivå varför felrapporten fortfarande är
öppen.
Klassificering av felet
308. Det påstådda felet är inte av felklass 1 eftersom det inte blockerar användning och inte har medfört att Arbetsförmedlingen måste avbryta sina tester.
Det påstådda felet innebär heller inte att systemet i sig bryter mot gällande
lag eller förordning. För det fall tingsrätten anser att fel föreligger är det att
klassificera enligt felklass 3 eftersom det mycket enkelt kan kringgås med
manuella rutiner. Genom att öppna sökandedossiéen i en ny flik i webbläsaren och därvid skapa en ny akt, kan ett nytt dokument direkt registreras i akten.
309. Enligt Arbetsförmedlingen är det påstådda felet av felklass 1 eftersom det
inte har varit möjligt att lägga in dokument i en akt, då ingen akt kan skapas.
Det är fel. Såsom CGI tidigare beskrivit kan en användare alltid skapa en ny
akt för att därefter registrera ett nytt dokument i akten. Eftersom exakt det
resultat som Arbetsförmedlingen efterfrågar därmed uppnås kan felet är under inga omständigheter vara ”blockerande”.

117

Bilaga K- 47, stycke 91.
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Arbetsförmedlingens felrapport med ID 613118
Arbetsförmedlingen

310. Felet består i att uppgift om vem som ändrat i ett dokument saknas i träfflista för ”sök dokument”. Vid en sökning av dokument så är ”Ändrat av”
tomt för vissa poster i träfflistan, trots att det där borde anges vem som har
ändrat/fastställt dokumentet.
311. Felet innebär att krav 23119 inte uppfylls, se utdrag nedan. Som framgår av
kravet finns det olika nivåer för hur förändringar i metadata spåras i en logg.
Vid inlämnande av anbud i upphandlingen angav CGI att deras lösning
medför att poängnivå 4 uppnås. Det vill säga det ska gå att se vilka förändringar som gjorts på metadata i attribut, vem som har gjort ändringen samt
vilken version ändringen är kopplad till.
23

Förändringar i metadata spåras
i en logg där man kan se vem
som gjort vad, när händelsen
ägt rum och vilken version dokumentet haft vid tillfället.
Poängmodell A
0 = Det går inte att spåra förändringar i metadata i loggar
1 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i
attribut
2 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i
attribut och vem som har gjort
ändringen
3 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i
attribut, vem som har gjort ändringen och tidpunkten för ändringen.
4 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i
attribut, vem som har gjort ändringen, tidpunkten för ändringen
samt vilken version ändringen
är kopplad till.

312. I den s.k. Informationsmodellen120 (vilken utgör kravunderlag) har också
kravet konkretiseras till att det ska framgå vem som har ändrat ett dokument. I modellen, som finns utklippt i relevanta delar nedan, anges vidare
följande förtydligande att det ska framgå vem som har ändrat en dokumentversion.

118

Felrapporten återfinns i bilaga S-151.
Se Kravlistan i bilaga K-6.
120
Bilaga K-8.
119
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Namn och signatur på den person som enligt delegationsordning eller annan beslutsordning
beslutat om att ett dokument är
en officiellt gällande version.
Uppgiften ska hämtas från IDM.
Ett urval ur vallistan för Handläggare med endast de som har
beslutanderätt i ärendetypen
(gäller endast specifika ärendetyper där beslutsmoment ingår i
flödet, och där det är särskilt
viktigt att begränsa/utpeka en
viss grupp/person som får besluta)
Det ska synas vem som ändrat
version. Uppgiften omfattar förnamn, efternamn och signatur.
Versionskommentarer hanteras
på annat sätt, förslagsvis genom att ge versionskommentarer direkt i dokumenten eller i
bilagor till dem.
Sätts automatiskt. Uppgiften
ska hämtas från IDM.

313. För att konkret förtydliga vad detta fel består i har Arbetsförmedlingen nedan infogat en skärmdump utvisande vad som möter användaren.121 Som
framgår av bilden nedan ska ett antal uppgifter visas för användaren vid
funktionen ”Sök dokument”. Dessa är ”dokumentnummer”, ”dokumenttitel”, ”dokumentstatus”, ”specifik dokumenttyp”, ”mottaget”, ”filer”, ”filnamn”, ”aktnummer”, ”aktbeskrivning”, ”aktstatus”, ”ändrat av” och ”ändrad”. Som också framgår av bilden nedan visas emellertid inte uppgiften
”ändrad av” i träfflistan. Detta utgör ett fel i tjänsten.

314. CGI har anfört att det inte skulle föreligga ett fel, eftersom informationen
om vem som har ändrat dokumentet i fråga sparas i loggen för systemet.
Detta har dock inte bäring på felet, eftersom informationen – loggningen till
trots – inte presenteras på avsett sätt, i fältet ”ändrad av”.

121

Skärmdumpen bifogades den felrapport som Arbetsförmedlingen upprättade avseende
detta fel, se bilaga S-151.
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315. Arbetsförmedlingen vill här framhålla att fältet ”Ändrat av” återfinns i
gränssnittet gentemot användarna av systemet och att användaren i detta
gränssnitt ser information. Ett informationsfält är just ”Ändrat av” vari naturligtvis ska framgå vem som ändrat ett dokument.
316. Efter att CGI vid den muntliga förberedelsen har ombetts att förtydliga sin
inställning till vad bolaget anser ska anges i fältet ”ändrad av” har CGI angett att anledningen till att fälten har varit tomma skulle vara att ingen användare har ändrat dokumenten. Detta är ett felaktigt påstående. De dokument som har varit föremål för testerna har ändrats och information skulle
således ha framgått om detta i kolumnen ”ändrad av”.
317. CGI:s påstående om att det ”i det fall en fysisk användare har utfört en ändring av dokumentet framgår detta alltid i fältet ”Ändrad av” är därmed inte
korrekt. Det är också just detta som utgör felet.
318. Arbetsförmedlingen har också avseende detta fel efterfrågat förtydligande av
var i kravunderlaget som CGI finner stöd för att fältet ”Ändrat av” skulle
vara tomt i vissa hänseenden. CGI har emellertid inte gett någon förklaring.
Det ska framhållas att CGI på eget bevåg och utan föregående diskussion
med Arbetsförmedlingen har infört en lösning i systemet som medför att
fältet ”Ändrat av” i vissa fall är tomt. Hade CGI – som bolaget nu gör gällande – ansett att det fanns skäl att i vissa fall inte inkludera information i
fältet borde CGI har fört en dialog om detta med Arbetsförmedlingen.
Detta har CGI inte gjort.
319. Sammanfattningsvis kan konstateras att den information som ska framgå i
fältet ”ändrad av” inte framgår, vilket står i strid dels med kravunderlaget,
dels med CGI:s uppfattning om vad som ska framgå i fältet. Detta innebär
ett fel i tjänsten.
Klassificering av felet
320. Möjligheten att se vem som ändrat i dokument utgör en viktig funktion i systemet, som Arbetsförmedlingen behöver bl.a. för att kunna avgöra status
för ett dokument och se att dokumentet har utfärdats av rätt person inom
organisationen (t.ex. vad avser delegationsordningar och andra liknande dokument).
321. Funktionen fungerar inte, och Arbetsförmedlingen har därför korrekt har
klassificerat felet som varande av felklass 2 (akut fel, viktig funktion som
inte fungerar).
CGI

322. Den 11 mars 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 613 med rubrik ”[u]ppgift om vem som ändrat ett dokument saknas i träfflista för sök doku-
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ment”.122 Arbetsförmedlingen menade att felet bestod i att vid sökning på
dokument saknas information i träfflistan om vem som har ändrat dokumentet ifråga. Enligt Arbetsförmedlingen var fältet ”Ändrat av” tomt för
vissa poster i träfflistan.
323. I felrapport nr 613 hänvisar Arbetsförmedlingen varken till kravdokumentation eller andra specifikationer där det framgår att det som Arbetsförmedlingen rapporterar utgör en avvikelse i Tjänsten.
324. CGI noterar att Arbetsförmedlingen numera däremot hänvisar både till underliggande krav och informationsmodell.
325. Arbetsförmedlingen hänvisar till krav nr 23. Av kravet framgår följande:
”Förändringar i metadata spåras i en logg där man kan se vem som gjort vad, när
händelsen ägt rum och vilken version dokumentet haft vid tillfället.
Poängmodell A
0 = Det går inte att spåra förändringar i metadata i loggar
1 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i attribut
2 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i attribut och vem som
har gjort ändringen
3 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i attribut, vem som har
gjort ändringen och tidpunkten för ändringen.
4 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i attribut, vem som har
gjort ändringen, tidpunkten för ändringen samt vilken version ändringen är kopplad
till.”123

326.

Arbetsförmedlingen hänvisar även till regel nr 41 och regel nr 49 i informationsmodellen.124 Av reglerna framgår följande:
Radnr Objekt

Attribut

Beskrivning

41 Dokument Fastställt av Namn och signatur på den
person som enligt
delegationsordning eller
annan beslutsordning
beslutat om att ett dokument
är en officiellt gällande
version. Uppgiften ska
hämtas från IDM.

V

DT O

O Typ L

j

s

0..1

n

S

64 j

Typ Kommentar Metadata- Behörighets- Behov av
Ägande
överföring styrande (J/N) uppdatering källa V1
till ELDA
(J/inte
(J/N)
aktuellt)

Ägande
källa V2

Ägande
källa V3

Infoklassning
Åtkomstbehov
Sökandedossiéer

Infoklassning
Menbedömning
Sökandedossiéer

s

ELDA

ELDA

Medel*

Låg

Ett urval ur vallistan för
Handläggare med endast de
som har beslutanderätt i
ärendetypen (gäller endast
specifika ärendetyper där
beslutsmoment ingår i flödet,
och där det är särskilt viktigt
att begränsa/utpeka en viss
grupp/person som får
besluta)

122

Felrapport nr 613, bilaga S-151.
Krav nr 23, Bilaga K-6.
124
Se Tjänstens informationsmodell i bilaga K-8.
123

N

N

inte aktuellt

ELDA
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49 Dokument Vem som
ändrat
version

Det ska synas vem som
j
ändrat version. Uppgiften
omfattar förnamn, efternamn
och signatur.
Versionskommentarer
hanteras på annat sätt,
förslagsvis genom att ge
versionskommentarer direkt i
dokumenten eller i bilagor till
dem.
Sätts automatiskt. Uppgiften
ska hämtas från IDM.

s

j

1

64 n

s

J

N

inte aktuellt

IdM

IdM

IdM

Medel

327. Tjänsten uppfyller krav nr 23 då alla förändringar av metadata, för alla
funktioner i Tjänsten, spåras i en logg.
328. Arbetsförmedlingen pekar i felrapport nr 613 på att fältet ”Ändrat av” är
tomt för vissa poster i träfflistan. Fältets innehåll är inte relaterat till om
loggning sker eller inte. För att se vilken information som loggas används en
annan sökning som detaljerat visar vem som gjort ändringar i ett dokument.
329. Vad avser Arbetsförmedlingens påstående i övrigt för felrapport nr 613
uppfyller Tjänsten reglerna i informationsmodellen. Namn och signatur för
användare som fastställt dokumentet framgår av dokumentkortet (regel nr
41). Därtill framgår av dokumentkortet samt av loggen vem som ändrat
version på dokument (regel nr 49). I loggen kan man alltid se vilka ändringar
som genomförts, vem som genomfört ändringen, när ändring/händelse genomförts samt vilken version dokumentet har haft vid tillfället för ändringen. Därtill kan alltid utläsas vem som fastställt ett dokument.
330. Uppgift om vem som utfört ändringar framgår alltså av dokumentkortet
samt av Tjänstens logg. Om Arbetsförmedlingen öppnar dokumentet så
framgår tydligt uppgift om vem som skapat dokumentet, vem som skapat
den senaste versionen, aktuellt versionsnummer samt när detta har gjorts.
Arbetsförmedlingens påstående att dessa uppgifter inte framgår och att
Tjänsten därför inte uppfyller kraven i informationsmodellen är alltså felaktiga.
331. Vad avser felrapport 613 kan konstateras att fel inte föreligger bara av den
anledning att Tjänsten inte i alla avseenden ser ut exakt så som Arbetsförmedlingen önskar. CGI har tidigare förklarat att de uppgifter som enligt
Tjänstens kravställning ska framgå också framgår. Det är möjligt att dessa
uppgifter inte finns exakt där Arbetsförmedlingen önskar att de skulle finnas. Likväl framgår de och Tjänsten uppfyller därför avtalad kravställning.
332. Såsom CGI tidigare har förklarat är fältet ”Ändrad av” tomt för de poster
där det inte är någon fysisk användare som ändrat dokumentet utan där ändringar har gjorts av systemet. En ändring av systemet kan exempelvis bestå i
att systemet har läst in en inskannad fil. Såsom CGI också har förklarat
framgick tidigare av fältet att det var just systemet som gjort ändringen men
eftersom Arbetsförmedlingen inte ville ha en sådan lösning tog CGI bort
denna information, varför fältet ”Ändrad av” är tomt i de fall systemet har
genomfört en ändring eller uppdatering av dokument.
333. Mot bakgrund av vad Arbetsförmedlingen påstår i stycke 317 vill CGI återigen poängtera att det alltid framgår av fältet ”Ändrad av” om en fysisk an-

Låg
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vändare har gjort en ändring av dokumentet. Att så är fallet framgår uttryckligen av den skärmdump som Arbetsförmedlingens testare bifogade till felrapport 613, se nedan.

334. Som följer av ovan skärmdump framgår av mittenfältet att användaren
”xxahq” har ändrat dokumentet. Användaren ”xxahq” är ett testID som användes av Arbetsförmedlingens testare under acceptanstesterna. När en fysisk användare har utfört ändringar av dokumentet framgår alltså detta alltid
av fältet. För den översta och den understa raden är det emellertid systemet
som har utfört ändringar. Eftersom Arbetsförmedlingen inte ville att systemets namn skulle stå i fältet är fältet tomt.
335. Eftersom Arbetsförmedlingen, trots CGI:s påtalanden, vidhåller att funktionen ifråga är behäftad med fel har CGI eskalerat felrapporten till ledningsnivån för Arbetsförmedlingen och CGI. Som CGI förklarat i stycke 5
har Arbetsförmedlingen emellertid vägrat diskutera de eskalerade felen på
ledningsnivå, varför parterna inte har kunnat nå en lösning. Trots Arbetsförmedlingens vetskap om att parterna är oense om funktionen har Arbetsförmedlingen omrapporterat funktionen som ett fel i testrapport den 15 maj
2014.
336. Arbetsförmedlingen har inte heller för felrapport 613 följt avtalade test- och
felrapporteringsrutiner. Arbetsförmedlingen har inte hänvisat till testfall,
inte samverkat kring klassificeringen av det påstådda felet.
337. Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingen i felrapport nr 613
varken hänvisar till underliggande kravdokumentation eller andra specifikationer, att Tjänsten uppfyller de krav Arbetsförmedlingen åberopar då alla
förändringar i metadata för alla funktioner i Tjänsten spåras i en logg, att
Arbetsförmedlingen inte följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner, att
det alltid går att utläsa vilken användare som ändrat och fastställt ett dokument, samt när sådana åtgärder vidtagits, att den avvikelse Arbetsför-
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medlingen gör gällande i felrapport nr 613 inte utgör en avvikelse i Tjänsten,
att felrapport nr 613 har eskalerats eftersom parterna inte kunnat enas om
felrapporten, samt att Arbetsförmedlingen har vägrat att diskutera felrapporten på ledningsnivå varför felrapporten fortfarande är öppen.
Klassificering av felet
338. Det påstådda felet är inte av felklass 2 eftersom det inte utgör ett ”mycket
allvarligt” och ”akut” fel. För det fall tingsrätten anser att fel föreligger är
det att klassificera enligt felklass 3 eftersom det mycket enkelt kan kringgås
med manuella rutiner genom att öppna dokumentet där information framgår om vem som ändrat dokumentet (samt all övrig information som informationsmodellen föreskriver).
339. Enligt Arbetsförmedlingen är det påstådda felet av felklass 2 eftersom möjligheten att se vem som ändrat i dokumentet utgör en viktig funktion i systemet. Som följer av ovan skärmdump framgår alltid vem som gjort ändringar i ett dokument. Felrapporten utvisar alltså överhuvudtaget inte ett fel
och än mindre ett ”mycket allvarligt” och ”akut” sådant.

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 612125, 643126 och
659127
Arbetsförmedlingen

340. Samtliga fel nr 612, 643 och 659 yttrar sig genom att det på olika ställen i
tjänsten ska visas uppgift om vilken användare som har utfört en viss åtgärd.
I tjänsten anges emellertid på dessa ställen att det är systemet självt – ”SONORA” – som ska ha utfört åtgärderna. Detta är felaktigt utifrån kravställningen att det ska framgå vilken specifik användare som utfört åtgärder.
341. Relevant kravunderlag för detta fel är detsamma som för fel nr 613 (se
ovan).
342. Kravet att det i systemet ska framgå vem som har utfört en åtgärd är viktigt
och uppställt för att det ska vara möjligt att följa vilken användare som har
utfört åtgärder. Denna viktiga funktion fungerar emellertid inte på sätt som
kravställts.
343. Då felen med ID 612, 643 och 659 har klara beröringspunkter, och dessutom har bemötts med samma invändningar av CGI, utvecklas felen gemensamt i denna bilaga. För samtliga fel handlar det om att det på olika ställen i
tjänsten ska visas uppgift om vilken användare som har utfört en viss åtgärd.
125

Felrapporten återfinns i bilaga S-140.
Felrapporten återfinns i bilaga S-152.
127
Felrapporten återfinns i bilaga S-153.
126
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I tjänsten anges emellertid på dessa ställen att det är systemet självt – ”SONORA” – som ska ha utfört åtgärderna. Ett system utför dock inte självmant åtgärder, utan det är alltid efter åtgärder från en enskild användare (på
samma sätt som det inte är ”Word” som framställt denna bilaga). Genom att
systemet anger att ”SONORA” utför åtgärder visas felaktig information.
344. Hur felen syns i tjänsten illustreras av nedanstående skärmdumpar. Den
första skärmdumpen illusterar fel 612. Som visas av bilden anges för den aktuella filen att SONORA har fastställt den (rödmarkerat på bilden). Detta är
dock, som förklarats ovan, felaktigt.

345. Nedanstående skärmdumpar illustrerar felen 643 och 659. Som framgår nedan visas i systemet för fältet ”ändrad av” vid sök fil felaktigt att dokument
har ändrats av ”SONORA”. Fältet ska istället visa vilken användare som har
genomfört ändringen.
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346. Kravunderlaget avseende detta fel ser ut som för fel med ID 613 ovan. Det
är kravställt att alla förändringar i metadata ska spåras i en logg där det ska
framgå vem som gjort vad, när händelsen ägt rum och vilken version dokumentet har haft vid tillfället (krav 23).
347. För nu aktuella fel är också nedanstående utdrag ur Informationsmodellen
relevant. Där anges att när ett dokument fastställs ska namn och signatur på
den person som enligt delegationsordning eller beslutsordning fattat beslutet
om att dokumentet ska gälla framgå.
41 Doku- Fastkuställt av
ment

Namn och signatur på den person
som enligt delegationsordning eller annan beslutsordning beslutat
om att ett dokument är en officiellt
gällande version. Uppgiften ska
hämtas från IDM.

348. Som syns på inklippta skärmdumpar ovan har det i systemet inte framgått
namn och signatur på den person som fastställt dokument på för sådan information avsedd placering. Detta utgör fel.
349. CGI påstår att ett system – i detta fall SONORA – kan utföra åtgärder
självt, och att det därför skulle vara korrekt att ange informationen SONORA i fält som ska visa vem som utfört en viss ändring eller åtgärd i systemet. Arbetsförmedlingens uppfattning är att systemet i sig inte vidtar några
åtgärder. Åtgärderna sker alltid efter kommando från en enskild användare.
Det är således den användare som har avgett kommandet som ska anges i
systemet.
350. Som framfördes vid den muntliga förberedelsen har också CGI i samband
med bolagets egna tester av systemet i januari 2014 konstaterat att de tre nu
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aktuella felen medför fel i tjänsten.128 Som svar på fråga varför CGI har ändrat denna inställning har CGI angett att det rör sig om en kommentar från
”en enskild testare vid CGI” och att denna kommentar inte skulle ha någon
betydelse i frågan av om det utgör ett faktiskt fel.
351. CGI har här underlåtit att redogöra för att bolagets testledare Tomas Leandertz avseende den aktuella testrapporten, liksom övriga testrapporter, var
den som satte ihop och undertecknade rapporten. Som testledare var Tomas
Leandertz väl insatt i vad som utgjorde ett fel och en kommentar som har
godkänts av honom kan inte avfärdas som en kommentar från en enskild
testare. Snarare framstår det som att CGI av skäl som inte är klara för Arbetsförmedlingen inte har velat implementera kravställd funktion avseende
visande av information.
352. Arbetsförmedlingen noterar också att det enligt CGI skulle finnas en skillnad mellan vad CGI noterar som avvikelser enligt dess egna tester och vad
som utgör en faktisk avvikelse i tjänsten.129 Arbetsförmedlingen ställer sig
mycket frågande till detta påstående och undrar vilken standard som CGI
utfört sina egna tester mot om inte den standard som skulle levereras till
Arbetsförmedlingen.
353. Angående CGI:s påståenden om att efterfrågad information framgår av
dokumentkortet ska följande framhållas.
354. Som har beskrivits ovan anges på flera ställen i systemet att det är ”SONORA” – systemet som har utfört åtgärder avseende dokument. Denna information saknar helt relevans för Arbetsförmedlingen. Den information
som har värde för Arbetsförmedlingen är naturligtvis vilken enskild användare som har utfört en åtgärd som har medför att dokumentet har ändrats.
Det följer inte heller någonstans i kravunderlaget att det i systemet ska
framgå information om ändringar utförda av systemet, tvärtom att det ska
framgå bl.a. användare som utfört ändringar.
355. Sådan information ska anges på för detta syfte avsedda ställen i systemet. En
användare ska inte behöva läsa information om att ett dokument har ändrats
av ”SONORA”, och därifrån behöva öppna dokumentkortet avseende dokumentet för att närmare reda ut vilken användare det är som har sett till att
en ändring utförts i systemet. Det har således ingen bäring på de rapporterade felen huruvida information om vem som ändrat dokument framgår av
dokumentkortet.
356. Det kan i detta avseende också framhållas att det inte heller alltid av dokumentkortet framgår vilken användare som utfört ändringar avseende ett dokument. Systemet är heller inte konsekvent avseende den information som
visas i systemet och var.

128
129

CGI:s testrapport daterad den 7 januari 2014, bilaga K-42.
Bilaga S-161, punkt 162.

87 (156)
DATUM

2016-10-04

DIARIENR

357. När det gäller fel 659 visar träfflistan när en användare söker efter fil
ömsom användarsignatur, ömsom SONORA i kolumnen ”Ändrat av”.
358. När det gäller fel 612 visar listan på filer på ett dokument ömsom användarsignatur, ömsom SONORA.
359. När det gäller fel 643 framgår dessutom inte något annat än ”SONORA” av
dokumentkortet, i de fall när användaren registrerat ett dokument från inkorgen.
360. Av det ovanstående är det tydligt att det inte alltid framgår av systemet vilken användare som har utfört en ändring. Denna information framgår heller
inte på kravställda ställen i systemet och är därför svåråtkomlig för användaren. Fel föreligger således i tjänsten.
Klassificering av felen
361. Samtliga tre fel medför att en viktig funktion i systemet inte fungerar. Det är
av stor vikt för Arbetsförmedlingens verksamhet att i systemet kunna följa
vilken användare som har utfört åtgärder avseende dokument. Anledningen
är bland annat att det ska gå att klarlägga att ett dokument har fastställts av
rätt person/roll, vilket får betydelse för olika dokuments status.
362. Genom att en viktig funktion inte fungerar på sätt som kravställts med anledning av felen, är felen av felklass 2.
CGI

Felrapport med ID 612
363. Den 11 mars 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 612 med rubrik ”[u]ppgift om vem som fastställt ett dokument via flöde”.130 Enligt Arbetsförmedlingen bestod felet i att det inte framgick vilken användare på Arbetsförmedlingen som fastställt den senaste versionen av ett dokument. Arbetsförmedlingen menade att det endast framgick att ”SONORA” fastställt dokumentet.
364. Den röda rutan i nedan skärmdump visar den funktion som enligt Arbetsförmedlingen utgjorde fel i Tjänsten.

130

Felrapport nr 612, bilaga S-140.
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365. CGI noterar att Arbetsförmedlingen numera har förtydligat sitt felpåstående
och påstår att felet består i att uppgift om ”vilken befattningshavare” som fastställt ett dokument inte framgår. Vidare påstår Af att ”felet omöjliggör bl.a. att
systemet kan användas för att utfärda myndighetsföreskrifter i systemet, eftersom det
måste framgå vilken befattningshavare som fastställer myndighetsföreskrifter”.131 Tidigare har Arbetsförmedlingen endast påstått att felet består i att det inte
framgår ”vem” som fastställt ett dokument.
366. Härtill noterar CGI att Arbetsförmedlingen numera hänvisar till underliggande krav och Tjänstens informationsmodell vid beskrivningen av den påstådda avvikelsen i felrapport nr 612. I felrapporten hänvisar Arbetsförmedlingen varken till underliggande kravdokumentation eller andra specifikationer av vilka framgår att CGI:s lösning skulle strida mot avtalade krav
för Tjänsten.
367. Arbetsförmedlingen hänvisar till krav nr 23132 av vilket framgår följande:
”Förändringar i metadata spåras i en logg där man kan se vem som
gjort vad, när händelsen ägt rum och vilken version dokumentet haft
vid tillfället.
Poängmodell A
0 = Det går inte att spåra förändringar i metadata i loggar
1 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i attribut
2 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i attribut
och vem som har gjort ändringen
131
132

Bilaga K- 14, s. 12-13.
Till Kravlistan i bilaga K-6.
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3 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i attribut, vem som har gjort ändringen och tidpunkten för ändringen.
4 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i attribut, vem som har gjort ändringen, tidpunkten för ändringen samt
vilken version ändringen är kopplad till.”133

368. CGI angav i sitt anbud att Tjänsten uppnår poängmodell fyra.
369. Arbetsförmedlingen hänvisar också till rad 41 i Tjänstens informationsmodell134 vilken föreskriver följande:
Radnr Objekt

Attribut

Beskrivning

41 Dokument Fastställt av Namn och signatur på den
person som enligt
delegationsordning eller
annan beslutsordning
beslutat om att ett dokument
är en officiellt gällande
version. Uppgiften ska
hämtas från IDM.

V

DT O

O Typ L

j

s

0..1

n

S

64 j

Typ Kommentar Metadata- Behörighetsöverföring styrande (J/N)
till ELDA
(J/N)

Behov av
Ägande
uppdatering källa V1
(J/inte
aktuellt)

Ägande
källa V2

Ägande
källa V3

Infoklassning
Åtkomstbehov
Sökandedossiéer

Infoklassning
Menbedömning
Sökandedossiéer

s

inte aktuellt

ELDA

ELDA

Medel*

Låg

N

N

ELDA

Ett urval ur vallistan för
Handläggare med endast de
som har beslutanderätt i
ärendetypen (gäller endast
specifika ärendetyper där
beslutsmoment ingår i flödet,
och där det är särskilt viktigt
att begränsa/utpeka en viss
grupp/person som får
besluta)

370. I enlighet med rad 41 ska alltså vid fastställande av dokument namn och
signatur framgå för den person som enligt delegationsordning eller annan
beslutsordning beslutat att dokumentet är en officiellt gällande version.
371. Den 13 mars 2014, två dagar efter att Arbetsförmedlingen skapade felrapporten, förklarade CGI genom lösningsarkitekt Robert Geite, att den av Arbetsförmedlingen rapporterade funktionen inte utgjorde ett fel eftersom det
av Tjänsten tydligt framgår vem på Arbetsförmedlingen som fastställt dokumentet. Som visas av ovan skärmdump framgår både namn och signatur
för den användare på Arbetsförmedlingen som fastställt dokumentet, i enlighet med kravet i informationsmodellen.135 Därtill framgår vem som skapat
den senaste versionen av dokumentet, när denna version skapats samt
nummer på den senast skapade versionen.
372. Under fliken ”Logg”136 finns information om alla gransknings- och fastställandeflöden, inklusive uppgift om vilken användare som genomfört förändringar av dokument samt när dessa ändringar gjorts. Denna information
finns att tillgå även för tidigare versioner av dokument.

133

Krav nr 23, bilaga K-6.
Se Tjänstens informationsmodell i bilaga K- 8.
135
Värdet ”Gm Acceptanstest xxagm” är den testare på Arbetsförmedlingen som testat funktionen. När Tjänsten är satt i produktion kommer detta värde bytas ut mot namn och signatur
på den person som fastställt dokumentet, i enlighet med Tjänstens informationsmodell.
136
Se ovan skärmdump i stycke 363.
134
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373. Arbetsförmedlingens påstående att ”SONORA” skulle ha fastställt dokumentet är alltså felaktigt. Arbetsförmedlingen verkar tro att informationen i
skärmens nedre del (se skärmdump under fliken ”filer”) skulle visa flödet
avseende vem som fastställt dokument. Det är fel. Informationen avser filversioner och filhistorik. När en användare på Arbetsförmedlingen fastställer
en fil kommer denna fil automatiskt att uppdateras, varför systemet per
automatik skapar en ny fil. Eftersom denna operation utförs av systemet
framgår systemets namn av filen. Detta har ingenting att göra med det formella fastställandeflödet.
374. Vad avser Arbetsförmedlingens hänvisningar till underliggande kravdokumentation konstaterar CGI att krav nr 23 inte är relevant för den funktion
som felrapporterats genom felrapport nr 612. Krav nr 23 beskriver att alla
förändringar i metadata ska spåras i en logg. Såsom CGI beskrivit i stycke
591 ovan, loggas all information. Detta har emellertid ingenting att göra
med vad som visas i gränssnitten avseende fastställande av dokument.
375. Arbetsförmedlingen gör numera gällande att felet består i att uppgift om
”vilken befattningshavare” som fastställt dokumentet inte framgår. CGI konstaterar härvid att Arbetsförmedlingen inte kravställt att befattningen på den
person som fastställt dokument ska framgå. CGI har implementerat en lösning där namn och signatur för person som fastställt dokumentet framgår i
enlighet med krav och informationsmodell för Tjänsten.
376. Som visats ovan utgör inte Arbetsförmedlingens felrapport nr 612 en avvikelse i Tjänsten. CGI har vid ett flertal tillfällen påtalat för Arbetsförmedlingen att funktionen inte är felaktigt utformad. Därtill har CGI erbjudit
Arbetsförmedlingen att ta bort den information som visar att systemet
skapat filversioner. Arbetsförmedlingen har dock inte velat genomföra
denna förändring.
377. Eftersom Arbetsförmedlingen, trots CGI:s förklaringar, vidhållit att funktionen ifråga är felaktigt utformad har CGI i enlighet med avtalade rutiner
eskalerat det påstådda felet till ledningsnivå inom A Arbetsförmedlingen f
och CGI. Som CGI förklarat ovan har emellertid Arbetsförmedlingen, i
strid med avtalade rutiner, vägrat att diskutera de eskalerade meningsskiljaktigheterna på ledningsnivå, varför parterna inte har kunnat nå en lösning.
Trots Arbetsförmedlingens vetskap om att parterna är oense om funktionen
som sådan har Arbetsförmedlingen istället omrapporterat funktionen som
ett fel i testrapporten den 15 maj 2014.
378. Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingen i felrapport nr 612
varken hänvisar till underliggande kravdokumentation eller andra specifikationer, att Arbetsförmedlingen har ändrat sitt felpåstående, att det i Tjänsten
tydligt framgår vem som fastställt den senaste versionen av ett dokument,
att den påstådda avvikelsen i felrapporten inte utgör en avvikelse i Tjänsten,
att den omtvistade funktionen har utformats i enlighet med avtalade specifikationer, att felrapporten eskalerats eftersom parterna inte kunnat enas om
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felrapporten, samt att Arbetsförmedlingen har vägrat diskutera felrapporten
på ledningsnivå varför felrapporten fortfarande är öppen.
Felrapporter med ID 643 och 659
379. Den 14 mars 2014 inkom Arbetsförmedlingen med felrapport nr 643. Felrapporten hade rubrik ””Sonora” står som användare i fältet Ny version av”.137 Enligt Arbetsförmedlingen förelåg fel i Tjänsten eftersom värdet ”Sonora”
stod som användare när en ny filversion skapas.
380. Den 18 mars 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 659 med rubrik ”[f]elaktig referens i kolumnen ändrad av”.138 Enligt Af bestod felet i att det i
kolumnen ”ändrad av” angavs ”Sonora” istället för den användare som gjort
den senaste ändringen i dokumentet.
381. Arbetsförmedlingen har varken i felrapport nr 643 eller felrapport nr 659
angivit hänvisning till kravunderlag eller andra specifikationer. Arbetsförmedlingen påstår numera att det av krav nr 23 samt av regel nr 41 och nr 49
i informationsmodellen framgår att funktionerna utgör fel i Tjänsten.139
382. CGI hänvisar i detta avseende till sin redogörelse ovan samt till sin redogörelse för felrapport 613. Som CGI förklarar i dessa avsnitt loggas all trafik i
Tjänsten. Vissa operationer genomförs per automatik av systemet, varför
dessa loggas som utförda av systemet, dvs. ”Sonora”. Detta innebär inte att
det inte går att spåra vilken användare som utfört ändringar av dokument
och filer. All trafik och alla ändringar loggas i en logg och spårbarhet finns
för alla förändringar som utförs i systemet.
383. Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingen i felrapporterna nr
643 och nr 659 varken hänvisar till underliggande kravdokumentation eller
andra specifikationer, att det alltid går att utläsa vilken användare som skapat ny dokumentversion samt vilken användare som gjort ändringar av ett
dokument, att Tjänsten uppfyller de krav Arbetsförmedlingen åberopar idå
alla förändringar i metadata för alla funktioner i Tjänsten spåras i en logg, att
de påstådda avvikelser som Arbetsförmedlingen gör gällande i felrapporterna nr 643 och nr 659 inte utgör avvikelser i Tjänsten, att felrapporerna nr
643 och nr 659 har eskalerats eftersom parterna inte kunnat enas om dessa,
samt att Arbetsförmedlingen har vägrat att diskutera felrapporterna på ledningsnivå varför de fortfarande är öppna.
Gemensamma kommentarer
384. Arbetsförmedlingen påstår att system inte självmant kan utföra åtgärder och
att det därför visas felaktig information när det framgår att ”SONORA” har
utfört åtgärder. Arbetsförmedlingen har emellertid fel. Ett system kan utföra
137

Felrapport nr 643, bilaga S-152.
Felrapport nr 659, bilaga S-153.
139
CGI har redogjort för innehållet i dessa regler i stycke 324-325.
138
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åtgärder såsom att läsa in inskannade dokument. Ett system kan också utföra diverse bevakningar (vilka utlöses efter regler som definieras av en person, men det är likväl systemet som utför bevakningen).
385. Arbetsförmedlingen menar att skärmdumpen i stycke 343 illustrerar felet i
felrapport 612. Enligt Arbetsförmedlingen föreligger fel eftersom det inte
framgår vilken användare som fastställt den senaste versionen av ett dokument. Härvid kan återigen konstateras att exakt den information som Arbetsförmedlingen efterfrågar uttryckligen framgår av dokumentkortet, i hörnet till höger i skärmdumpen. Vem som fastställt dokumentet visas alltså,
vilket också är det krav som uppställs i Tjänstens informationsmodell.140
386. Trots att det som föreskrivs i informationsmodellen uppfylls, menar Arbetsförmedlingen att informationen i den röda rutan i skärmdumpen utgör ett
fel i Tjänsten. Informationen i den röda rutan är teknisk information om aktuell filversion. Att denna tekniska information presenteras följer av standardfunktionalitet för Tjänsten. Eftersom all information som ska finnas enligt avtalade krav framgår av dokumentkortet, kan denna tekniska information helt tas bort. CGI har också erbjudit Arbetsförmedlingen att göra detta
men Arbetsförmedlingen har avböjt erbjudandet.
387. Även för felrapporterna 643 och 659 konstaterar CGI att den information
Arbetsförmedlingen efterfrågar framgår av Tjänstens dokumentkort. Vad
avser fältet ”Ändrat av” hänvisar CGI till vad som anförts ovan. Som uttryckligen följer av skärmdumpen i stycke 344 framgår information om vem
som ändrat dokumentet för samtliga åtgärder som genomförts av en fysisk
användare. När en ändring gjorts av systemet självt, framgår ”SONORA”.
Som CGI förklarat utgör detta teknisk tilläggsinformation vilken kan tas
bort. CGI har också erbjudit sig att göra detta men Arbetsförmedlingen har
tackat nej. Om användaren öppnar filen framgår all information som Arbetsförmedlingen efterfrågar.
388. Arbetsförmedlingen har vidare påstått att CGI självt ansett att funktionen
utgör ett fel i Tjänsten och att CGI inte har velat implementera kravställd
funktion. Det är ett felaktigt påstående. Att en funktion vid CGI:s interna
tester rapporterats som en avvikelse innebär inte att funktionen utgör en
faktisk avvikelse i Tjänsten. Huruvida en felrapport verkligen utvisar ett fel i
Tjänsten framgår först efter utredning av relevanta kravunderlag för funktionen. Såsom CGI tidigare förklarat har CGI vid dessa utredningar kunnat
konstatera att funktionen inte utgör ett fel.
389. Vad avser felrapport 659 hänvisas till vad som anförs avseende felrapport
613. Felrapport 613 avser sökningen ”Sök dokument” och som beskrivs för
denna felrapport har CGI efter önskemål från Arbetsförmedlingen tagit
bort systemets namn från fältet ”Ändrad av” när systemet har utfört en ändring. Detta har emellertid inte gjorts för sökningen ”Sök fil” som felrapport
140

Bilaga S-90, stycke 87–94.
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659 avser. Även för felrapport 659 framgår alltid om en fysisk användare
gjort en ändring, varför felrapporten inte utvisar fel i Tjänsten.
390. Felrapport 612 avser att det inte skulle framgå vem som fastställt ett dokument. Som följer av nedan skärmdump framgår alltid av dokumentkortet
vem som fastställt senaste versionen av ett dokument. Såsom CGI tidigare
beskrivit framgår detta även av Tjänstens logg (i enlighet med vad Arbetsförmedlingen kravställt).141

391. Felrapport 643 avser att Sonora står i fältet ”Ny version av”. Anledningen
till detta är att systemet skapat versionen av dokumentet. Såsom beskrivs
ovan kan åtgärder som vidtas av systemet t.ex. bestå i att systemet läser in
ett dokument som kommer från central skanning. Det går även att utläsa
vilken fysisk användare som registrerat dokumentet (i detta fall användaren
”xxaet”).
392. Arbetsförmedlingen påstår att det inte alltid av dokumentkortet framgår vilken användare som har utfört ändringar och att systemet inte är konsekvent
vad avser återgivande av information. Arbetsförmedlingen påstår vidare att
informationen ska anges ”på för detta syfte avsedda ställen i systemet” och menar
härvid att det inte har någon betydelse att den kravställda informationen
framgår på annat ställe i Tjänsten än där Arbetsförmedlingen önskar att den
ska framgå. Arbetsförmedlingens påståenden är givetvis inte korrekta.
393. Till stöd för sitt påstående att funktionerna skulle utgöra fel har Arbetsförmedlingen hänvisat till krav nr 23. Av kravet framgår att ”[f]örändringar i
metadata spåras i en logg där man kan se vem som gjort vad, när händelsen
ägt rum och vilken version dokumentet haft vid tillfället”. Därtill ska framgå
”vilka förändringar som gjorts på metadata i attribut, vem som gjort ändringen, tidpunkten för ändringen samt vilken version ändringen är kopplad
till”.142 Det relevanta kravet i detta avseende föreskriver alltså endast att

141
142

Bilaga S-90, stycke 95.
Krav nr 23, poängmodell 4.
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dessa uppgifter ska spåras i en logg och att uppgifterna ska framgå av loggen. Som CGI tidigare beskrivit framgår allt detta av loggen.143
394. Återigen kan konstateras att den omständigheten att Arbetsförmedlingen
önskar att Tjänsten ska se ut på visst sätt och att viss information ska
framgå på vissa ställen inte innebär att fel föreligger. För att ett fel ska föreligga måste den lösning CGI implementerat strida mot avtalade kravunderlag. Det gör inte lösningarna för felrapporterna 612, 643 och 659. Vad
avser Arbetsförmedlingens påstående att informationen saknar relevans för
Arbetsförmedlingen kan konstateras att CGI har erbjudit sig att ta bort informationen men att Arbetsförmedlingen avböjde CGI:s erbjudande.
395. Vad avser Arbetsförmedlingens påstående att det inte av kravunderlaget följer att ändringar som utförs av systemet ska framgå kan konstateras att
kravunderlaget inte heller föreskriver att sådan information inte ska framgå.
CGI har tidigare förklarat att den tekniska tilläggsinformation som presenteras följer av standardfunktionalitet för Case360. Att avsikten varit att Tjänsten så långt som möjligt ska baseras på standardfunktionalitet framgår bl.a.
av både Funktionell - och Fördjupad lösningsbeskrivning (vilka båda har
godkänts av styrgruppen).144
396. Vad avser de åtgärder som vidtas av systemet kan konstateras att dessa – utöver vad CGI tidigare har redogjort för – t.ex. kan vara inläsning av dokument som kommer från central skanning. Vid central skanning skannas buntar med papper varefter dessa automatiskt klassificeras och sorteras för att
därefter läggas i kö för registrering av registratorer. När dokumentet skannas
skapar systemet ett dokumentkort för det inskannade dokumentet.
397. Slutligen kan konstateras att Arbetsförmedlingen har för felrapporterna 612,
643 och 659 inte följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner. Arbetsförmedlingen har inte hänvisat till testfall, inte samverkat kring klassificeringen
av de påstådda felen.
Klassificering av felen
398. Det påstådda felet i felrapport 612 är enligt Arbetsförmedlingen av felklass
1. Felrapporterna 643 och 659 är enligt Arbetsförmedlingen av felklass 2.
CGI håller inte med. Det påstådda felet i felrapport 612 utgör inget ”blockerande” och ”kritiskt” fel och har inte medfört att Arbetsförmedlingen måste
avbryta sina tester. Det innebär heller inte att systemet i sig bryter mot gällande lag eller förordning. Som CGI förklarat framgår uttryckligen vem som
fastställt dokumentet. Det Arbetsförmedlingen efterfrågar är att teknisk tilläggsinformation inte ska synas. För det fall tingsrätten anser att felrapporten
utgör ett fel, är att därför att klassificera enligt felklass 4 – ett skönhetsfel.
143
144

Bilaga S-90, se bl.a. stycke 95.
Funktionell lösningsbeskrivning, s. 5 och Fördjupad lösningsbeskrivning, s. 5.
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399. De påstådda felen i felrapporterna 643 och 659 är inte ”mycket allvarliga”
och ”akuta” fel. För det fall tingsrätten anser att de utgör fel, är även dessa
att klassificera enligt felklass 4 – skönhetsfel. All information som kravställts
framgår av Tjänsten.
400. Arbetsförmedlingen framhåller även att det är av stor vikt för Arbetsförmedlingens verksamhet att kunna följa vilken användare som utfört åtgärder
avseende dokumentet. Härvid kan återigen konstateras att all information
Arbetsförmedlingen efterfrågar återfinns och spåras i Tjänstens logg (d.v.s. i
enlighet med vad Af har kravställt). Arbetsförmedlingen kan alltså alltid följa
vilken användare som utfört åtgärder av dokumentet.

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 239145
Arbetsförmedlingen

401. Felet består i att rollen registrator inte kan ladda upp en fil i dokumentkort
(dokument som har laddats upp i ett ärende) i de fall registratorn inte senare
ska ha behörighet till filen. Med andra ord går det inte att bifoga en fil kopplat till ett skapat dokument.
402. Genom den s.k. Behörighetsmodellen146 har parterna konkretiserat hur den
kravställda behörighetsstyrningen (som utgör ett grundfundament i tjänsten)
mer precist ska fungera. Av behörighetsmodellen framgår att skyddsnivå på
dokument ska vara styrande för behörighet att läsa dokumentet, men inte
för att skapa dokumentet genom att lägga in filer i systemet. Denna ordning
ska gälla bl.a. eftersom registratorer naturligtvis alltid måste kunna bifoga filer, även om de senare inte ska ha behörighet att via systemet läsa filerna.
Eftersom det inte är möjligt för registratorer att i vissa situationer bifoga en
fil till ett dokumentkort föreligger fel i tjänsten.
403. Som framgår av utdraget nedan ur Behörighetsmodellen i relevanta delar är
det kravställt att skyddsnivå på dokument ska vara styrande för behörighet
att läsa dokumentet, men inte för att skapa dokumentet genom att lägga in filer i systemet.
Rad
ID

Användare:
Roll

Användare:
Organisationstillhörighet

64 Arbetsför- inte styrande
förmedlare

145
146

Felrapporten återfinns i bilaga S-157.
Bilaga K-9.
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Fil
Mycket
hög
Hög
Doku- inte stykurande
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404. En registrator kan trots detta inte lägga in en fil (t.ex. ett inskannat läkrutlåtande) i ett dokument som registratorn inte har behörighet att läsa. Som Arbetsförmedlingen förstår CGI:s inställning är parterna överens om detta faktum.
405. CGI har i målet anfört att anledningen till felet är att det finns en ”grundläggande motsättning” mellan behörighetsregel 9 och 11. Ombedd att förtydliga detta har CGI istället påstått att det av behörighetsreglerna visst
framgår att en registrator inte ska kunna registrera en fil i ett dokument som
denne inte har behörighet till. CGI tycks därmed ha ändrat sin inställning
under målets handläggning.
406. Som förklaring till denna ändrade inställning hänvisar CGI nu till en läsinstruktion till Behörighetsmodellen. Av CGI:s hänvisning framgår emellertid
inte annat än att dokument i en sökandedossié har skyddsvärdenivå ”Mycket
hög” och att detta innebär att en användare med stark behörighet inte kan
”öppna dokument (filer) i ELDA”. Arbetsförmedlingen förstår inte denna
hänvisning från CGI:s sida. Arbetsförmedlingen har aldrig påstått annat än
att behörigheten ska vara styrande för att kunna öppna en fil (behörighetsregel 9). Som har framhållits tidigare ska behörigheten däremot inte vara styrande för att lägga in filer (behörighetsregel 11).
407. Arbetsförmedlingen kan därmed endast alltjämt konstatera att CGI inte har
kunnat ge någon förklaring till varför en registrator – i strid mot Behörighetsmodellen – inte kan registrera filer i dokument för vilken den inte har
behörighet att läsa.
408. Här kan tilläggas att anledningen till att behörighetsreglerna ser ut som de
gör i detta avseende är naturlig. Skälet till regeln är att registratorer snabbt
ska kunna lägga in filer på rätt ställe i ELDA. Det är inte detsamma som att
registratorerna ska ha rätt att kunna läsa alla dokument i ELDA, eller ens
den specifika fil som lagts in i systemet sedan den har registrerats i systemet.
En sådan ordning skulle inte stå i samklang med reglerna om personuppgifter och sekretess.
409. CGI har även påstått att skälet till felets uppkomst är att tjänsten fungerar i
enlighet med en ”prioritetsordning”. Efter fråga om ”prioritetsordningen”
vid den muntliga förberedelsen har CGI angett att ”prioritetsordningen” är
den standardfunktionalitet som följer av CGI:s programvara Case360. CGI
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har därutöver anfört att Arbetsförmedlingen ska ha fått dokumentation rörande programvaran och inte invänt mot den i detta avseende.
410. CGI:s angivande väcker fler frågor än vad den ger svar. Arbetsförmedlingen
förstår fortsatt inte vad som avses med ”prioritetsordningen”; om CGI gör
gällande att den har överenskommits mellan parterna eller om det är något
som CGI ensidigt beslutat att agera efter. Arbetsförmedlingen bestrider att
det skulle finnas någon överenskommelse om en ”prioritetsordning” mellan
behörighetsreglerna eller att Arbetsförmedlingen skulle ha frånfallit någon
behörighetsregel av relevans för detta fel. Det ska här framhållas att det är
av stor relevans för Arbetsförmedlingen att tjänsten fungerar enligt vad som
anges i behörighetsreglerna i detta avseende. En registrator måste kunna registrera en handling, utan att för den sakens skull ha behörighet att läsa
handlingen. Registrering av handlingar är en fundamental del av registratorns arbetsroll.
411. Angående CGI:s förklaring om att ”prioritetsordningen” skulle utgöra standardfunktionalitet för Case360 vill Arbetsförmedlingen framhålla att myndigheten aldrig har köpt en produkt (t.ex. Case360) utan en tjänst för vilken
specifika krav på funktioner uppställdes. Det är därför helt irrelevant vilken
standardfunktionalitet produkten har i det fall det finns ett krav rörande en
funktion uppställt i kravunderlaget. Därtill kommer att det är helt egalt för
Arbetsförmedlingen vilken produkt som ligger i botten av tjänsten. Det
finns heller inga hinder för CGI att byta ut produkten Case360, så länge
tjänsten levereras enligt avtalad kravspecifikation.
412. Vad gäller påståendet om att ”prioritetsordningen” skulle vara beskriven i
dokumentationen för Case360 vill Arbetsförmedlingen, utöver vad som angetts i punkten ovan, framhålla att detta saknar rättslig relevans då denna
dokumentation inte utgör del av kravunderlaget för tjänsten.
413. Om det uppstår en konflikt mellan behörighetsreglerna är det inte korrekt
att – som CGI har gjort – ensidigt implementera en lösning i strid mot någon av behörighetsreglerna. Istället borde CGI, om det inte var möjligt att
uppfylla kravunderlaget, ha framställt en ändringsbegäran som hade kunnat
hanteras i avtalsenlig ordning. Detta har CGI inte gjort, utan har istället avtalsstridigt ”eskalerat” felet.
414. Sammanfattningsvis har CGI, på eget bevåg och utan kommunikation med
Arbetsförmedlingen, implementerat en lösning direkt i strid med kravunderlaget. Detta medför fel i tjänsten.
Klassificering av felet
415. Felet avser en mycket viktig (om än inte kritisk) funktion i systemet och
medför stora svårigheter för registratorerna. Det ska framhållas en registrator (vars jobb innebär att ta emot, och registrera inkommande och utkom-
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mande handlingar) inte har kunnat lägga in filer i systemet i vissa fall. Felet
har därför korrekt tilldelats felklass 2.
CGI

416. Den 14 januari 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport 239 med rubrik
”[k]an inte ladda upp fil i dokumentkort”.147 Enligt Arbetsförmedlingen bestod
felet i att användare med roll registrator inte kunde ladda upp fil i ett dokument som registratorn skapat.
417. Arbetsförmedlingen påstår att det av behörighetsmodellen framgår att
”skyddsnivån på dokumentet [ska] vara styrande för behörighet att läsa dokumentet,
men inte för att skapa dokument genom att lägga in filer i systemet”.148
418. Arbetsförmedlingen hänvisar till behörighetsregler nr 64 och nr 66 för arbetsförmedlare och behörighetsregler nr 9 och nr 11 för registrator.149 CGI
konstaterar att endast behörighetsreglerna för registrator är av relevans eftersom felrapporten avser användare med sådan roll.
419. Av behörighetsregel nr 9 för registrator framgår följande:
Rad ID Användare: Roll Användare:
Organisationstillhörighet

9 Registrator

Organisationsenhet

Funktions- Funktion
område

Objekttyp

Skyddade
personuppgifter

Behörighet
från BHTJ

Läsa

Fil

inte styrande

Mycket stark
behörighet
Stark
behörighet

Styr så att rollen inte har
behörighet att öppna, skriva ut
eller kopiera fil utanför rollens
administrativa ansvar för en
eller flera
organisationsenheter. Detta
innebär att registratorns
organisationstillhörighet ska
matcha ansvarig handläggares
organisationstillhörighet för att
begränsa vilka
sökandedossiéer registrator
får hantera.

Öppna fil
Skriva ut fil
Kopiera fil

Akt
Ansvarig
(A)
Inbjuden
(I)
inte
styrande

Skyddsvärdesnivå Skyddsvärdesnivå
attribut
objekttyp Dokument

inte styrande

Mycket hög
Hög

Dossié:
Dossiéstatus

Dossié:
Dossiétyp

Akt: Akttyp

Akt:
Dokument:
Aktstatus Registrerat av

Dokument:
Dokument: Beskrivning resultat
Dokumentstat Dokumentd
us
elning

Aktuell

Sökandedossié

Arbetssökandes
grundärende
Arbetslöshetsersättningen
inom EU/EES
Handlägga program och
insatser
Etableringsärenden
Starta eget

inte
styrande

inte styrande

147

inte styrande

Nej

Rollen kan öppna,
kopiera och skriva ut en
fil i akttyperna i
kolumnen Akt:Akttyp.

Felrapport nr 239, bilaga S-157.
Bilaga K-14, s. 27.
149
Reglerna framgår av behörighetsmodell V3 ”Behörighet Regler” och V2 ”Registrator”.
148
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420. Behörighetsregel nr 11 stadgar följande:
Rad ID Användare: Roll Användare:
Organisationstillhörighet

11 Registrator

Organisationsenhet

Funktions- Funktion
område

Objekttyp

Skyddade
Behörighet
personuppgifter från BHTJ

Skapa

Dokument

inte styrande

Lägga in fil/-er

Styr så att rollen inte har
behörighet att lägga in filer
utanför rollens administrativa
ansvar för en eller flera
organisationsenheter. Detta
innebär att registratorns
organisationstillhörighet ska
matcha ansvarig handläggares
organisationstillhörighet för att
begränsa vilka
sökandedossiéer registrator
får hantera.

Mycket stark
behörighet
Stark
behörighet

Akt
Ansvarig
(A)
Inbjuden
(I)
inte
styrande

Skyddsvärdesnivå Skyddsvärdesnivå
attribut
objekttyp Dokument
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Dossié:
Dossiéstatus

Dossié:
Dossiétyp

Akt: Akttyp

Akt:
Dokument:
Aktstatus Registrerat av

Dokument:
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Pågående inte styrande
Avslutad
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Nej

Rollen kan lägga in filer
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akttyperna i kolumnen
Akt:Akttyp.

421. Den påstådda avvikelse som Arbetsförmedlingen gjort gällande i felrapport
nr 239 aktualiserar en grundläggande motsättning mellan reglerna för läsbehörighet (regel nr 9) och behörighetsreglerna för att lägga in filer i dokumentet (regel nr 11). Som CGI förklarat är Tjänstens behörighetsmodell
oerhört komplex. Det finns ca 2 800 unika behörighetsregler för Tjänsten
som alla samverkar för att tillse att användare har tillgång till rätt information för sin roll. Eftersom antalet behörighetsregler medför att det ibland
uppkommer motstridigheter mellan reglerna, finns en prioritetsordning för
behörigheter. Prioritetsordningen innebär att en användare som inte har rätt
att läsa ett objekt inte heller kan påverka detta objekt på annat sätt, t.ex. genom att lägga in filer i dokument. Det krävs därför alltid läsrättigheter för att
kunna göra någonting annat med dokumentet ifråga, i detta fall operationen
”Skapa”.
422. Det givetvis finns prioritetsordningar för alla IT-system, oavsett hur komplexa dessa är. Som exempel kan nämnas att en jurist på en advokatbyrå
som inte har tillgång till ett ärende (d.v.s. läsrättigheter till detsamma) givetvis inte kan redigera dokument i detta ärende. Det omvända är emellertid
möjligt, d.v.s. om juristen har rätt att redigera dokument i ärendet så kan juristen även läsa dokumentet ifråga. Det sagda förefaller tämligen självklart
och beror på att det alltid, för alla system, finns en prioritetsordning för be-

100 (156)
DATUM

2016-10-04

DIARIENR

hörigheter. Detta är inte något som kravställs utan följer av grundläggande
systematik.
423. Eftersom testaren vid tillfället för Arbetsförmedlingens tester inte hade läsrättigheter till filen, kunde testaren inte heller ladda upp en fil i dokumentet.
Den påstådda avvikelsen utgör således inte ett fel i Tjänsten. När CGI fick
del av Arbetsförmedlingens felrapport påtalade CGI att lösningen är implementerad i enlighet med behörighetsmodellen. Arbetsförmedlingen accepterade inte detta, varför felrapporten eskalerades. Trots att Arbetsförmedlingen alltså blivit informerad om att parterna är oense om felrapporten
har Arbetsförmedlingen rapporterat funktionen som ett fel i samtliga
testrapporter under våren 2014.
424. Arbetsförmedlingen menar att det finns ”ett tydligt krav” att behörigheten
för att läsa dokument inte ska vara styrande för att lägga upp filer i dokument. Av de regler i behörighetsmodellen som Arbetsförmedlingen hänvisar
till framgår inte att ”en registrator ska kunna bifoga en fil till ett dokument som registratorn inte har behörighet att läsa.”150 Tvärtom framgår av den läsinstruktion
som Arbetsförmedlingen tagit fram till behörighetsmodellen (se nedan utdrag) att alla dokument i en sökandedossié har skyddsvärdesnivå ”Mycket
hög”.151

425. Vidare anför Arbetsförmedlingen att ”[e]n registrator måste kunna registrera en
handling, utan att för den sakens skull ha behörighet att läsa handlingen.”152 Återigen
konstaterar CGI att Arbetsförmedlingens påståenden är fabricerade efterhandskonstruktioner. Felrapport 239 avser att registrator inte kan ladda upp
en fil på ett befintligt dokument till vilket registratorn saknar läsrättighet.
Felrapporten avser inte att registratorn inte kan registerera handlingar (detta
kan registratorn alltid göra). Härtill kan noteras att det finns ett testfall för
registrering av dokument. Detta testfall har uppenbarligen inte testats av
Arbetsförmedlingen eftersom Arbetsförmedlingen påstår att registratorn
inte kan registrera dokument, vilket Arbetsförmedlingen hade insett att registratorn kan göra om Af testat testfallet.
426. Vad avser Arbetsförmedlingens påstående att det är ”helt irrelevant vilken standardfunktionalitet”153 som den underliggande standardtjänsten (d.v.s. Case360)
har, kan enbart konstateras att det givetvis är så att det standardsystem som
ligger i botten kommer att prägla Tjänsten. Enligt Arbetsförmedlingen är
150

Se bilaga K-47, stycke 117.
Läsinstruktion till behörighetsmodellen, bilaga S-177.
152
Se bilaga K- 47, stycke 123.
153
Se bilaga K-47, stycke 125.
151
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det emellertid ”helt egalt” vilken produkt som ligger i botten av Tjänsten.
Detta är ett mycket märkligt påstående med tanke på att Arbetsförmedlingen uttryckligen vid uppstarten av TIPS poängterade att ”standard funktioner
[ska] användas i så stor utsträckning som möjligt.”154 Eftersom Arbetsförmedlingens avsikt var att standardfunktionalitet skulle användas i största möjliga utsträckning kan det omöjligtvis ha varit ”helt egalt”155 hur funktionerna i standardsystemet fungerade.
427. Härtill kan noteras att effekten av den funktion som Arbetsförmedlingen efterfrågar är minst sagt otillfredsställande. Om en användare skulle kunna
lägga till filer på ett dokument som användaren inte kan läsa hade användaren kunnat ladda upp samma fil flera gånger på dokumentet utan att upptäcka det. Även det omvända hade kunnat ske, d.v.s. att användaren tror att
en fil har laddats upp men att detta i själva verket inte har skett. Eftersom
användaren saknar behörighet att läsa/öppna dokumentet kan användaren
inte kontrollera om filen ifråga laddats upp korrekt.
428. Arbetsförmedlingen har inte följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner
för felrapport 239. Arbetsförmedlingen har inte hänvisat till testfall, inte
samverkat kring klassificeringen av det påstådda felet.
429. Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingens testare inte
kunde ladda upp en fil i dokumentet eftersom testaren inte hade behörighet
att se dokumentet ifråga, att en användare enligt Tjänstens behörighetsregler
inte ska kunna påverka ett objekt användaren inte har behörighet att se, att
den påstådda avvikelse som Arbetsförmedlingen gör gällande i felrapport
nr 239 inte utgör en avvikelse i Tjänsten, att Arbetsförmedlingen inte följt
avtalade test- och felrapporteringsrutiner, att felrapport nr 239 har eskalerats
eftersom parterna inte kunnat enas om felrapporten, samt att Arbetsförmedlingen har vägrat att diskutera felrapporten på ledningsnivå varför felrapporten fortfarande är öppen.
Klassificering av felet
430. Det påstådda felet i felrapport 239 är enligt Arbetsförmedlingen av felklass
2. Det är fel. Det påstådda felet är inte ett ”mycket allvarligt” och ”akut” fel.
För det fall tingsrätten anser att fel föreligger är det av felklass 3. Det kan
kringgås med manuella rutiner genom att registrator skapar ett dokument i
sin personliga mapp, för att därefter ladda upp en fil på dokumentet och
flytta dokumentet till akten.

154
155

TIPS Projektdirektiv, punkt 5.2, bilaga S-5.
Bilaga K-47, stycke 125.
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Arbetsförmedlingens felrapport med ID 291156
Arbetsförmedlingen

431. Felet yttrar sig genom att utskrifter av akt-kort inte innehåller samtliga de
uppgifter som anges i akt-kortet.
432. Det krav som inte uppfylls på grund av detta fel är krav 195, som klart och
tydligt anger att metadatakort (såsom akt-kort) och filer kan skrivas ut direkt
från systemet.
195

Metadatakort och filer kan skrivas ut direkt från systemet.

Man ska inte behöva öppna
dokumenten.

433. Vid utskrift av akt-kort (en typ av metadatakort) motsvarar dock utskriften
inte i samtliga fall innehållet i akt-kortet på skärmen. Kravet om att aktkortet kan skrivas ut direkt från systemet (vilket av naturliga skäl innefattar
att utskriften korresponderar mot vad som visas på skärmen) är därmed inte
uppfyllt och det föreligger fel i tjänsten.
434. Felet innebär att en viktig funktion i systemet inte fungerar på avsett sätt.
Avvikelserna mellan innehållet på skärmen och utskriften medför dessutom
en otillåten gallring av uppgifter vid eventuell begäran om utfående av aktkort. CGI instämmer i påståendet att aktdatakort som skrivs ut inte alltid ser
likadant ut på utskriften som på skärmen.157 Enligt CGI är detta dock inte
ett fel i tjänsten, eftersom Arbetsförmedlingen enbart ska ha upphandlat tre
olika typer av rapporter (aktkappa, JK-lista och handläggarstatistik), och att
det av dessa rapporter enbart ska ingå viss information. Av denna anledning
motsvarar informationen i rapporterna utskrifterna, oberoende av vad som
anges på skärmen.
435. CGI förbiser emellertid därmed att Arbetsförmedlingen har utökat funktionaliteten i detta avseende genom ändringsbegäran. Två ändringsbegäran
har i detta avseende relevans.
436. Den första är ÄB 04158. Genom denna ändringsbegäran utvidgades antalet
ärendetyper.
437. Den andra är ÄB 010159. Avseende akter (benämns ”ärendesammanställning” i ändringsbegäran, dessa begrepp är synonyma) anges i ändringsbegäran att ”syftet är att kunna presentera aktkortet tillsammans med de ingå156

Felrapporten återfinns i bilaga S-158.
Se punkt 234 i bilaga S-90.
158
Bilaga K-43.
159
Bilaga K-44.
157
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ende dokumenten på ett överskådligt sätt som är anpassad för utskrift”. Genom ändringsbegäran inaktualiserades distinktionen i de tre rapporttyperna
och de begränsningar som dessa medförde avseende vilken information som
skulle visas vid utskrift av aktkort.
438. Sammanfattningsvis har Arbetsförmedlingen kravställt att utskrift ska kunna
ska direkt från systemet. Naturligtvis måste utskriften motsvara vad som
anges på skärmen, inte minst för att Arbetsförmedlingen ska kunna uppfylla
de krav som uppställs på Arbetsförmedlingen som myndighet avseende utlämnande av allmän handling. För att fullt ut tillförsäkra att utskriften motsvarar vad som anges på skärmen har Arbetsförmedlingen dessutom framställt en ändringsbegäran, ÄB 010, enligt vilken Arbetsförmedlingen säkerställde att alla aktkort skulle anpassas för utskrift. Det utgör således ett fel i
tjänsten att utskrifterna inte alltid motsvarar vad som anges på skärmen.
439. Arbetsförmedlingen bestrider CGI:s påstående om att en exakt utskrift
skulle kunna göras genom användandet av kommandet ”Print screen”. Print
screen ger en s.k. skärmdump och är något som är en funktion i datorns
operativsystem och alltså inget som tjänsten ELDA tillhandahåller. Den
funktionen kan därför inte ersätta en utskriftsfunktionenen i tjänsten, på
samma sätt som den inte skulle kunna ersätta utskriftsfunktionen i ordbehandlingsprogrammet ”Word”.
440. Vidare kan noteras att CGI på eget bevåg - och utan föregående diskussion
samt än mindre med godkännande av Arbetsförmedlingen -har infört en utskriftslösning som medför att utskrifterna inte överensstämmer med informationen på skärmen. Även om det skulle finnas fog för en sådan diskrepans har CGI inte rätt att ensidigt och utan dialog med Arbetsförmedlingen som kund implementera lösning. Denna arbetsmetodik från CGI
är dock tyvärr något som genomgående har tillämpats av bolaget under projektets gång.
Klassificering av felet
441. Felet innebär att en viktig funktion i systemet inte fungerar på avsett sätt.
Avvikelserna mellan innehållet på skärmen och utskriften medför dessutom
en otillåten gallring av uppgifter vid eventuell begäran om utfående av aktkort. Mot denna bakgrund utgör felet av allvarligt fel, och har därmed också
klassificerats med felklass 2.
CGI

442. Den 15 januari 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 291 med
rubrik ”[u]tskrift av akt – metadata är inte desamma och vissa uppgifter kommer inte
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med”.160 Enligt Arbetsförmedlingen bestod felet i att utskrift av aktkort inte
innehöll alla uppgifter och attribut som anges i aktkortet i systemet.
443. Arbetsförmedlingen hänvisar inte till krav eller underliggande specifikationer
i felrapport nr 291. Arbetsförmedlingen hänvisar numera till krav nr 195, av
vilket framgår följande:
”Metadatakort och filer kan skrivas ut direkt från systemet.
Man ska inte behöva öppna dokument.”

444. Tjänsten uppfyller krav nr 195. Både metadatakort och filer kan skrivas ut
direkt från systemet.
445. I de fall utskriften inte motsvarar de attribut som användaren ser på skärmen beror detta på att Arbetsförmedlingen endast har upphandlat tre rapporter: aktkappa, JK-lista och handläggarstatistik.161 Vid tillfället för Arbetsförmedlingens tester motsvarade inte utskriften bilden i systemet eftersom
de attribut som var föremål för testarens utskrift inte ingick i dessa rapporttyper.
446. Kravet att aktkort ska kunna skrivas ut direkt från systemet omfattar naturligen inte att utskriften exakt korrelerar med vad som visas på skärmen. Det
kan härvid noteras att all information på aktkortet inte heller visas i en samlad bild på skärmen.
447. Arbetsförmedlingen påstår att CGI i ReQtest har accepterat att funktionen
utgör ett fel. Det är inte korrekt. När Arbetsförmedlingen efter CGI:s leverans den 13 januari 2014 påbörjade tester av Tjänsten uppdagades texten
”[k]licka här för att ange text” i ett fält i utskriften. Texten skulle inte finnas
med i utskriften varför CGI korrigerade detta den 1 mars 2014. Det är
denna korrigering CGI:s uttalande i ReQtest avser. CGI har alltså inte accepterat att den funktion Arbetsförmedlingen gör gällande utgör ett fel.
448. Arbetsförmedlingen påstår vidare att CGI förbiser att Arbetsförmedlingen
har utökat funktionaliteten för rapporterna genom ÄB004.162 Det är fel. Af
skapade ÄB004 den 14 juni 2012. Av ÄB004163 framgår följande avseende
de av Arbetsförmedlingen upphandlade rapporterna:
4) Rapporter
De rapporter som har beskrivits i avropet specifieras under lösningsframtagningen. Ytterligare rapporter tillkommer och läggs som en separat ändringsbegäran senast 29 juni.

160

Felrapport nr 291, bilaga S-158.
Se Leveransavtalets bilaga 12.8, bilaga S-159.
162
Se bilaga K- 47, stycke 133.
163
ÄB004, s. 1, bilaga K-43.
161
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449. Som CGI tidigare har förklarat omfattande CGI:s anbud tre rapporter: aktkappa, JK-lista och handläggarstatistik.164 Av ÄB004 framgår att ”[y]tterligare
rapporter tillkommer och läggs som en separat ändringsbegäran senast 29 juni”. Av
ÄB004 framgår emellertid inte att några fler rapporter skulle ha kravställts
av Af. Den 16 oktober 2012 framställde Arbetsförmedlingen ÄB010 (vilken
alltså framställdes efter ÄB004). ÄB010 avser ett ”[f]örtydligande av de tre rapporter som ingår i TIPS”.165 Af menar att genom ÄB010 ”inaktualiserades distinktionen i de tre rapporttyperna och de begränsningar som dessa medförde avseende vilken information som skulle visas vid utskrift av aktkort”.166 Att så skulle vara fallet
framgår emellertid överhuvudtaget inte av ÄB010. Tvärtom framgår av
ÄB010 följande:
I TIPS nuvarande omfattning ingår tre rapporter: Aktkappa, JKlista, Handläggarstatistik. Dessa rapporter ska ersättas av följande
rapporter:
- Uppföljning (inkl. JK-lista)
- Ärendesammanställning
- Gällande författningssamling

450. Som följer framgår uttryckligen att tre separata rapporter ska finnas. Arbetsförmedlingen menar att Arbetsförmedlingen genom ÄB010 skulle ha säkerställt att ”alla aktkort skulle anpassas för utskrift”.167 Så som Arbetsförmedlingen får förstås, menar Af att det av meningen ”[s]yftet är att kunna presentera
aktkortet tillsammans med de ingående dokumenten på ett överskådligt sätt som är anpassad för utskrift” i ÄB010 skulle framgå att felrapport 291 utgör ett fel. Arbetsförmedlingen har emellertid fel. Hela poängen med en rapport för aktkort är att denna presenteras på ett överskådligt sätt som är anpassat för utskrift. Att attributen exakt överensstämmer med de på skärmen är inte att
”anpassa för utskrift”.
451. Arbetsförmedlingen påstår vidare att CGI på ”eget bevåg” skulle ha infört den
utskriftlösning som Arbetsförmedlingen i felrapport 291 påstår utgör ett fel.
Arbetsförmedlingens påstående är felaktigt.
452. Såsom CGI har beskrivit är det rapporten ärendesammanställning som är
föremål för felrapport 291. Av ÄB010 framgår följande i detta avseende.

164

Se Leveransavtalets bilaga 12.8, bilaga S-159.
ÄB010, s. 1, bilaga S-139.
166
Bilaga K-47, stycke 134.
167
Bilaga K-47, stycke 135.
165
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453. Såsom CGI tidigare beskrivit finns ca 70 olika akttyper i Tjänsten. Av
ÄB010 framgår uttryckligen att aktkortet ska presenteras på ett ”överskådligt
sätt som är anpassad för utskrift”. Arbetsförmedlingen har inte i ÄB010 framställt krav om att ärendesammanställningen ska anpassas till de ca 70 olika
akttyper som Tjänsten innehåller. Såsom CGI tidigare beskrivit har Arbetsförmedlingen bara upphandlat tre rapporter (varav en är ärendesammanställning) och samtliga ca 70 akttyper måste därför kunna skrivas ut i detta
rapportformat.
454. Vidare påstår Arbetsförmedlingen att felet medför en otillåten gallring av
uppgifter vid en begäran om utfående av aktkort. Påståendet bestrids. Med
gallring avses förstöring av handling eller uppgift. Det påstådda felet medför
inte att några uppgifter förstörs eller förloras. Härtill kan konstateras att om
Arbetsförmedlingen verkligen hade ansett att felen medförde en otillåten
gallring av uppgift borde Arbetsförmedlingen ha klassificerat felrapporten
enligt felklass 1.
455. När CGI fick del av felrapporten påtalade CGI att de attribut som framgår
av utskriften beror på begränsningen till tre rapporter i Leveransavtalet. Arbetsförmedlingen accepterade inte detta, utan menade att fel i Tjänsten förelåg. Därför eskalerades felrapporten. Trots att Arbetsförmedlingen vetat
om att parterna är oense om felrapporten har Arbetsförmedlingen rapporterat funktionen som ett fel i samtliga testrapporter våren 2014.
456. Slutligen kan konstateras att Arbetsförmedlingen inte för felrapport 291 har
följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner. Arbetsförmedlingen har inte
hänvisat till relevant testfall, inte samverkat kring klassificeringen av det påstådda felet.
457. Sammanfattningsvis kan konstateras att utskriften inte motsvarade bilden i systemet vid Arbetsförmedlingens tester eftersom Arbetsförmedlingen endast
upphandlat tre rapporter och de attribut som var föremål för utskrift ingick
inte i dessa rapporttyper, att den påstådda avvikelse som Arbetsförmedlingen gör gällande i felrapport nr 291 inte utgör en avvikelse i Tjänsten, att Arbetsförmedlingen inte följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner, att felrapport nr 291 har eskalerats eftersom parterna inte kunnat enas om felrapporten, samt att Arbetsförmedlingen har vägrat att diskutera felrapporten på
ledningsnivå varför felrapporten fortfarande är öppen.
Klassificering av felet

458. Det påstådda felet är enligt Af av felklass 2. Det är fel. Det påstådda felet är
inte ett ”mycket allvarligt” och ”akut” fel. För det fall tingsrätten anser att
fel föreligger är det av felklass 4 – ett skönhetsfel. Ingen information som
ska visas saknas i rapporten. Utskriften använder generiska benämningar i
enlighet med attributen i informationsmodellen i syfte att passa alla akttyper
(se CGI:s redogörelse i yttrande den 10 juli 2015, avsnitt A.13). Detta hade
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kunnat åtgärdas genom att dölja eller namnjustera vissa rubriker för attribut.
Under alla omständigheter utgör det ett ”skönhetsfel”.

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 652168
Arbetsförmedlingen

459. Felet består i att värdet ”dokumenttyp” ändras automatiskt vid ändring av
”dokumentriktning”. Med dokumentriktning menas en markering om ett
dokument är ”inkommet”, ”upprättat” eller ”utgående”. Markeringen har
betydelse eftersom den är kopplad till bestämmelser om allmän handling,
och markerar hur ett dokument har blivit sådan allmän handling. Dokumenttyp markerar typen av dokument (t.ex. e-post).
460. Såväl dokumenttyp som dokumentriktning är obligatoriska attribut som
måste fyllas i vid registrering av ett dokument.
461. Sättet som ändringen sker är t.ex. enligt följande. En användare hämtar ett
dokument från sin inkorg och väljer en dokumenttyp för dokumentet samt
en dokumentriktning i enlighet med funktionerna för detta i tjänsten. När
detta har gjorts kommer användaren på att dokumentriktningen är felaktigt
angiven och ändrar denna. Då ändrar systemet per automatik även dokumenttypen utan någon särskild notifiering. Risken för att användaren inte
upptäcker denna automatiska ändring är därför mycket stor, med risken att
felaktig metadata (information om information) rörande dokumentet registreras i systemet.
462. Av målets skriftväxling framgår att CGI är medvetet om att värdet ”dokumenttyp” kan ändras automatiskt vid ändring av ”dokumentriktning”.
463. I detta avseende har CGI anfört att dokumenttypen enbart kan ändras
automatiskt om användaren väljer såväl dokumentriktning som dokumenttyp, därefter fortsätter i processen (genom att trycka på knappen
”Fortsätt”) och sedan går tillbaka till föregående steg. Detta är dock felaktigt. Enligt vad som beskrivs i punkten ovan (vilket återspeglar vad som
angavs i testrapporten och hur testet utfördes169) ändras dokumenttypen
(t.ex. från ”brev” till ”beslut”) även i de fall dokumentriktning justeras i
första steget. Eftersom såväl dokumenttyp som dokumentriktning har bäring på Arbetsförmedlingens möjlighet att efter registrering skett bedöma
bl.a. vad som utgör allmän handling, är konsekvenserna av detta fel allvarliga.
464. CGI har vidhållit att det inte föreligger ett fel, och menar att en ändring av
”dokumentriktning” medför att alternativet ”Välj” kommer upp för ”doku168
169

Felrapporten återfinns i bilaga S-160.
Se testrapport avseende detta fel, bilaga S-160.
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menttyp” i denna situation. CGI påstår härvid att det ursprungligen rapporterade felet har rättats och att ”uppenbarligen har inte Af testat den av CGI
rättade funktionen”.170
465. Av felrapporten och kommentarerna till denna framgår dock att Arbetsförmedlingen har omtestat funktionen även efter CGI:s rättning. Detta omtest
skedde den 8 maj 2014, varvid Arbetsförmedlingen kunde konstatera att
felet kvarstod trots CGI:s rättning, se utklipp från kommentaren till felrapporten nedan.171

466. Liksom Arbetsförmedlingen tidigare framhållit såväl i målet som i felrapportingen kan således ”dokumenttyp” automatiskt ändras. Det utgör därför
fel i tjänsten.
Klassificering av felet
467. Eftersom såväl dokumenttyp som dokumentriktning har bäring på Arbetsförmedlingens möjlighet att efter registrering skett bedöma bl.a. vad som
utgör allmän handling, är konsekvenserna av detta fel allvarliga. Av denna
anledning har felet också rätteligen kategoriserats som felklass 2.
468. CGI har invänt att felet skulle vara av felklass 3 eftersom ”det kan kringgås
med manuella rutiner”, då användaren skulle kunna välja värde för dokumentriktning innan värde för dokumenttyp.
469. För det första ska framhållas att enbart för att ett fel kan kringgås genom
manuella rutiner, kan felet fortfarande utgöra ett fel av felklass 2 om det,
som i detta fel, avser en viktig funktion som inte fungerar.
170
171

Punkt 180, bilaga S-161
Bilaga S-160.
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470. För det andra medför CGI:s argumentation omfattande svårigheter för användarna och garanterar inte att felet inte uppstår, då det är lätt hänt att en
användare väljer värde i motsatt riktning. Naturligtvis ska systemet vara
uppställt för att användare inte ska behöva fokusera på sådana hanteringsåtgärder antingen genom att det inte är möjligt att välja i fel ordning alternativt att systemet inte självmant ändrar en användares tidigare val utan notifiering därom.
471. Vad CGI anfört i denna del medför således inte att felet kan anses utgöra ett
fel av felklass 3 istället för felklass 2.

CGI

472. Den 17 mars 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 652 med rubrik ”[ä]ndring av dokumenttyp vid ändring av dokumentriktning”.172 Enligt Arbetsförmedlingen förelåg fel i Tjänsten eftersom valet av dokumenttyp ändrades
när användaren ändrade dokumentriktning. Med dokumentriktning avses
status på dokumentet.
473. Arbetsförmedlingen påstår att ”med dokumentriktning menas en markering om dokumentet är ”inkommet”, ”upprättat”, eller ”utgående”. Det är inte korrekt. Av
Fördjupad lösningsbeskrivning framgår att det finns tre dokumentriktningar:
”mottaget”, ”internt” och ”avsänt”.173
474. Arbetsförmedlingen har varken i felrapport nr 652 eller i övrigt hänvisat till
underliggande krav eller specifikationer där det framgår att funktionen avviker från avtalad funktionalitet. Av Fördjupad lösningsbeskrivning framgår
emellertid följande:

172
173

Felrapport nr 652, bilaga S-160.
Fördjupad lösningsbeskrivning, bilaga K-11, s. 48.
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475. Som framgår av beslutspunkt sex är tillgängliga dokumenttyper beroende av
dokumentriktningen på dokumentet. Eftersom de två värdena är beroende
av varandra ”nollställs” alltid dokumenttypen efter val av dokumentriktning.
476. Den funktion Arbetsförmedlingen rapporterat i felrapport nr 652 utgör
alltså inte ett fel. Av Tjänstens Fördjupade lösningsbeskrivning framgår uttryckligen att dokumentriktningen begränsar vilka dokumenttyper som är
tillgängliga, varför dokumenttypen ”nollställs” efter val av dokumentriktning. Därav har inte vald dokumenttyp kvarstått för testaren vid byte av dokumentriktning.
477. Det kan även konstateras att Arbetsförmedlingens påstående att en användare hämtar ett dokument och ”väljer en dokumenttyp för dokumentet samt en dokumentriktning” inte är i ”enlighet med funktionerna för detta i tjänsten” såsom Arbetsförmedlingen påstår. Enligt Tjänstens Funktionella lösningsbeskrivning
ska dokumentriktning väljas före dokumenttyp.
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478. CGI har beskrivit att för det fall användaren gör dessa val i fel ordning
kommer värdet ”Välj” upp i vallistan för dokumenttyp. Användaren kan
inte gå vidare från detta steg. Om användaren i detta läge inte väljer dokumenttyp utan istället trycker ”Fortsätt” så rödmarkeras vallistan för dokumenttyper och användaren kan inte gå vidare. Detta eftersom ”Välj” i vallistan för dokumenttyp är ett obligatoriskt värde. Det är alltså inte korrekt
såsom Arbetsförmedlingen påstår att dokumenttypen ”ovidkommande” ändras
från ett värde till ett annat och att användaren kan förbise att så sker.
479. CGI har även beskrivit att även om användaren har valt värde för dokumentriktning och dokumenttyp och därefter ändrar värdet för dokumentriktning kommer värdet för dokumenttyp att ändras till alternativet ”Välj”.
Arbetsförmedlingen menar att CGI i sitt svar ”har utgått från ett annat scenario
än det som förevar vid testerna” och att CGI därför inte har besvarat Arbetsförmedlingens felpåstående.174 Arbetsförmedlingen har emellertid förbisett att
CGI har rättat den funktion som Arbetsförmedlingen ursprungligen felrapporterat i felrapport 652.
480. Av kommentarerna till felrapport 652 framgår uttryckligen att ”[t]exten
”Välj” visas i vallistan med dokumenttyper”.175 Om en användare gör så som Arbetsförmedlingen beskriver kommer alternativet ”Välj” att sättas för värdet
dokumenttyp. Uppenbarligen har inte Arbetsförmedlingen testat den av
CGI rättade funktionen.
481. Såsom CGI förstår Arbetsförmedlingens felrapport avser felrapporten det
scenario att användaren väljer värde för dokumentinriktning och dokumenttyp och därefter går vidare till nästa steg i processen genom att trycka
på ”Fortsätt”. Först i detta efterföljande steg inser testaren att fel värde valts
för något av attributen dokumentinriktning eller dokumenttyp. Om användaren i detta steg i processen backar tillbaka till steget för val av dokumentinriktning och dokumenttyp och (felaktigt) väljer värde för dokumenttyp innan värde för dokumentinriktning, ändras värdet för dokumenttypen till det
värde som användaren tidigare valde och bekräftade för dokumenttypen.
482. Denna lösning är i enlighet med Fördjupad lösningsbeskrivning eftersom
det av denna uttryckligen framgår att om användaren vill ändra dokumentinriktning och/eller dokumenttyp ska användaren välja värde för dokumentinriktning först. Därtill kan konstateras att för att det scenario Arbetsförmedlingen målar upp ska inträffa måste användaren först välja dokumentinriktning och dokumenttyp, bekräfta dessa värden och gå vidare till nästa steg
i processen för att därefter inse att fel värde valts för något av attributen.
Därefter ska användaren backa tillbaka i systemet och felaktigt ändra attributen på annat sätt än vad som framgår av Fördjupad lösningsbeskrivning
samt därefter förbise att attributet för dokumenttyp ändras.

174
175

Bilaga K-47, stycke 142.
Felrapport 652, bilaga S-160.
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483. CGI vill även poängtera att Arbetsförmedlingens påstående att felaktiga metadata registreras inte är korrekt. Om användaren, mot förmodan, förbiser
att dokumenttypen ändras kan användaren under processens samtliga efterföljande steg gå tillbaka och ändra dokumenttyp. Först i processens sista
stadium, bekräftelseläget ”Visa akt”, sparas metadata. Metadata registreras
alltså först när användaren kontrollerat och godkänt att de uppgifter som
angetts är korrekta.
484. Eftersom Arbetsförmedlingen alltjämt vidhåller att funktionen i felrapport
nr 652 utgör ett fel i Tjänsten har felrapporten eskalerats. Arbetsförmedlingen har dock inte velat diskutera felrapporten varför denna fortfarande är öppen. Därtill har Arbetsförmedlingen omrapporterat funktionen
som ett fel i testrapport daterad den 15 maj 2014, trots vetskap om att parterna har olika uppfattning om felrapporten.
485. Slutligen kan konstateras att Arbetsförmedlingen inte har följt avtalade testoch felrapporteringsrutiner. Arbetsförmedlingen har inte hänvisat till relevant testfall, inte samverkat kring klassificeringen av det påstådda felet.
486. Sammanfattningsvis kan konstateras att det av Tjänstens Fördjupade lösningsbeskrivning uttryckligen framgår att tillgängliga dokumenttyper är beroende
av värdet för dokumentriktning, att den avvikelse Arbetsförmedlingen gör
gällande i felrapport nr 652 inte utgör en avvikelse i Tjänsten, att Arbetsförmedlingen inte följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner, att felrapport nr 652 har eskalerats eftersom parterna inte kunnat enas om felrapporten, samt att Arbetsförmedlingen har vägrat att diskutera felrapporten på
ledningsnivå varför felrapporten fortfarande är öppen.
Klassificering av felet
487. Arbetsförmedlingen har klassificerat det påstådda felet enligt felklass 2. Det
är inte korrekt. Det påstådda felet är inte ”mycket allvarligt” och ”akut”. För
det fall tingsrätten skulle anse att fel föreligger är det av felklass 3. Det kan
kringgås med manuella rutiner genom att använda systemet på det sätt som
föreskrivs i Funktionell lösningsbeskrivning, d.v.s. genom att välja värde för
dokumentriktning innan värde för dokumenttyp.
488. Arbetsförmedlingen påstår att fel kan vara av felklass 2 även om felet går att
kringgå med manuella rutiner. Härvid kan konstateras att det av såväl TIPS
Projektdirektiv som TIPS Felrapporteringsrutin uttryckligen framgår att
felet är av felklass 3 om det kan kringgås med manuella rutiner.176 För det
fall domstolen skulle anse att fel föreligger är det därmed av felklass 3.

176

TIPS Projektdirektiv, Bilaga S-5, s. 10 och TIPS Felrapporteringsrutin, bilaga S-9, avsnitt
4.3.
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Av Arbetsförmedlingen påstådda fel som enligt CGI
var rättade till den 19 maj177
Inledande kommentar – Arbetsförmedlingen
490. CGI har avseende vissa av de nya fel som upptäcktes vid Arbetsförmedlingens acceptanstester rapporterade genom acceptanstestrapporten den 15 maj
2014 invänt att dessa inte skulle utgöra fel. Samtidigt påstår CGI att samtliga
rapporterade fel skulle ha åtgärdats till den 19 maj 2014.
491. Eftersom CGI har rättat felen, och mot bakgrund av den inställning har till
andra fel som bolaget inte anser utgör fel (de ”eskalerade felen”), förefaller
invändningen om att de ”nya felen” inte skulle utgöra fel som en efterhandskonstruktion utan trovärdighet.
492. Mot bakgrund av att CGI egen utsago ska ha rättat de rapporterade felen
kan svårligen någon annan slutsats dras än att CGI också instämde i att
dessa faktiskt utgjorde fel i tjänsten.
493. Arbetsförmedlingen har vid de tester varvid nedanstående fel upptäcktes,
liksom vid övriga testtillfällen, löpande rapporterat in fel i det för detta syfte
upprättade verktyget ReQtest. Felrapporterna har således kommunicerats till
CGI i enlighet med överenskomna rutiner. Någon annan samverkansform
har parterna inte kommit överens om och skulle inte heller vara praktiskt
genomförbar. Det kan också noteras att CGI i projektet registrerat felen
som fel och att de efter rättning var klara för acceptanstest den 19 maj
2014.178

Inledande kommentar – CGI
494. Genom Arbetsförmedlingens testrapport den 15 maj 2014179 som upprättades efter test av CGI:s leverans den 25 april 2014, påstod Arbetsförmedlingen att 22 nya, ej tidigare rapporterade fel av allvarlighetsgrad 1 och 2, skulle
ha påträffats under den senaste leveranskontrollen av Tjänsten.
495. Det har Arbetsförmedlingen nu begränsat till tio. Redan detta är anmärkningsvärt. Tolv påstådda fel i de två mest allvarliga felkategorierna är plötsligt borta. Det illustrerar hur Arbetsförmedlingen urskillningslöst och i strid
med avtalet först gör gällande fel, ofta just ”kritiska” eller ”mycket allvarliga”
fel, för att därefter, när Arbetsförmedlingen blir svaret skyldig, tystnar.

177

CGI bestrider dock att det överhuvudtaget förelegat fel vid tillfället för Arbetsförmedlingens testrapport den 25 april 2014 och vid tidpunkten för Arbetsförmedlingens hävning av Leveransavtalet.
178
Se release notes i bilaga S-178.
179
Bilaga K-13.
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496. I syfte att tillgodose Arbetsförmedlingens önskemål och få till stånd slutleverans tog CGI omedelbart hand om samtliga påstådda fel i Arbetsförmedlingens testrapport den 15 maj. De tio ”nya fel” som Arbetsförmedlingen nu gör gällande har alltså sedan mer än ett år tillbaka varit åtgärdade.
CGI åtgärdade dessa alldeles oavsett att Arbetsförmedlingen frångått avtalade testrutiner, och alldeles oavsett huruvida de av Arbetsförmedlingen påstådda felen hade sin grund i att Arbetsförmedlingen använt otillåtna testfall,
gjort sig skyldig till handhavandefel, eller, såsom oftast varit fallet, rapporterat fel avseende sådant som egentligen avser nya krav. CGI levererade lösningar på samtliga av Arbetsförmedlingens nu åberopade tio ”nya fel” den
19 maj 2014, dvs. inom två arbetsdagar från det att CGI mottagit Arbetsförmedlingens testrapport (den 15 maj 2014, dvs. dagen för Arbetsförmedlingens testrapport, inföll på en torsdag, och CGI levererade lösningar
följande måndag).
497. Vad avser de s.k. ”nya felen” har alltså samtliga dessa varit justerade i enlighet med Arbetsförmedlingens önskemål när Arbetsförmedlingen hävde Leveransavtalet. Oavsett huruvida fel skulle ha förelegat vid tillfället för Arbetsförmedlingens testrapport den 25 april 2014 (vilket CGI bestrider) förelåg alltså inte fel när Arbetsförmedlingen hävde Leveransavtalet. Eftersom
Arbetsförmedlingen inte testat CGI:s leverans – och därmed inte har kunskap om kvalitén på denna – kan Arbetsförmedlingens påståenden avseende
de s.k. ”nya felen” lämnas utan avseende.

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 680180
Arbetsförmedlingen

498. Felet yttrar sig på så sätt att filer inte kan skrivas ut direkt från systemet.
499. Relevant kravunderlag i denna del är krav 195 (utklippt nedan) som klart
och uttryckligen anger att utskrifter av filer ska kunna ske direkt från systemet.
195

Metadatakort och filer kan skrivas ut direkt från systemet.

Man ska inte behöva öppna
dokumenten.

500. Det aktuella felet utgör en klar avvikelse från avtalad kravspecifikation och
därmed ett fel i tjänsten.

180

Felrapporten återfinns i bilaga S-127.
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501. CGI har i målet påstått att ”funktionen för utskrift hela tiden fungerat och
att det alltid har varit möjligt att skriva ut från ELDA” men att aktuell felrapport avser att det inte varit möjligt att ”från dokumentkortet direkt skriva
ut en fil (d.v.s. utan att öppna filen).181 Vart CGI vill komma med sitt påstående och vilken betydelse det har för aktuellt fel är för Arbetsförmedlingen
oklart.
502. Felet visar på en grundläggande brist i en mycket viktigt funktion. Felet
uppstod första gången vid det sista testtillfället med avslut den 15 maj 2014,
vilket var alarmerande för Arbetsförmedlingen då systemet i detta skede inte
borde bestå av annat än smärre skönhetsfel (felklass 4).
503. CGI har påstått att felet tog bolaget endast fem minuter att åtgärda. Arbetsförmedlingen kan vid utförandet av testerna inte bedöma om de fel som
upptäcks är komplexa eller inte att åtgärda. Detta är heller inget som har någon påverkan på felklassificeringen. Om det nu skulle vara så att det bakomliggande felet är lätt att åtgärda är det anmärkningsvärt att CGI vid sina egna
tester som skulle ske innan Tjänsten görs tillgänglig för acceptanstest inte
upptäckt och åtgärdat felet.
504. Arbetsförmedlingen har följt den rutin som framgår av Felrapporteringsrutinerna avseende detta fel, liksom övriga rapporterade fel genom att – helt i
enlighet med rutinerna – rapportera felet i parternas gemensamma felrapporteringsverktyg ReQtest.182
Klassificering av felet
505. Felklassificeringen görs med beaktande av de parametrar som anges i Projektdirektivet183, punkt 5.3.1. Klassificeringarna har vidareutvecklats i Felrapporteringsrutinerna184, se punkt 4.3. Felklassificeringarna ska, enligt vad
som anges i såväl Projektdirektivet som Felrapporteringsrutinerna, göras
med beaktande av hur felet påverkar användandet av systemet. Så anges t.ex.
i Felrapporteringsrutinerna att exempel på fel av klass 1 är att funktioner
inte fungerar alls. Utskriftsfunktionen fungerade över huvud taget inte vid
Arbetsförmedlingens tester. Funktionen är dessutom en väsentlig funktion i
systemet.
506. CGI argumenterar att den funktion som inte fungerade var en s.k. ”genvägsfunktion” och att felet därför inte skulle ha en högre allvarlighetsgrad en
felklass 3. CGI anger därvid att Arbetsförmedlingens testare skulle ha ”bemödat sig att öppna filen” och på sätt ”bli varse” att utskriftsfunktionen
fungerade.

181

Se punkt 46 i bilaga S-161.
Se punkt 5 i bilaga S-9.
183
Bilaga S-5.
184
Bilaga S-9.
182
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507. Denna argumentation är mycket märklig. Varför skulle Arbetsförmedlingens
testare ”bemöda” sig att öppna dokumentet, när det avtalade kravet är just
att utskrift ska kunna ske utan att dokumentet öppnas, eller med andra ord direkt
från systemet.
508. Felet innebar att Arbetsförmedlingen över huvud taget inte kunde skriva ut
dokument direkt från systemet. Den kravställda funktionen har mycket stor
betydelse för Arbetsförmedlingens möjligheter att tillhandahålla intressenter
med handlingar från systemet, t.ex. vid förfrågan om utlämnande av allmän
handling. Risken att Arbetsförmedlingen inte kan upprätthålla sina lagstadgade skyldigheter i denna del innebär att felet av denna anledning är att klassificera med allvarlighetsgrad 1.
509. Felet innebär vidare att en huvudfunktion i systemet inte fungerar, varför
felet också av denna anledning är att klassificera med allvarlighetsgrad 1.
510. Skulle tingsrätten inte finna att felet utgör ett fel av allvarlighetsgrad 1, är det
i vart fall att klassificera som ett fel av allvarlighetsgrad 2 eftersom det rör en
viktig funktion som inte fungerade.
CGI

511. Den 6 maj 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 680 med rubrik
”[g]år inte att skriva ut fil”.185 Enligt Arbetsförmedlingen förelåg fel i Tjänsten
eftersom en användare på Arbetsförmedlingen inte kunde skriva ut filer från
ELDA. Utan att samråda med CGI klassificerade Arbetsförmedlingen felet
som ”kritiskt”. I Bilaga 14 påstår Arbetsförmedlingen att felet visar på en
”grundläggande brist i en mycket viktig funktion”.186
512. CGI ifrågasätter i sig inte att en testare vid Arbetsförmedlingens acceptanstester av CGI:s leverans den 25 april 2014 inte kunde skriva ut en fil från systemet. Detta berodde emellertid endast på en mindre, tillfällig bugg i
Case360.
513. Den Tjänst som CGI offererade till Arbetsförmedlingen bygger på standardprogramvaran Case360. Case360 är en standardplattform som CGI köper in från företaget OpenText.187 Den version av Case360 som ursprungligen såldes till Arbetsförmedlingen var version nr 11.2.1.37744. Precis som
för all programvara släpps emellertid med jämna mellanrum uppgraderingar
i form av nya versioner av programvaran. Den 28 mars 2014 tillhandahöll
OpenText en ny version av Case360, version nr 11.2.1.38116. Vid installationen av den nya versionen uppkom en bugg i systemet för den utskriftkomponent som Arbetsförmedlingen senare testade.

185

Se bilaga S-127.
Bilaga K-14, s. 2.
187
OpenText är ett kanadensiskt IT-företag som framför allt tillhandahåller mjukvara för informationshantering.
186
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514. När CGI gick igenom Arbetsförmedlingens felrapport kontaktade CGI:s
lösningsarkitekt Robert Geite omedelbart OpenText, varpå OpenText informerade om att buggen kunde åtgärdas genom en mindre konfigurationsändring. CGI utförde omedelbart den ändring i konfigurationen som krävdes, vilket i arbetsinsats tog CGI mindre än fem minuter. CGI levererade
korrigeringen till Arbetsförmedlingen den 19 maj 2014.
515. Buggen i utskriftsfunktionen kunde dessutom mycket enkelt kringgås genom att användaren öppnar den fil som ska skrivas ut och trycker på ”Skriv
ut”. Det var alltså inte så att utskriftsfunktionen överhuvudtaget inte fungerade, vilket Arbetsförmedlingen påstår. Tvärtom gick det utmärkt att skriva
ut filer och dokument från systemet.
516. Enligt avtalade felrapporteringsrutiner ska parterna gemensamt klassificera fel.
Arbetsförmedlingen har inte klassificerat det påstådda felet i felrapport nr
680 tillsammans med CGI. Arbetsförmedlingen har inte heller hänvisat till
relevant testfall för felrapporten. Arbetsförmedlingen har alltså inte följt avtalade felrapporteringsrutiner. Om Arbetsförmedlingen hade följt avtalade
felrapporteringsrutiner och tillsammans med CGI klassificerat det påstådda
felet hade överhuvudtaget ingen felrapport behövt upprättas eftersom CGI
omedelbart kunnat hantera den bugg som uppstått.
517. Sammanfattningsvis kan konstateras att den rapporterade avvikelsen i felrapport nr 680 berodde på en tillfällig bugg i systemet, att CGI kunde åtgärda
buggen på mindre än fem minuter, att Arbetsförmedlingen utan att samråda
med CGI felaktigt klassificerat avvikelsen som ”kritisk”, att CGI levererade
korrigeringen av buggen till Arbetsförmedlingen den 19 maj 2014, samt att
CGI kunde ha omedelbart åtgärdat buggen om Arbetsförmedlingen hade
följt den mellan parterna avtalade felhanteringsrutinen.
Klassificering av felet
518. Enligt Arbetsförmedlingen utgör det påstådda felet i felrapport 680 ett fel av
felklass 1 eftersom ”utskriftfunktionen fungerade över huvud taget inte vid Arbetsförmedlingens tester”. Enligt Arbetsförmedlingen följer av TIPS Felrapporteringsrutin att exempel på fel av felklass 1 är att ”funktioner inte fungerar alls”.
Arbetsförmedlingens påståenden är felaktiga.
519. Inledningsvis kan konstateras att funktionen för utskrift hela tiden har fungerat och att det alltid har varit möjligt att skriva ut filer från ELDA. Vad
felrapport 680 avser är att det vid tillfället för Arbetsförmedlingens tester
inte var möjligt att från dokumentkortet direkt skriva ut en fil (d.v.s. utan att
öppna filen). Den felrapporterade funktionen utgör en ”genvägsfunktion”
som användaren kan använda för att slippa öppna den fil som ska skrivas ut.
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520. För att förtydliga vad det påstådda felet har inneburit kan en jämförelse göras med Microsoft Word (”Word”). I Word finns följande funktioner för
utskrift av dokument: (i) ”Skriv ut” i rullistan i startmenyn, (ii) genvägsfunktion ”Skriv ut” i verktygsfältet, samt (iii) snabbkommandot Ctrl+P. I
felrapport 680 har testaren inte kunnat använda genvägsfunktionen för utskrift (d.v.s. motsvarande alternativ (ii) för Word) eftersom det vid tillfället
för testerna uppstått en bugg för denna funktion. Det har däremot varit fullt
möjligt att skriva ut dokument från ELDA genom att istället för att använda
genvägsfunktionen, öppna filen och därefter använda den ordinarie utskriftsfunktionen (d.v.s. motsvarande alternativ (i) för Word). Utskriftsfunktionen för Tjänsten har alltså hela tiden fungerat, vilket Arbetsförmedlingens testare hade blivit varse om testaren bemödat sig att öppna filen
för att därefter trycka på utskriftsfunktionen istället för att direkt upprätta
en felrapport och påstå att ett ”kritiskt” fel föreligger. Detta hade även enkelt kunnat upptäckas om Arbetsförmedlingens testledare hade kontrollerat
felrapporten innan den översändes till CGI.
521. I TIPS Felrapporteringsrutin anges som exempel på fel av felklass 1 att
”funktioner i huvudprocessen fungerar inte så att vissa funktioner måste utföras manuellt
eller går inte att utföra alls”.188 Det som stadgas i Felrapporteringsrutinen är
alltså att felet ska avse en huvudprocess för att vara att klassificera enligt felklass 1 och alltså inte, såsom Arbetsförmedlingen påstår, att en funktion inte
fungerar. Såsom CGI har förklarat i stycke Fel! Hittar inte referenskälla.
ovan, ska ett fel av felklass 1 vara ”kritiskt”, ”blockera användning”, innebära att Arbetsförmedlingen måste avbryta sina tester och inte vara möjligt
att kringgå. Det påstådda felet i felrapport 680 var inte ”kritiskt” och blockerade inte användning. Det avsåg heller inte en huvudprocess och Arbetsförmedlingen avbröt inte sina tester p.g.a. det påstådda felet. Det gick dessutom att kringgå.
522. För det fall tingsrätten skulle anse att felrapport 680 utvisade ett fel i Tjänsten var det att klassificera enligt felklass 3. Det påstådda felet kunde mycket
enkelt kringgås med manuella rutiner genom att istället för att använda genvägsfunktion för utskrift, öppna filen för att därefter skriva ut dokumentet.

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 705189
Arbetsförmedlingen

523. Arbetsförmedlingen är skyldig att årligen skicka en lista till Justitiekanslern
(JK) som utvisar de öppna ärenden som är äldre än sex år (JK-lista). Av
denna anledning finns kravställt att Tjänsten ska innehålla en funktion för
188
189

TIPS Felrapporteringsrutin, punkt 4.3, bilaga S-9.
Felrapporten återfinns i bilaga S-128.
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att söka fram JK-listan i ELDA. Detta fel avser att denna sökfunktion inte
fungerar.
524. Det krav som därmed inte uppfylls framgår på olika ställen i kravunderlaget.
525. I Kravlistan190 anges i krav 136 (utklippt nedan) att användare ska kunna ta
ut rapporter baserade på färdigdefinierade sökningar.
136

Användarna kan ta ut rapporter
som baseras på färdigdefinierade sökningar.

Möjligheten att göra fördefinierade sökningar är
behörighetsstyrd.
Se särskild bilaga om
rapporter

526. Innebörden av detta krav har förtydligats i punkt 4.2 Rapporter i den Fördjupade lösningsbeskrivningen191 vari anges (relevant avsnitt utklippt nedan):
4.2 Rapporter
ELDAs plattform Case360 innehåller stora möjligheter att konfigurera rapporter som regelbundet kan tas fram av systemet. I ELDA 1.0 kommer tre
rapporter att konfigureras. Dessa är:
Uppföljning inklusive JK-lista […]

527. Kravet om att Arbetsförmedlingen ska kunna söka fram JK-listan direkt i
ELDA har också förtydligats i ÄB010192 (relevant avsnitt utklippt nedan):
Uppföljning
Följande rapport kan användas för många olika syften, men framförallt för
uppföljning och kontroll. Justitiekanslerns ärendeförteckning kan tas fram
med hjälp av den specificerade rapporten.
Rapporten ska kunna tas ut av registratorer och chefer på alla enheter för att
följa upp verksamheten.

528. Av kravunderlaget framgår således tydligt att det ska vara möjligt att söka
fram JK-listan, vilket också är ostridigt mellan parterna.
529. Då Arbetsförmedlingen vid testtillfället inte kunde söka fram JK-listan på
sätt som angivits i ÄB010 förelåg således ett fel i Tjänsten.
530. CGI:s påstående om JK-listan var det enda som kunde tas fram genom rapporten ”Uppföljning och kontroll” stämmer inte. På sätt som förklarats tidi190

Se bilaga K-6.
Bilaga K-11.
192
Bilaga S-129.
191
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gare saknades en funktion för Arbetsförmedlingen att ta fram JK-listan, varför fel i Tjänsten förelåg. Det ska här påpekas att det inte är korrekt som
CGI påstår, att JK-listan var det enda som kan tas fram genom rapporten
”Uppföljning och kontroll”. Det framgår av utklippet från ÄB010, i vilken
det anges att rapporten kan användas ”för många olika syften, men framförallt för uppföljning och kontroll”.
531. Arbetsförmedlingen har rapporterat och beskrivit felet i enlighet med Felrapporteringsrutinerna. Som framgår av felrapporten till aktuellt fel beskrev
Arbetsförmedlingen utförligt felet samt bifogade till felrapporten
skärmdumpar. Detta är också vad som åligger Arbetsförmedlingen i enlighet
med Felrapporteringsrutinerna.193
Klassificering av felet
532. Felet får en stor praktisk betydelse för Arbetsförmedlingen, som i enlighet
med 2 § myndighetsförordningen (2007:515) årligen har att lämna in en förteckning till Justitiekanslern (JK) över de ärenden som kommit in till myndigheten före den 1 juli föregående år men som inte avgjorts vid årets utgång.
533. Mot bakgrund av att felet innebär att Arbetsförmedlingen inte kan upprätthålla en lagstadgad skyldighet är felet av högsta allvarlighetsgrad, dvs. felkategori 1.
534. Skulle tingsrätten inte dela denna bedömning är felet i vart fall av felkategori
2, då det avsåg en viktig funktion som inte fungerade.
CGI

535. Den 13 maj 2014 skapade Arbetsförmedlingen en felrapport med rubriken
”[k]an ej söka fram JK-lista”.194 Enligt Arbetsförmedlingen förelåg ett ”kritiskt” fel i Tjänsten eftersom attributet ”JK-lista” inte fanns med som
sökvillkor för rapporten ”uppföljning och kontroll” som testaren ville skapa.
536. I felrapport nr 705 hänvisar Arbetsförmedlingen varken till underliggande
kravdokumentation eller andra specifikationer där det framgår att den funktion Arbetsförmedlingen rapporterar utgör en avvikelse i Tjänsten.
537. Arbetsförmedlingen hänvisar numera, genom Bilaga 14, till krav nr 136,
Funktionell lösningsbeskrivning och ÄB010. Enligt Arbetsförmedlingen
framgår av dessa underlag att JK-lista ska kunna sökas fram för rapporten
”uppföljning och kontroll”.
538. Krav nr 136 stadgar följande:
”Användarna kan ta ut rapporter som baseras på färdigdefinierade sökningar.
193
194

Se punkt 5 i Felrapporteringsrutinerna.
Se bilaga S-128.
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Möjligheten att göra fördefinierade sökningar är behörighetsstyrd.” 195

539. Krav nr 136 förtydligas i punkt 4.2 i Funktionell lösningsbeskrivning, av vilken framgår:
”4.2 Rapporter
ELDAs plattform Case360 innehåller stora möjligheter att konfigurera rapporter som
regelbundet kan tas fram av systemet. I ELDA 1.0 kommer tre rapporter att konfigureras. Dessa är:


Uppföljning inklusive JK-lista



Ärendesammanställning (Aktkappa)



Förteckning över gällande författningar (Föreskrifter och allmänna råd separerade)”196

540. Det har alltid funnits en funktion för att ta fram en s.k. JK-lista i Tjänsten. I
den ursprungliga Tjänst som CGI offererade Arbetsförmedlingen fanns däremot inte en funktion för att ta fram s.k. uppföljningsrapporter. Den 9 oktober 2012 framställde Arbetsförmedlingen dock ÄB010 genom vilken Arbetsförmedlingen begärde att en funktion för uppföljningsrapport ska ingå i
Tjänsten.197 CGI levererade en konsekvensanalys avseende ÄB010 den 15
oktober 2012, och utförde därefter den begärda ändringen.
541. När CGI den 13 maj 2014 fick del av felrapport nr 705 angav CGI först att
sådan avvikelse som Arbetsförmedlingen gjorde gällande inte förelåg eftersom det var möjligt att söka fram JK-lista. Av kommentarerna till felrapport nr 705 framgår följande:

195

Krav nr 136, bilaga K- 6.
Bilaga K-10, s. 32.
197
Bilaga S-129.
196
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542. I samband med felrapport nr 705 och diskussionerna kring denna uppdagades det emellertid att CGI hade förbisett att det i bilaga till ÄB010 faktiskt
framgick att JK-lista skulle finnas med som sökvillkor vid framtagande av
uppföljningsrapport. Så snart CGI blev varse detta implementerade CGI
den lösning som Arbetsförmedlingen efterfrågade. CGI levererade funktionen till Arbetsförmedlingen den 19 maj 2014.
543. Det var fullt möjligt att söka fram JK-lista i Tjänsten vid tidpunkten för Arbetsförmedlingens felrapport. Arbetsförmedlingens påstående att Arbetsförmedlingen vid testtillfället inte kunde söka fram JK-lista är alltså felaktigt.
Eftersom det hela tiden varit möjligt att ta fram JK-lista uppfyllde lösningen
kraven i Tjänstens kravställning
544. Felrapport 705 avser att Arbetsförmedlingen ville att sökattributet ”JK-lista”
skulle finnas med som sökvillkor för rapporten ”Uppföljning och kontroll”.
Eftersom JK-lista är det enda som kan tas fram genom rapporten ”Uppföljning och kontroll” var det inte nödvändigt att ha ett särskilt sökattribut för
detta, varför ett sådant heller inte hade implementerats i Tjänsten. Som
framgår av kommentarerna till felrapport 705 implementerade CGI likväl ett
sådant sökvillkor så snart CGI förstod att Arbetsförmedlingen efterfrågade
detta i sin verksamhet.
545. Arbetsförmedlingen påstår att Arbetsförmedlingen har rapporterat och beskrivit det påstådda felet i enlighet med TIPS Felrapporteringsrutin och att
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Arbetsförmedlingen gjort vad som åligger Arbetsförmedlingen. Det stämmer inte. Arbetsförmedlingen har för felrapport 705 varken testat efter testfall eller klassificerat det påstådda felet i samråd med CGI. Eftersom Arbetsförmedlingen inte har följt avtalade testrutiner har CGI kunnat genomföra
korrigering först i maj 2014.
546. Sammanfattningsvis kan konstateras att lösningen uppfyllde kraven i Tjänstens
kravställning, att Arbetsförmedlingen rapporterade avvikelse avseende JKlista först den 13 maj 2014, att Arbetsförmedlingen i felrapporten varken
hänvisar till underliggande kravdokumentation eller andra specifikationer,
att CGI implementerade den lösning Arbetsförmedlingen efterfrågade, samt
att CGI levererade funktionen till Arbetsförmedlingen den 19 maj 2014.
Klassificering av felet
547. Enligt Arbetsförmedlingen utvisade felrapport 705 ett ”kritiskt” fel i Tjänsten. Såsom Arbetsförmedlingen får förstås, var felet av felklass 1 eftersom
funktionen för att söka fram JK-listan i ELDA inte fungerar. Som CGI har
förklarat ovan var det emellertid möjligt att söka fram JK-lista i Tjänsten,
varför Arbetsförmedlingen hela tiden har kunnat fullgöra sin skyldighet att
lämna in den årliga förteckning till Justitiekanslern. Den felrapporterade
funktionen påverkade heller inte resultatet för JK-listan. JK-lista har alltså
kunnat sökas fram korrekt även utan sådant sökvillkor/attribut som Arbetsförmedlingen efterfrågade.
548. Det påstådda felet blockerade inte användning och medförde inte att Arbetsförmedlingen tvingades avbryta sina tester. Det var alltså under inga
omständigeter att se som ”kritiskt”. Eftersom JK-lista alltid har kunnat sökas fram och eftersom den felrapporterade funktionen inte påverkade resultatet för JK-listan, anser CGI att det påstådda felet var att klassificera enligt
felklass 4.

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 695198
Arbetsförmedlingen

549. Felet yttrar sig genom att en person som tidigare har haft en roll, med viss
behörighet kopplad till rollen, fortsatt ser ärenden kopplade till den behörigheten även med den nya rollen – med vilken personen inte ska ha tillgång
till ärendena.
550. Ett konkret exempel på konsekvensen av felet är följande.
551. Nils arbetar som psykolog och har därmed rätt att i denna egenskap få åtkomst till ett
antal dokument. På grund av olika omständigheter väljer Nils att byta anställning från
198

Felrapporten återfinns i bilaga S-130.
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psykolog till registrator hos Arbetsförmedlingen. Följaktligen tilldelas han en annan roll i
systemet. Trots detta kommer Nils att med detta fel se de ärenden han tidigare arbetat
med, och som han alltså inte ska komma åt i rollen som registrator.
552. Felet medför att krav 480 inte uppfylls (utklippt nedan).
480

Behörigheter sätts utifrån olika
attribut som exempelvis
organisation, roll, tjänstekortsidentitet och
skyddsvärdesnivå

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400),
Personuppgiftslag
(1998:204),
Lag om behandling av
personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten
(2002:546)
Förordning om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten
(2002:623)

553. Som framgår av kravet ser behörigheterna olika ut beroende på bl.a. vilken
roll en användare har. Den närmare beskrivningen avseende behörigheterna
framgår av Behörighetsmodellen. Eftersom behörigheterna skiljer sig mellan
rollerna måste ett rollbyte naturligtvis innebära förändring avseende behörighet i systemet.
554. Att så inte har skett utgör ett fundamentalt och mycket allvarligt fel, som
medför att Arbetsförmedlingen inte kan upprätthålla de skyldigheter som
åligger myndigheten enligt lag (vilket också uttryckligen har angetts i Kravlistan).
555. Framförallt medför felet att Arbetsförmedlingen skulle bryta mot lag om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
(2002:546). Av denna lag (§ 11) följer att åtkomst till personuppgifter ska
vara förbehållen de personalkategorier inom Arbetsförmedlingen som på
grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till uppgifterna. Detta fel
medför alltså att denna lagbestämmelse inte kan upprätthållas.
556. Som har medgetts av CGI kunde i den testmiljö som Arbetsförmedlingen
använde en testare med rollen ”socialkonsulent” få tillgång till information
som enbart rollen ”registrator” skulle ha tillgång till, vilket utgör ett kritiskt/blockerande fel (allvarlighetsgrad 1).
557. CGI påstår däremot att detta fel aldrig skulle kunna uppstå i verklig miljö.
Detta kan inte vitsordas av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen baserar – och måste – basera sina tester på vad som framgår i testmiljön. Självklart måste Arbetsförmedlingen kunna förlita sig på att vad som framgår i
testmiljön återspeglar hur systemet kommer att fungera efter produktionssättning. Lika självklart är att Arbetsförmedlingen omöjligtvis kan godkänna
leveransen för produktionssättning utan att med full säkerhet veta att aktuellt fel inte uppstår i produktionsmiljö, eftersom felet innebär att Arbetsförmedlingen inte kan upprätthålla sina skyldigheter enligt bl.a. lagen om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
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558. Det är centralt i det attributbaserade behörighetssystemet att medarbetare
inte ska kunna få tillgång till information som de enligt lag inte ska kunna ta
del av.
Klassificering av felet
559. Arbetsförmedlingen har korrekt klassificerat felet med högsta allvarlighetsgrad då konsekvensen av felet blir att användare kan komma åt information
som denne saknar behörighet till, vilket medför att Arbetsförmedlingen
skulle bryta mot lag om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2002:546).
560. CGI argumenterar att felet ska klassificeras med allvarlighetsgrad 3, då det
manuellt skulle kunna kringgås genom att användare ”inte utnyttjar behörigheter som denne bibehållit från tidigare tester”. Som Arbetsförmedlingen
tidigare har framfört avseende andra fel kan emellertid verksamhetsmässiga
instruktioner aldrig ersätta ett systems säkerhetsfunktioner avseende behörighet. Sett i sin förlängning innebär CGI:s argumentation att bolaget anser
sig inte behöva implementera någon av de behörighetsregler som är kravställda, eftersom Arbetsförmedlingen istället skulle kunna säga till användare
av tjänsten att inte titta på sådant de saknar behörighet till. Med hänsyn till
hela iden med ELDA faller argumentet på sin egen orimlighet.

CGI

561. Den 9 maj 2014 skapade Arbetsförmedlingen en felrapport med rubrik ”[f]el
behörighet för rollen socialkonsulent”.199 Enligt Arbetsförmedlingen bestod felet i
att en testare som tidigare haft rollen ”socialkonsult med tilläggsroll registrator”
fortsatt hade tillgång till information kopplat till den rollens behörighet även
efter att tilläggsrollen ”registrator” tagits bort och testaren enbart hade rollen ”socialkonsulent”.
562. Arbetsförmedlingen påstår att felet innebär att en person som byter anställning på Arbetsförmedlingen, och därvid tilldelas en annan roll i systemet,
har fortsatt tillgång till information som den anställde endast skulle ha haft
tillgång till inom ramen för sin tidigare anställning. Arbetsförmedlingens påstående är felaktigt.
563. Det är riktigt att testaren med rollen ”socialkonsulent” vid testtillfället även
hade tillgång till information som enbart rollen ”registrator” har behörighet
att se. Detta berodde emellertid endast på ett fel i konfigurationen vid installation i själva testmiljön.
564. Det är ostridigt mellan parterna att Tjänsten ska acceptanstestas innan produktionssättning sker. Acceptanstester genomförs i en s.k. testmiljö. Målet
199

Felrapport nr 695, se bilaga S-130.
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är att testmiljön ska vara så lik produktionsmiljön som möjligt. Vissa parametrar går dock aldrig helt att återskapa i en testmiljö. En sådan parameter
är antalet användare av systemet. Därför testas systemet med s.k. testdata,
dvs. data som skapas specifikt för att använda vid tester av systemet. Testdata består till exempel av fiktiva användare. Vid tester av systemet i testmiljö finns mellan 10–20 testare registrerade som användare av systemet.
När systemet körs i produktionsmiljö är antalet användare ca 10 000.
565. Roller och behörigheter för användare hämtas från en s.k. användarkatalog.
När systemet verkar i produktionsmiljö uppdateras användarkatalogen
automatiskt eftersom mängden användare medför att katalogen fortlöpande
och per automatik ”rensas” genom att gamla användare faller ur katalogen.
Därför kommer aldrig en användare vid byte av anställning på Arbetsförmedlingen att ha fortsatt tillgång till information användaren hade tillgång
till vid sin tidigare anställning på Arbetsförmedlingen.
566. Eftersom antalet användare vid tester i testmiljö är ytterst begränsat blir användarkatalogen aldrig full varför den heller inte uppdateras på sådant sätt
som sker när Tjänsten är i produktion. Den påstådda avvikelsen som Arbetsförmedlingen rapporterade i felrapport nr 695 utgjorde således inte ett
fel, utan var en konsekvens av att Tjänsten testades i testmiljö. I produktionsmiljö har användare aldrig tillgång till ärenden och information vartill
användaren ifråga inte ska ha tillgång.
567. Alldeles oavsett att felrapport nr 695 alltså inte avsåg ett fel i Tjänsten, utförde CGI en anpassning av installationen i testmiljön i enlighet med Arbetsförmedlingens önskemål. CGI levererade anpassningen till Arbetsförmedlingen den 19 maj 2014.
568. Arbetsförmedlingen har inte för felrapport 695 följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner. Arbetsförmedlingen har inte hänvisat till relevant testfall och felrapporten hade överhuvudtaget inte behövt upprättas om Arbetsförmedlingen hade samverkat med CGI och gemensamt med CGI klassificerat
det påstådda felet. Om Arbetsförmedlingen hade följt felrapporteringsrutinen hade CGI kunnat förklara att felrapporten inte utvisar ett kritiskt fel
utan istället är en konsekvens av att systemet körs i testmiljö.
569. Sammanfattningsvis kan konstateras att den påstådda avvikelsen i felrapport nr
695 var en konsekvens av att Tjänsten kördes i testmiljö, att användare aldrig kommer ha tillgång till information användaren inte har behörighet till
när Tjänsten är satt i produktion, att den påstådda avvikelsen i felrapport
nr 695 inte utgjorde ett fel i Tjänsten, att CGI trots att avvikelse inte förelåg
utförde anpassning i installation till testmiljön i enlighet med Arbetsförmedlingens begäran, samt att Arbetsförmedlingen inte följde den mellan
parterna avtalade felhanteringsrutinen och att CGI levererade anpassningen
till Arbetsförmedlingen den 19 maj 2014.
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Klassificering av felet
570. Alldeles oavsett hur Arbetsförmedlingen uppfattade situationen förelåg de
facto inte ett fel i Tjänsten, än mindre ett ”kritiskt” sådant. I produktionsmiljö har en användare aldrig tillgång till information som användaren inte
har behörighet till. Trots det utförde CGI anpassning av installationen i
testmiljön. För det fall tingsrätten skulle anse att funktionen utgjorde ett fel i
Tjänsten var det av felklass 3 eftersom det enkelt kunde kringgås genom att
testaren inte utnyttjar behörigheter som denna bibehållit från tidigare tester.

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 700200
Arbetsförmedlingen

571. Felet yttrar sig genom att ändringar/uppdateringar avseende registrerade
motparter till Arbetsförmedlingen inte syns i systemet vid sökning i systemloggen.
572. Felet skulle kunna få t.ex. följande konsekvens.
573. Företaget Grävexperten har ansökt hos Arbetsförmedlingen om ett lönebidrag. Under
handläggningens gång flyttar företaget och ändrar postadress. Arbetsförmedlare Kalle
skickar i samband med ärendehandläggningen en skriftlig påminnelse om att företaget
måste inkomma med ett försäkringsintyg för den nyanställde för att lönebidraget ska beviljas. Då företaget inte inkommer med sådant intyg tvingas Kalle till slut att avsluta
ärendet. Senare begär företaget omprövning och hävdar att det aldrig fick påminnelsen.
Arbetsförmedlingens centrala enhet för omprövning vill därför begära ut ett utdrag från
systemloggen via ELDA för att kunna se vilken postadress som var registrerade vid vilken tidpunkt. På grund av felet kan dock ändringarna avseende företaget inte följas i
systemloggen.
574. Som framgår av nedanstående utdrag ur Kravlistan201 finns olika poängnivåer (0-4) för vilka förändringar i metadata (information om information,
såsom ändringar/uppdateringar) som ska synas i en logg (krav 23). CGI
uppgav i sitt anbud att de uppfyller poängnivå 4, dvs. att det går att se vilka
förändringar som gjorts på metadata i attribut, vem som har gjort ändringen,
tidpunkten för ändringen samt vilken version ändringen är kopplad till. Det
är alltså detta som är kravställt avseende tjänsten.
575. Vidare ska möjligheten att söka i loggen vara behörighetsstyrt (krav 370).

200
201

Felrapporten återfinns i bilaga S-131.
Se bilaga K-6.
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Förändringar i metadata spåras
i en logg där man kan se
vem som gjort vad, när
händelsen ägt rum och
vilken version dokumentet haft vid tillfället.
Poängmodell A

370

0 = Det går inte att spåra
förändringar i metadata i
loggar
1 = Det går att se vilka
förändringar som gjorts
på metadata i attribut
2 = Det går att se vilka
förändringar som gjorts
på metadata i attribut
och vem som har gjort
ändringen
3 = Det går att se vilka
förändringar som gjorts
på metadata i attribut,
vem som har gjort ändringen och tidpunkten för
ändringen.
4 = Det går att se vilka
förändringar som gjorts
på metadata i attribut,
vem som har gjort ändringen, tidpunkten för
ändringen samt vilken
version ändringen är
kopplad till.
Sökningar i loggar skall kunna
styras av vilka behörigheter användaren har.

Delar av loggen ska kunna
vara öppen och andra
delar bara åtkomlig av
vissa.
Offentlighets- och
sekretesslag
(2009:400), Personuppgiftslag
(1998:204),
Lag om behandling av
personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten
(2002:546)
Förordning om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten
(2002:623)

576. Parterna har ytterligare beskrivit hur kravet ska uppfyllas i den Fördjupade
lösningsbeskrivningen. Som framgår av nedanstående utklipp anges i punkt
4 Systemlogg att rollen systemadministratör ska ha åtkomst till systemloggen
innehållandes uppgifter om redigering av attribut. Som vidare framgår av
den tabell med rubrik Sökresultat som återfinns under samma punkt ska
värde före och efter redigering av attribut synas i loggen, t.ex. att adressuppgifter har ändrats.
4. Systemlogg
Operationer, såsom läsning av och redigering av objekts attribut loggas till
databastabeller. Baserat på information i dessa tabeller går det att ta fram
sökningar som kan användas för olika typer av granskning av användning i
ELDA (krav 238). Rollen Systemadministratör_ELDA kan genomföra sökningarna, detta sker i ett gränssnitt som påminner om andra sökgränssnitt i
ELDA, men också avviker på ett antal punkter.
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577. För att illustrera hur felet ser ut i praktiken har nedan två skärmdumpar
klippts in.202 Som visas genom den första skärmdumpen syns vid sökning i
systemlogg ett antal olika uppgifter i ett antal kolumner. De olika uppgifterna som ska synas i kolumnerna överensstämmer med vad som anges i den
Fördjupade lösningsbeskrivningen, punkt 4.2 ”Sökresultat”.
578. Information i dessa kolumner ska visas för de olika sökningar som kan göras i systemet. Hur en sökning går till illustreras av den andra skärmdumpen.
Som framgår av den bilden är ”motpart” ett exempel på vad en användare
kan söka efter.

202

Samma skärmdumpar som Arbetsförmedlingen bifogade till felrapporten för detta fel, se
bilaga S-131.
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579. Avseende just ”motpart” visas dock inga uppgifter i kolumnerna ”före” och
”efter”. Som framgår av den översta bilden visas uppgifter för samtliga möjliga sökmöjligheter som finns enligt bild 2, förutom ”motpart”. Se bild 2, kolumnen ”Fältnamn” i vilket de olika sökfälten återfinns, med undantag för
”motpart”. CGI har helt enkelt filtrerat bort just denna information.
580. Enligt CGI är anledningen till att ”motpart” i systemloggen har filtrerats
bort att CGI – på eget bevåg och utan föregående avstämning med Arbetsförmedlingen – har filtrerat sökresultatet baserat på ”branschpraxis” och att
”kunder ofta efterfrågar en filtrering av sökresultatet”.203
581. Arbetsförmedlingen har inte efterfrågat en sådan filtrering. Arbetsförmedlingen känner heller inte till någon branschpraxis som skulle ge stöd för
en filtrering enligt CGI:s argumentation.
582. Sammanfattningsvis har CGI implementerat en filtrering där information angående värde ”före” och ”efter” visas vid alla sökningar utom motpart. Sådan filtrering saknar stöd i kravunderlaget och har heller inte överenskommits med Arbetsförmedlingen och utgör därför fel ett fel i tjänsten.
Klassificering av felet
583. Behovet för Arbetsförmedlingen att kunna se ändringar/uppdateringar avseende registrerade motparter i systemet är stort. En motpart kan vara i
princip vem som helst i ärenden hos Arbetsförmedlingen, i vilka det föreligger ett motpartsförhållande (t.ex. en överprövning av upphandlingar). Motpart kan emellertid också vara t.ex. en arbetsgivare. Det är för Arbetsförmedlingen mycket centralt att ändringar som görs avseende en motpart, t.ex.
203

Se punkt 34 i bilaga S-90.
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adressändringar, syns, bl.a. eftersom det kan vara nödvändigt att visa att
ändringar har gjorts korrekt.
584. Felet har därför korrekt fått felklassificeringen felklass 1.
CGI

585. Den 9 maj 2014 inkom Arbetsförmedlingen med felrapport nr 700 med rubrik ”[u]ppdatering av motpart loggas inte”.204 Enligt Arbetsförmedlingen bestod
felet i att uppdaterade värden av motpart inte loggas. I felrapporten hänvisar
Arbetsförmedlingen varken till kravdokumentation eller andra specifikationer där det framgår att den funktion Arbetsförmedlingen rapporterar utgör
en avvikelse i Tjänsten.
586. Den beskrivning Arbetsförmedlingen numera ger av den påstådda avvikelsen är annorlunda jämfört med beskrivningen i felrapporten och vad som
angavs i ReQtest den 9 maj 2014. Numera hänvisar Arbetsförmedlingen utförligt till krav och lösningsbeskrivning vilka beskriver funktionen ifråga. Av
den felrapport som skickades till CGI den 9 maj 2014 framgår endast följande:

204

Felrapport nr 700, bilaga S-131.
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587. I Bilaga 14 hänvisar Arbetsförmedlingen till krav nr 23 och krav nr 370 samt
till Fördjupad lösningsbeskrivning. Av krav nr 23 framgår följande:
”Förändringar i metadata spåras i en logg där man kan se vem som gjort vad, när händelsen ägt rum och vilken version dokumentet haft vid tillfället.
Poängmodell A
0 = Det går inte att spåra förändringar i metadata i loggar
1 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i attribut
2 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i attribut och vem som har
gjort ändringen
3 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i attribut, vem som har gjort
ändringen och tidpunkten för ändringen.
4 = Det går att se vilka förändringar som gjorts på metadata i attribut, vem som har gjort
ändringen, tidpunkten för ändringen samt vilken version ändringen är kopplad
till.”205

205

Krav nr 23, Arbetsförmedlingens bilaga K-6.
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588. Krav nr 370 föreskriver följande:

”Sökningar i loggar skall kunna styras av vilka behörigheter användaren har.
Delar av loggen ska kunna vara öppen och andra delar bara åtkomlig av vissa. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Personuppgiftslag (1998:204), Lag om behandling
av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2002:546) Förordning om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2002:623)”206

589. Av Fördjupad lösningsbeskrivning framgår följande:

”Systemlogg
Operationer, såsom läsning av och redigering av objekts attribut loggas till databastabeller. Baserat på information i dessa tabeller går det att ta fram sökningar som
kan användas för olika typer av granskning av användning i ELDA (krav 238). Rollen Systemadministratör_ELDA kan genomföra sökningarna, detta sker i ett gränssnitt som påminner om andra sökgränssnitt i ELDA, men också avviker på ett antal
punkter.”207

590. Arbetsförmedlingen hänvisar även till följande tabell från Fördjupad lösningsbeskrivning:208

591. Eftersom Arbetsförmedlingen i felrapport nr 700 gjorde gällande att uppdatering av motpart inte loggas, påtalade CGI omedelbart när CGI fick del av
Arbetsförmedlingens felrapport att den påstådda avvikelsen inte utgjorde ett
fel eftersom uppdateringar av motpart alltid loggas enligt krav. Efter förtydligande förstod CGI att den avvikelse som Arbetsförmedlingen gjorde gällande inte avsåg att loggning inte sker av motpart, utan istället att motpart
inte syns i funktionen ”Sök i systemlogg”. Även i Bilaga 14 påstår Arbetsförmedlingen att avvikelsen består i att ”ändringar/uppdateringar avseende regi206

Krav nr 370, bilaga K-6.
Fördjupad lösningsbeskrivning, bilaga K-11, s. 17.
208
Den bild Arbetsförmedlingen refererar till på s. 18 i bilaga K- 11 (Fördjupad lösningsbeskrivning) innefattar inte ”Värde efter”, men det saknar betydelse för felrapport nr 700.
207
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strerade motparter till Arbetsförmedlingen inte syns i systemet vid sökning i systemloggen.”209
592. Det följer emellertid inte av krav och lösningsbeskrivning att ändringar avseende attributet ”motpart” ska visas vid sökning i systemloggen. Enligt
lösningsbeskrivning inkluderar inte de attribut som är ”aktuella att presentera i
sökresultatet” motpart. Det framgår heller inte av krav och lösningsbeskrivning att samtliga attribut ska visas vid sökning i systemloggen. Eftersom en
mycket stor mängd data och information loggas i systemloggen är det CGI:s
erfarenhet att kunder ofta efterfrågar en filtrering av sökresultatet. Genom
att filtrera sökresultatet begränsas mängden data, och enbart information
som är intressant för kunden syns vid sökningen. CGI hade, i enlighet med
krav och lösningsbeskrivning, implementerat en sådan filtrering av sökresultatet vid sökning i systemloggen.
593. Det är inte är möjligt att visa ett ofiltrerat sökresultat i systemloggen eftersom ett sådant resultat i praktiken är ohanterligt. All data och allt som
sker i systemet i Tjänstens systemlogg sparas. Eftersom mängden data som
sparas i systemloggen är mycket omfattande är det inte möjligt att i sökresultatet för systemloggen visa loggposter för all denna data. Någon typ av filtrering av sökresultatet måste alltså alltid göras.
594. För att illustrera mängden data som skapas i systemloggen kan nämnas att
enbart under de acceptanstester som genomfördes våren 2014 skapades
ca 270 000 loggposter i systemet. Trots att acceptanstesterna genomfördes
av ett begränsat antal acceptanstestare och under en mycket begränsad tid
har alltså en omfattande mängd data sparats i loggen. Denna datamängd
kommer mångdubblas när systemet är i produktion, varför det varken är
praktiskt eller önskvärt att samtliga loggposter visas vid en sökning i systemloggen.
595. Någon typ av filtrering måste alltså alltid göras eftersom systemloggen innehåller en oöverskådlig mängd information. Annars blir varken hanterligt eller praktiskt användbart. Hur denna filtrering ska göras framgår inte av
kravunderlaget, men likväl måste en filtrering göras. Det kan härvid noteras
att filtrering av sökresultat alltid förekommer, för alla typer av IT-system.
596. Eftersom det varken av avtalade kravunderlag eller specifikationer närmare
framgår hur denna filtrering ska göras, implementerade CGI en filtrering
som är i enlighet med branschpraxis.210 Eftersom Tjänsten i dess standardformat inte inkluderar attributet ”Motpart” och eftersom Arbetsförmedlingen uttryckligen har påtalat att systemet i största möjliga utsträckning ska baseras på standardfunktionalitet och innefatta så få ändringar och anpass-

209
210

Bilaga K-14, s. 4-5.
CGI redogör för detta i bilaga S-90, stycke 34.

135 (156)
DATUM

2016-10-04

DIARIENR

ningar som möjligt, har CGI använt den standardfunktionalitet som följer
av Case360.211
597. Arbetsförmedlingens önskemål om att ”Motpart” ska synas i sökresultatet
utgjorde alltså inte ett fel i Tjänsten utan var att se som ett önskemål om viss
funktionalitet. Eftersom CGI så snart Arbetsförmedlingen påtalade att Arbetsförmedlingen önskade en annan filtrering tillgodosåg Arbetsförmedlingens önskemål och implementerade den lösning Arbetsförmedlingen efterfrågade, saknar det likväl relevans hur den ursprungliga filtreringen gjordes.
598. CGI har, trots att det varken av krav eller lösningsbeskrivningar framgår att
attributet ”Motpart” ska visas i sökresultatet, alltså implementerat en lösning
som innebär att detta attribut syns i sökresultatet i systemloggen.212 Lösningen implementerades av CGI så snart Arbetsförmedlingen påtalade att den
önskade denna funktion. Eftersom Arbetsförmedlingen inte har följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner kunde CGI genomföra justeringen
först i maj 2014. Om Arbetsförmedlingen hade samverkat med CGI hade
felrapporten överhuvudtaget inte behövt upprättas eftersom CGI direkt
hade kunnat förklara för Arbetsförmedlingen varför filtreringen gjorts samt
direkt kunnat korrigera densamma i enlighet med Arbetsförmedlingens önskemål.
599. CGI levererade Arbetsförmedlingen till Arbetsförmedlingen den 19 maj
2014. Den påstådda avvikelsen i felrapport nr 700 var alltså åtgärdad vid
tidpunkten Arbetsförmedlingens hävning av Leveransavtalet och kan därmed, alldeles oavsett, inte grunda hävningsrätt för Arbetsförmedlingen.
600. Sammanfattningsvis kan konstateras att den påstådda avvikelsen i felrapport nr
700 inte utgjorde ett fel i Tjänsten eftersom uppdateringar av motpart alltid
loggas och det inte av underliggande kravdokumentation framgår att sökning på attributet ”motpart” ska kunna genomföras, att Arbetsförmedlingen
i felrapporten varken hänvisar till underliggande kravdokumentation eller
andra specifikationer, att Arbetsförmedlingens beskrivning av den påstådda
avvikelsen i Bilaga 14 inte motsvarar beskrivningen i felrapporten, att CGI
implementerade den lösning Arbetsförmedlingen efterfrågade, trots att avvikelse inte förelåg i Tjänsten, samt att CGI levererade lösningen till Arbetsförmedlingen den 19 maj 2014.
Klassificering av felet
601. Oavsett CGI:s justering utvisade felrapporten inte ett fel i Tjänsten, än
mindre ett ”kritiskt” sådant som ”blockerade användning”. För det fall
tingsrätten skulle anse att felrapporten utvisade ett fel var det att klassificera
211

Se aktbil. 31, stycke 20 samt aktbil. 9, stycke 83. Se även Arbetsförmedlingens huvuddokument avropsförfrågan avseende e-förvaltningsstödjande tjänster, bilaga S-3, s. 27, samt
Projektdirektiv TIPS, bilaga S-5, s. 8.
212
Bilaga S-90, stycke 35.
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enligt felklass 3 eftersom det kunde kringgås med manuella rutiner. Genom
att söka i det loggsystem till vilket systemloggen exporteras, kan de uppgifter
Arbetsförmedlingen efterfrågar tas fram.

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 678213
Arbetsförmedlingen

602. Felet yttrar sig på så sätt att rapporter i ELDA, t.ex. över pågående ärenden
som handläggs hos Arbetsförmedlingen, inte kan exporteras till Word efter
att rapporten har sökts fram. Felet får konsekvenser t.ex. för den mycket
vanliga situationen att en enskild begär ut en lista över ärenden (vilket utgör
allmän handling). Genom att handläggaren inte kan exportera rapporten till
Word, har handläggaren inte möjlighet att lämna ut den på ett adekvat sätt.
603. Som framgår av nedanstående utdrag ur Kravlistan214 framgår det tydligt att
rapporter ska kunna exporteras i bl.a. formatet Word.
334

Rapporter kan exporteras i
olika format.

Exempelvis PDF, TIFF,
Word, Excel

604. CGI har i målet medgett felet, men gett en förklaring till varför det uppstod.
Oberoende av CGI:s förklaring till vad felet berodde på (vilket naturligtvis
inte var något som Arbetsförmedlingen kände till eller hade möjlighet att
beakta vid testerna) kvarstår att felet förelåg vid Arbetsförmedlingens test av
systemet. Detta bestrids inte heller av CGI.
605. CGI har påstått att felet tog bolaget mindre än fem minuter att åtgärda. Arbetsförmedlingen kan vid utförandet av testerna inte bedöma om de fel som
upptäcks är komplexa eller inte att åtgärda. Detta är heller inget som har någon påverkan på felklassificeringen. Om det nu skulle vara så att det bakomliggande felet är lätt att åtgärda är det som tidigare angivits anmärkningsvärt
att CGI vid sina egna tester som ska ske innan Tjänsten görs tillgänglig för
acceptanstest inte upptäckt och åtgärdat felet.
606. Arbetsförmedlingen har följt den rapporteringsrutin som framgår av Felrapporteringsrutinerna avseende detta fel, liksom övriga rapporterade fel genom att – helt i enlighet med rutinerna – rapportera felet i parternas gemensamma felrapporteringsverktyg ReQtest.
Klassificering av felet
607. Felet består i att en av de rapporter som tjänsten kan generera, rapporten
”uppföljning och kontroll” inte – i strid med kravställning – kunde exporte213
214

Felrapporten återfinns i bilaga S-132.
Se bilaga K-6.
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ras till Word. Kravställd funktion fungerade med andra ord inte. Funktionen
är dessutom en väsentlig funktion i systemet. Arbetsförmedlingen har därför
korrekt klassificerat felet som ”kritiskt” (allvarlighetsgrad 1).
CGI

608. Arbetsförmedlingen rapporterade den 6 maj 2014 att ”[f]el vid export till
Word” förelåg.215 Av felrapporten framgår att Arbetsförmedlingens testare
inte kunde öppna rapporten ”uppföljning och kontroll” i Word, varför Arbetsförmedlingen påstod att ett ”kritiskt” fel förelåg i Tjänsten. Arbetsförmedlingens klassificering av det påstådda felet gjordes utan samråd med
CGI. Arbetsförmedlingen gjorde inte heller hänvisningar till relevanta testfall.
609. Det är riktigt som Arbetsförmedlingen påstår att det vid tidpunkten för Arbetsförmedlingens felrapport inte gick att exportera rapporten ”uppföljning
och kontroll” till Word. Avvikelsen berodde på att CGI vid konfiguration av
rapportmallar angett felaktigt ID-nummer för den Word-mall som skulle
kopplas till rapporten ”uppföljning och kontroll”. Detta medförde att rapporten inte ”hittade” Word-mallen, varför rapporten inte gick att öppna i
Word.
610. Så snart avvikelsen uppdagades genomförde CGI den korrigering av IDnumret som krävdes. CGI kunde genomföra korrigeringen ifråga på mindre
än fem minuter, varför det var fel av Arbetsförmedlingen att klassificera avvikelsen som ”kritisk”. Om Arbetsförmedlingen hade följt avtalade felrapporteringsrutiner216, t ex genom att på sätt som överenskommits mellan parterna ha en dialog med CGI om felet, hade Arbetsförmedlingen omedelbart
blivit informerad om att CGI utan tidsspillan kunde åtgärda felet. Vid CGI:s
leverans den 19 maj 2014 var avvikelsen åtgärdad.
611. Sammanfattningsvis kan konstateras att den rapporterade avvikelsen i felrapport nr 678 berodde på att felaktigt ID-nummer angetts för en Word-mall i
Tjänsten, att CGI kunde åtgärda den rapporterade avvikelsen på mindre än
fem minuter, att Arbetsförmedlingens klassificering av avvikelsen som ”kritisk” inte är korrekt och har gjorts utan samråd med CGI, att CGI kunde ha
omedelbart åtgärdat ID-numret om Arbetsförmedlingen hade följt den mellan parterna avtalade felhanteringsrutinen, samt att CGI levererade korrigeringen till Arbetsförmedlingen den 19 maj 2014.
Klassificering av felet
612. Enligt Arbetsförmedlingen följer av TIPS Felrapporteringsrutin att ”exempel
på fel av klass 1 är att funktioner inte fungerar alls”. Detta är inte vad som fram215
216

Bilaga S-132.
Se bilaga S-9 avsnitt 5a-c.
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går av Felrapporteringsrutinen. Exemplet i Felrapporteringsrutinen förutsätter att felet avser en huvudprocess, vilket inte är fallet för felrapport 678. Det
påstådda felet var inte ”kritiskt” och blockerade inte användning. Eftersom
Arbetsförmedlingen inte avbröt sina tester på grundval av det påstådda felet,
medförde det heller inte att vidare tester inte kunde genomföras.
613. Av Felrapporteringsrutinen framgår uttryckligen att exempel på fel av felklass 3 är att data inte överförs automatiskt mellan mall och kort, d.v.s. att
export av data till Word-mall inte fungerar. Det påstådda felet var alltså att
klassificera enligt felklass 3. Därtill kan återigen konstateras att om Arbetsförmedlingen följt avtalade felrapporteringsrutiner hade felrapporten överhuvudtaget inte behövt upprättats eftersom CGI omedelbart hade kunnat
utföra korrigering.

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 684217
Arbetsförmedlingen

614. Felet yttrar sig på så sätt att funktionen förvalta s.k. värdelistor i systemet
inte fungerar för rollen ”systemadministratör”, trots att denna roll enligt behörighetsreglerna ska kunna förvalta värdelistor.
615. Värdelistor är stödtabeller som används för vissa typer av attribut i systemet.
Med ”förvalta” avses att kunna lägga till, ta bort och förändra värden i dessa
värdelistor.
616. Som framgår av nedanstående utklipp ur Kravlistan218 (krav 257) ska värdelistor kunna förvaltas (dvs. det ska gå att lägga till, ta bort och förändra värden) och möjligheten att förvalta listorna ska vara behörighetsstyrd.
257

Det går att lägga till, ta bort och
förändra värden i värdelistor.

Möjligheten ska vara behörighetsstyrd.

617. Parterna har förtydligat hur kravet ska implementeras i den Funktionella
lösningsbeskrivningen219, under avsnitt 4.4.

217

Felrapporten återfinns i bilaga S-133.
Se bilaga K- 6.
219
Bilaga K-11.
218
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618. Vilken roll som ska ha behörighet att förvalta värdelistorna anges i Behörighetsmodellen, under fliken Roller, punkt 20. Där anges att rollen ”systemadministrator ELDA” ska ha behörighet att ”Skapa, lägga till och ta bort objekt som tillhör alla klasser i informationsmodellen inkl. tillhörande attribut,
Administrera värdelistor, defaultvärden, hjälptexter, Administrera behörigheter”
619. Eftersom det inte har varit möjlighet för rollen ”Systemadministratör
ELDA” att förvalta värdelistor i enlighet med vad som har kravställts avseende tjänsten föreligger fel.
620. Parterna är ense om att ”systemadministratör ELDA” enligt kravunderlaget
ska ha behörighet att förvalta värdelistor. CGI framför dock att kravunderlaget är otydligt avseende om det med systemadministratör avses administratör hos Arbetsförmedlingen eller CGI. Av denna anledning gjorde
CGI en egen tolkning och implementerade en lösning så att systemadministratören hos CGI hade aktuell behörighet.
621. Det kan för det första noteras att det är anmärkningsvärt att CGI – i det fall
bolaget anser att kravunderlaget brister i tydlighet – på egen hand implementerar en lösning utan att förankra denna hos Arbetsförmedlingen som
beställare. Det naturliga som leverantör är att i händelse av upplevd otydlighet ställa en fråga till beställaren vad denne avsett med kravet.
622. Det kan för det andra konstateras att kravunderlaget inte är otydligt på sätt
som CGI påstår.
623. De olika rollerna i ELDA finns definierade i Behörighetsmodellen. Som
även CGI påpekat skulle behörigheten avseende förvaltning av värdelistor
tillkomma ”Systemadministratör ELDA”. Denna roll är definierad i rad 20 i
Behörighetsmodellen enligt följande (utklipp från Behörighetsmodellen).
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624. Som framgår av utklippet är ”Systemadministratör ELDA” en person som
arbetar med förvaltning av systemet och som bl.a. ska kunna administrera
värdelistor.
625. Utöver ”Systemadministratör ELDA” finns i Behörighetsmodellen ”Systemadministratör CGI” definierat. Den rollen är definierad i rad 50 i Behörighetsmodellen enligt följande (utklipp från Behörighetsmodellen).

626. Som framgår av utklippet är ”Systemadministratör CGI” en förvaltningsroll
på CGI:s sida.
627. Eftersom det finns en särskild roll för systemadministratör på CGI:s sida,
och att det inte var namnet för denna roll som var angivet i de aktuella kraven kopplade till detta fel borde det ha varit uppenbart för CGI vad som avsågs med kravet. Därtill kommer att det i den Funktionella lösningsbeskrivningen under punkt 4.4 (inklippt ovan) uttryckligen anges att det är personer
hos Arbetsförmedlingen som ska kunna förvalta värdelistorna.
628. Kravet kan inte anses otydligt till någon del. Som även CGI konstaterat
hade CGI inte implementerat en lösning som gav systemadministratören på
Arbetsförmedlingen kravställd behöriget till Arbetsförmedlingens test den 8
maj 2014. Det förelåg därför fel i tjänsten.
629. Arbetsförmedlingen har rapporterat och beskrivit felet helt i enlighet med
Felrapporteringsrutinerna. Som framgår av felrapporten till felet beskrev
Arbetsförmedlingen utförligt felet samt bifogade till felrapporten
skärmdumpar. Detta är också exakt vad som åligger Arbetsförmedlingen i
enlighet med Felrapporteringsrutinerna.
Klassificering av felet
630. Felet har hög allvarlighetsgrad, dels då det är kopplat till behörighetsstyrningen och därmed säkerhet, dels då felet resulterar i att Arbetsförmedlingen inte kan upprätthålla en hög registerkvalitet.
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CGI

631. Den 8 maj 2014 inkom Arbetsförmedlingen med felrapport nr 684 med rubrik ”[s]ystemadministratör kan inte förvalta värdelistor”.220 Enligt Arbetsförmedlingen förelåg ett kritiskt fel i Tjänsten eftersom det saknades en funktion i huvudmenyn som gav systemadministratören rätt att förvalta värdelistor.
632. Arbetsförmedlingen har inte heller för felrapport 684 har följt avtalade testoch felrapporteringsrutiner. Arbetsförmedlingen har inte samverkat och
gemensamt med CGI klassificerat det påstådda felet. Arbetsförmedlingen
har heller inte hänvisat till testfall.
633. I felrapporten hänvisar Arbetsförmedlingen endast till Funktionell lösningsbeskrivning. Arbetsförmedlingen hänvisar numera även till krav nr 257, av
vilket följande framgår:
”Det går att lägga till, ta bort och förändra värden i värdelistor.
Möjligheten ska vara behörighetsstyrd.”221

634. Av den Funktionella lösningsbeskrivningen framgår följande:
”Förvaltning av värdelistor
Ett antal attribut för såväl dossiéer som akter och dokument i ELDA har till sig
kopplat värdelistor, som föreskriver vilka värden som kan förekomma för valt attribut, t.ex. attributet Sökord, där värdelistan ser annorlunda ut för de flesta attribut.
För detta kommer ett användargränssnitt för förvaltning av värdelistor att göras tillgängligt i ELDA. I detta gränssnitt kommer personer hos Arbetsförmedlingen med
ansvar för, och därmed åtkomst till, innehållet i värdelistorna att kunna arbeta med
att ta bort och lägga till poster i vissa värdelistor.” 222

635. Arbetsförmedlingen hänvisar även till Tjänstens behörighetsmodell223. Av
regel nr 21 under fliken ”roller” i behörighetsmodellen följer att ”systemadministratör ELDA” ska inneha behörighet att ”[s]kapa, lägga till och ta bort objekt
som tillhör alla klasser i informationsmodellen inkl. tillhörande attribut, Administrera
värdelistor, defaultvärden, hjälptexter, Administrera behörigheter.”

220

Bilaga S-133.
Krav nr 257, bilaga K-6.
222
Bilaga K-10, s. 33.
223
Bilaga K-9.
221
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636. Som framgår, följer av krav och lösningsbeskrivning att värdelistor ska
kunna förvaltas och att denna möjlighet ska vara behörighetsstyrd. Vidare
följer av de särskilda reglerna i behörighetsmodellen att ”systemadministratör
ELDA” ska ha denna behörighet.
637. CGI implementerade en lösning enligt vilken värdelistor kunde förvaltas,
och möjligheten att göra så var behörighetsstyrd i enlighet med ovan angivna krav och lösningsbeskrivning. Eftersom det varken av krav eller lösningsbeskrivning framgår vem som ska ha möjlighet att administrera värdelistorna, tolkade CGI regel nr 21 i behörighetsmodellen så att det var systemadministratören på CGI som skulle ha behörighet att förvalta värdelistorna i enlighet med CGI:s fortlöpande förvaltning av Tjänsten. Varken av krav och
lösningsbeskrivning framgår att Arbetsförmedlingen avsåg att det var systemadministratören på Arbetsförmedlingen som skulle ha behörighet att förvalta
värdelistor. Funktionen hade heller inte tidigare varit uppe för diskussion
mellan parterna.
638. Felrapport nr 684 utgjorde alltså inte ett fel i Tjänsten. Av kravdokumentationen framgår inte att Arbetsförmedlingens systemadministratör ska ha behörighet att förvalta värdelistor. Även om den felrapporterade funktionen
inte utgjorde ett fel i Tjänsten, utan snarare var en följd av otydliga kravunderlag, implementerade CGI en funktion i Tjänsten så att Arbetsförmedlingens systemadministratör tilldelades behörighet att förvalta värdelistor. CGI gjorde detta så snart CGI förstod att Arbetsförmedlingen önskade
en sådan funktion, och den 16 maj 2014 meddelade CGI att funktionen
ändrats så att också Arbetsförmedlingens systemadministratör kunde förvalta värdelistor. Vid CGI:s leverans den 19 maj 2014 var således funktionen
implementerad i Tjänsten.
639. Därtill bör det noteras att CGI levererade funktionen som är föremål för
felrapport nr 684 redan vid CGI:s första leverans den 13 januari 2014. Först
den 8 maj 2014 påstod emellertid Arbetsförmedlingen att funktionen utgjorde ett fel. Det kan därför konstateras att Arbetsförmedlingen vid denna
tidpunkt överhuvudtaget inte hade rätt att göra gällande den påstådda avvikelsen.
640. Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingen inte har haft rätt
att göra gällande den påstådda avvikelsen i felrapport nr 684 först den 8 maj
2014, att det av kravdokumentation inte framgår att Arbetsförmedlingens
systemadministratör ska ha behörighet att förvalta värdelistor, att Arbetsförmedlingen inte har följt avtalade test- och felrapporteringsrutiner, att den
påstådda avvikelsen inte utgjorde ett fel i Tjänsten, att Arbetsförmedlingen i
felrapport nr 684 enbart hänvisar till Funktionell lösningsbeskrivning, att
Arbetsförmedlingen numera hänvisar till underliggande krav och behörighetsmodell, att CGI implementerade den lösning Arbetsförmedlingen efterfrågade trots att avvikelse i Tjänsten inte förelåg, samt att CGI levererade
lösningen till Arbetsförmedlingen den 19 maj 2014.
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Klassificering av felet
641. Det påstådda felet var inte ett ”kritiskt fel”, såsom Arbetsförmedlingen påstår. Det blockerade inte användning och Arbetsförmedlingen avbröt inte
sina tester p.g.a. det påstådda felet. För det fall tingsrätten skulle anse att felrapport 684 utvisade ett fel i Tjänsten var det att klassificera enligt felklass 3;
en funktion som inte fungerar men som kan kringgås med manuella rutiner.
Det påstådda felet kunde kringgås genom att systemförvaltaren tilldelade
användaren en roll som har behörighet att komma åt funktionen. Eftersom
CGI omedelbart genomförde korrigering saknar detta likväl relevans.

Arbetsförmedlingens felrapport med ID 699224 och 706225
Arbetsförmedlingen

642. För båda felen handlar det om att en användare i ELDA inte får notifieringar om förändringar i en akt, trots att användaren har valt funktionen bevakning på alla förändringar.
643. Avseende fel 699 ges ingen notifiering när ett nytt dokument skapas i en akt
och avseende fel 706 ges ingen notifiering när en ny akt (ärende) skapas i en
dossié.
644. Som framgår av nedanstående utklipp ur Kravlistan226 (krav 157) framgår uttryckligen av kravunderlaget att det ska vara möjligt att sätta bevakningar på
akter och dokument.
157

Det går att sätta bevakningar
på akter och dokument.

Ska gå att sätta bevakning,
t.ex. baserat på ett avslutsdatum eller giltighetstid.

645. Kravet är förtydligat i den Fördjupade lösningsbeskrivningen under avsnitt
3.14 (inklippt i del nedan).

224

Felrapporten återfinns i bilaga S-134.
Felrapporten återfinns i bilaga S-135.
226
Se bilaga K- 6.
225
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646. Som framgår av såväl kravet som förtydligandet i den Fördjupade lösningsbeskrivningen ska en användare i ELDA kunna få bevakning vid förändringar i en akt (såsom att ett nytt dokument registreras i akten) liksom vid
förändringar i en dossié (såsom att en ny akt skapas i denna). Då detta inte
fungerat har det förelegat fel i Tjänsten.
647. CGI har som bemötande av dessa fel anfört att förändringarna ”nytt dokument i akten” respektive ”skapande av ny akt” inte ska inkluderas vid funktionen bevakning av alla förändringar i en dossié, eftersom kravunderlaget
skulle brista i tydlighet.227 Efter att Arbetsförmedlingen vid den muntliga
förberedelsen har efterfrågat ett förtydligande på vilket sätt CGI anser att
begreppet ”alla förändringar” är otydligt har CGI angett att CGI:s tolkning
av kravunderlaget beror på att införande av dokument i akt respektive skapande av ny akt i sökandedossié i teknisk mening inte skulle vara att se som
en ”förändring” av akten respektive sökandedossién. Åtgärderna skulle istället, enligt CGI, vara ”tillägg”.
648. Den förklaring CGI nu lämnar är märklig och har inte heller tidigare framförts. Det måste vara klart att det ställda kravet ska tolkas utifrån verksamheten och syftet med kravet. Syftet är givetvis att förändringar som sker i
dossiern, t.ex. att det skapas en ny akt ska framgå vid bevakningen. Även
om de två åtgärderna ”skapande av akt” respektive ”införande av dokument
i akt” i någon form av teknisk mening är att anse som ”tillägg” har Arbetsförmedlingen svårt att se att ett sådant tillägg inte också skulle utgöra en
förändring, i såväl teknisk som semantisk bemärkelse. Arbetsförmedlingen
känner vidare inte till att det skulle finnas en teknisk skillnad mellan begreppen tillägg och förändring. Även om så skulle vara fallet saknas stöd för att
kravunderlaget skulle tolkas i en snävt teknisk mening. Arbetsförmedlingen
har upphandlat en tjänst och har uppställt krav avseende hur tjänsten ska
fungera i verksamheten. Det är således ur ett verksamhetsmässigt perspektiv
som kraven ska tolkas, i händelse av oklarheter i kravunderlaget (i nuvarande fall föreligger dock inte ens en oklarhet, alla förändringar innebär helt
enkelt alla förändringar). Det ska här tilläggas att kravunderlaget, såsom
framgår av utklippen ovan, till och med exemplifierar att registrering av ett
nytt dokument i akten är en förändring.
649. Invändningen är som sagt märklig och ny och det ska också framhållas att
CGI:s lösningsarkitekt Robert Geite i maj 2014 kommenterade i ReQtest att
båda felrapporterna utgjorde fel, se nedanstående utklipp.228

227
228

Se punkt 59 i bilaga S-90.
Hämtat från felrapport med ID 699 respektive 706, bilagorna S-134 och S-135.
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650. CGI:s framförda invändningar framstår mot denna bakgrund som efterhandskonstruktioner.
Klassificering av felen
651. Felen medför stora handläggningsfördröjningar i Arbetsförmedlingens verksamhet. Genom bevakningsfunktionen i ELDA ska handläggare få notifieringar såväl när ett nytt dokument registreras i handläggarens pågående
ärende (till exempel när registrator sparar ett inkommet dokument i ärendet)
som då en ny akt skapas i en sökandedossié som handläggaren ansvara för.
Felet medför att bevakningar för att få sådana notifikationer inte fungerar,
vilket medför att handläggaren måste kontrollera varje ärende manuellt med risk att t.ex. stöd inte beviljas i tid eller att beslut fattas på otillräckliga
grunder. Funktionen är således en viktig funktion, varför felet utgör därför
ett fel av felklass 2.
CGI

652. Den 9 maj 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 699 med rubrik
”[b]evakning på alla förändringar på akt omfattar inte inläggning av dokument”.229
Den 13 maj 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 706 med rubrik
”[b]evakning på alla förändringar på sökandedossié omfattar inte nyskapade akter”.230
Enligt Arbetsförmedlingen bestod felen i att bevakning inte kunde läggas till
för alla förändringar i akter respektive i sökandedossiéer.
653. Inledningsvis konstaterar CGI att även funktionerna som är föremål för felrapport nr 699 respektive felrapport nr 706 levererades av CGI redan den
13 januari 2014. Först under Arbetsförmedlingens tredje acceptanstestpe229
230

Bilaga S-134.
Bilaga S-135.
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riod i maj 2014 har Arbetsförmedlingen gjort gällande att funktionerna utgör fel. Arbetsförmedlingen har därför överhuvudtaget inte haft rätt att göra
gällande de påstådda avvikelserna.
654. Arbetsförmedlingen har varken för felrapport 699 eller 706 följt avtalade
test- och felrapporteringsrutiner. Arbetsförmedlingen har inte samverkat
med CGI avseende klassificeringen av de påstådda felen och Arbetsförmedlingen har inte testat efter testfall.
655. Varken i felrapport nr 699 eller i felrapport nr 706 hänvisar Arbetsförmedlingen till kravdokumentation eller andra specifikationer av vilka framgår att CGI:s lösningar skulle strida mot kravunderlag.
656. Arbetsförmedlingen hänvisar numera till krav 157 av vilket framgår följande:
”Det går att sätta bevakningar på akter och dokument.
Ska gå att sätta bevakning, t.ex. baserat på ett avslutsdatum eller giltighetstid.”231

657. Arbetsförmedlingen hänvisar även till följande sammanställning i Fördjupad
lösningsbeskrivning:

658. Vad avser felrapport nr 699 hade Arbetsförmedlingen vid tillfället för testningen lagt in bevakning av ”Alla förändringar” för akten ifråga. Arbetsförmedlingen var av uppfattningen att denna bevakning skulle omfatta även
nyregistrerade dokument i akten.
659. Som framgår av Fördjupad lösningsbeskrivning hade parterna emellertid
kommit överens om ett separat alternativ för bevakning av nyregistrerade
dokument i akten. I enlighet med lösningsbeskrivningen kan bevakning av
”Registrering av nya dokument i akten” väljas som ett fristående alternativ. Eftersom Arbetsförmedlingen aldrig påtalat, varken under framtagandet av
lösningsbeskrivning eller vid tidigare tester, att Arbetsförmedlingen ville att
även alternativet ”Alla förändringar” skulle inkludera registrering av nya dokument i akten hade CGI implementerat en lösning som innebar att denna
231

Bilaga K-6, krav 157.
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bevakning valdes som ett separat alternativ, dvs. i enlighet med Tjänstens
lösningsbeskrivning.
660. CGI konstaterar därmed att CGI har implementerat en lösning enligt vilken
bevakning sker för nya dokument i akten. Bevakningsfunktion för nyregistrerade dokument i akt har alltså alltid funnits i Tjänsten. När Arbetsförmedlingen i maj 2014 kom på att Arbetsförmedlingen även ville kunna se
tillkomst av nya dokument i akten vid andra bevakningsalternativ, implementerade CGI en sådan funktion i Tjänsten i enlighet med Arbetsförmedlingens önskemål.
661. Vad avser felrapport nr 706 hade Arbetsförmedlingen vid tillfället för testningen lagt in bevakning av ”Alla förändringar” för sökandedossiéer. Enligt
Arbetsförmedlingen omfattade inte denna bevakning skapandet av nya akter
i dossién, vilket Arbetsförmedlingen menade utgjorde en avvikelse i Tjänsten.
662. Som framgår ovan ger varken krav eller lösningsbeskrivning klart besked avseende huruvida skapandet av nya akter ska ingå i alternativet ”Alla förändringar” för sökandedossién. Om en sådan funktion ska ingå beror på hur
kravunderlaget tolkas.
663. CGI gjorde den tolkning bolaget gjorde eftersom införande av dokument i
akt och skapande av ny akt i sökandedossié i teknisk mening inte är att se
som en förändring av akten respektive sökandedossién ifråga. Införande av
dokument och skapande av ny akt innebär nämligen inte en faktisk förändring av en akt eller en sökandedossié eftersom en sådan åtgärd tekniskt är att
se som ett tillägg till akten respektive dossién. Därav, samt mot bakgrund av
att separat bevakningsalternativ för förändringar av akter respektive dossiéer
redan fanns i Tjänsten, tolkade CGI kravunderlaget som att notifieringar
skulle ges vid förändringar av akt och sökandedossié men inte vid tillägg till desamma
664. Härvid vill CGI framhålla att samtliga akter som en användare har ansvar
för alltid visas på startsidan under fliken ”Mina akter”. Under fliken ”Mina
akter” kan användaren se de nya akter som skapats för dossién och för vilka
användaren ansvarar.
665. Eftersom användaren ifråga kunde bevaka sökandedossién på annat vis, och
då kravunderlaget för Tjänsten inte ger klart besked, hade CGI inte uppfattat att Arbetsförmedlingen ville att bevakningen ”Alla förändringar” för sökandedossién även skulle omfatta skapandet av nya akter. Arbetsförmedlingen hade heller inte påtalat detta vid föregående testperioder under
våren 2014 (varför Arbetsförmedlingen överhuvudtaget inte har haft rätt att
göra gällande att funktionen utgör en avvikelse). När CGI förstod att Arbetsförmedlingen önskade en lösning som innebar att bevakningen ”Alla
förändringar” även innefattade nya akter i dossién, implementerade CGI sådan funktion för Tjänsten i enlighet med Arbetsförmedlingens önskemål.
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666. CGI konstaterar därmed att felrapporterna nr 699 och nr 706 inte avsåg fel i
Tjänsten. Av kravunderlaget framgår inte att den lösning Arbetsförmedlingen rapporterat som fel ska ingå i Tjänsten. De av Arbetsförmedlingen efterfrågade funktionerna fanns dessutom för Tjänsten, varför CGI inte hade anledning att uppfatta kravunderlaget på annat sätt.
667. Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingen överhuvudtaget
inte har haft rätt att göra gällande de påstådda avvikelserna först i maj 2014,
att Arbetsförmedlingen varken i felrapport nr 699 eller i felrapport nr 706
hänvisar till underliggande kravdokumentation eller andra specifikationer,
att Arbetsförmedlingen har varken för felrapport 699 eller 706 följt avtalade
test- och felrapporteringsrutiner, att de lösningar CGI har implementerat för
bevakning av dokument är i enlighet med Tjänstens kravspecifikation, att de
påstådda avvikelserna i felrapporterna inte utgjorde fel i Tjänsten, att CGI
implementerade de anpassningar Arbetsförmedlingen efterfrågade trots att
avvikelser inte förelåg i Tjänsten, samt att CGI levererade anpassningarna
till Arbetsförmedlingen den 19 maj 2014.
Klassificering av felet
668. Enligt Arbetsförmedlingen har de påstådda felen varit av felklass 2, d.v.s.
”mycket allvarliga”, ”akuta fel”. Arbetsförmedlingens felklassificering är felaktig. För det fall tingsrätten skulle anse att felrapporterna utvisade fel i
Tjänsten var felen att klassificera enligt felklass 3; en funktion som inte fungerar men som kan kringgås med manuella rutiner. De påstådda felen kunde
enkelt kringgås genom att öppna akten/dossién och kontrollera om nya dokument/akter lagts till.
669. De påstådda felens felklassificering saknar oavsett relevans eftersom CGI så
snart CGI förstod vilken bevakningsfunktion Arbetsförmedlingen önskade
implementerade en funktion i enlighet med Arbetsförmedlingens önskemål.
Härvid kan noteras att det inte varit möjligt för CGI att tidigare förstå och
tillgodose Arbetsförmedlingens önskemål eftersom Arbetsförmedlingen felrapporterade funktionerna först i maj 2014. Att Arbetsförmedlingen först i
maj 2014 inkommit med felrapporterna visar att Arbetsförmedlingen under
sina acceptanstester inte följt avtalade testrutiner och inte testat efter framtagna testfall.
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Arbetsförmedlingens felrapport med ID 701232
Arbetsförmedlingen

670. Felet yttrar sig genom att ELDA inte visar fel i inskannade dokument. Felen
kan t.ex. bestå i att personnummer saknas i det inskannade dokumentet.
Felet medför ett betydande merarbete för Arbetsförmedlingens handläggare
och innebär också risker i kvalitetshänseende, eftersom fel i inskannade dokument riskerar att inte upptäckas.
671. Att inläsningen (inskanningen) av de sammanlagt ca fem miljoner dokument
som skulle in i ELDA sker korrekt är av största vikt. Därför finns krav på
hur inläsningen ska gå till och vad som ska upptäckas vid inläsningen. Ett
sådant krav är att handläggarna ska få tydliga notifikationer vid inläsningen
om vad som har blivit fel, för att enkelt kunna åtgärda felet. Med detta fel
kommer sådana notifikationer inte ges, vare sig vid inskanning inledningsvis
eller vid löpande inskanning av dokument efter produktionssättning av
ELDA.
672. Det är ostridigt mellan parterna att felyttringen var i strid mot kravunderlaget och Arbetsförmedlingen konstaterar här också att CGI medger att detta
utgjorde ett fel vid Arbetsförmedlingens tester i maj 2014.233 Arbetsförmedlingen ser därför ingen anledning att närmare utveckla denna felbeskrivning.
Klassificering av felet
673. Som angivits ovan medförde felet stora risker i kvalitetshänseende, eftersom
fel i inskannade dokument kunde riskeras gå oupptäckta. Då den viktiga
funktionen för att upptäcka sådana brister inte fungerade har felet kategoriserats som felklass 2.
CGI

674. Den 12 maj 2014 skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 701 med rubrik
”[d]etektion – felmeddelanden finns ej med”.234 Enligt Arbetsförmedlingen förelåg
ett fel i Tjänsten eftersom felmeddelande inte visades vid fel i inskannade
dokument, exempelvis om personnummer för en arbetssökande inte gick att
utläsa.
675. Arbetsförmedlingen har inte heller för felrapport 701 följt avtalade test- och
felrapporteringsrutiner. Arbetsförmedlingen har inte klassificerat det påstådda felet i samråd med CGI och klassificeringen av det påstådda felet är
232

Felrapporten återfinns i bilaga S-136.
Se punkt 65 i bilaga S-90.
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inte korrekt. Arbetsförmedlingen har under sina acceptanstester uppenbarligen inte testat efter framtagna testfall eftersom Arbetsförmedlingen upptäcke det påstådda felet först i maj 2014, trots att CGI levererade funktionen
i januari 2014. Utan att samråda med CGI klassificerade Arbetsförmedlingen felet som ”mycket allvarligt”.
676. Det är emellertid riktigt att felmeddelande för inskannade dokument inte
fungerade vid tillfället för Arbetsförmedlingens tester. Så snart CGI blev
varse att funktionen saknades, implementerade CGI den lösning som Arbetsförmedlingen efterfrågade. CGI kunde korrigera avvikelsen ifråga på
mindre än en timme och levererade funktionen till Arbetsförmedlingen den
19 maj 2014.
677. Den avvikelse som Arbetsförmedlingen rapporterade i felrapport nr 701 levererades av CGI redan vid leveransen den 13 januari 2014. Först den
12 maj 2014, dvs. vid Arbetsförmedlingens tredje testomgång, gjorde Arbetsförmedlingen gällande att funktionen utgjorde en avvikelse i Tjänsten.
CGI konstaterar därmed dels att Arbetsförmedlingen överhuvudtaget inte
har haft rätt att göra gällande den påstådda avvikelsen, dels att CGI inte har
haft möjlighet att åtgärda avvikelsen förrän den 12 maj 2014.
678. Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingen inte har haft rätt
att göra gällande den rapporterade avvikelsen i felrapport nr 701 först den
12 maj 2014, dvs. flera månader efter att Arbetsförmedlingen först fått möjlighet, och även varit skyldig, att uppmärksamma CGI på att felmeddelande
vid skanning inte uppkom, att Arbetsförmedlingen inte har följt avtalade
test- och felrapporteringsrutiner, att Arbetsförmedlingen utan att samråda
med CGI felaktigt klassificerat avvikelsen som ”mycket allvarlig”, att CGI
omedelbart kunde ha åtgärdat felmeddelandet om Arbetsförmedlingen hade
följt den mellan parterna avtalade felhanteringsrutinen, att CGI, trots att felrapporten rapporterades för sent, implementerade den lösning Arbetsförmedlingen efterfrågade, samt att CGI levererade korrigeringen till Arbetsförmedlingen den 19 maj 2014.
Klassificering av felet
679. För det fall tingsrätten skulle anse att felrapport 701 utvisade ett fel i Tjänsten var felet att klassificera enligt felklass 3; en funktion som inte fungerar
men som kan kringgås med manuella rutiner. Det påstådda felet kunde
kringgås genom att användaren manuellt kontrollerade att personnumret var
korrekt inskannat. Detta saknar likväl relevans eftersom CGI omedelbart utförde korrigering så snart CGI blev varse problemet. Eftersom Arbetsförmedlingen underlåtit att rapportera felet under tidigare testomgångar kunde
CGI genomföra korrigering först i maj 2014.
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Arbetsförmedlingens felrapport med ID 711235
Arbetsförmedlingen

680. Felet yttrar sig genom att filer från central skanning kvitteras fel, viket leder
till att skanningsleverantören inte får en kvittens att filen har skannats in i
systemet (kvittensfil). Detta leder i sin tur till en felsignal.
681. Kvittensfilerna hanteras av en teknisk lösning som jämför filernas innehåll
mot det förväntade. CGI har i strid med vad som ålegat bolaget kontrollerat
att beskrivningen av kvittensfilen har fungerat i verkligheten. Detta framgår
av en ändringsbegäran som reglerar CGI:s åtagande i denna del (ÄB069236,
se ytterligare nedan).
682. CGI har invänt att kvittensfilen har innehållit de rader som anges i ÄB069.
CGI har därtill klippt in ett utdrag från den aktuella ändringsbegäran.237
683. Det är korrekt att kvittensfilen har innehållit rader enligt vad som anges i
ÄB069. CGI har emellertid utelämnat en del av ÄB069 i sitt utklipp. Som
framgår av utklippet nedan från den aktuella ändringsbegäran innehåller den
ytterligare text än enbart beskrivningen av de rader som skulle inkluderas i
filen. Enligt sista meningen i ÄB069 har CGI haft en skyldighet att undersöka om återanvändning är möjligt, dvs. CGI skulle med en kontroll säkerställa att den angivna kvittensfilen faktiskt fungerade i verkligheten. Detta
har CGI underlåtit att göra. Hade CGI gjort detta hade bolaget upptäckt att
raderna i kvittensfilen behövde justeras, för att fungera på avsett sätt.

235
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Klassificering av felet
684. Felet är allvarligt eftersom felsignalen medför att en manuell utredning
måste ske för varje felsignal. Detta leder till ökad tid och kostnader för
skanningstjänsten. Vidare medför det att möjligheten att rikta in sökningar
på riktiga felinläsningar sätts ur spel. Av dessa skäl kategoriserades felet som
felklass 2.
685. CGI har avseende denna felrapport anfört att Arbetsförmedlingen tidigare
gjorde en liknande felrapport (felrapport med ID 579), och klassificerat den
som allvarlighetsgrad 1. Som det får förstås ifrågasätter CGI varför Arbetsförmedlingen sedan klassificerade denna felrapport med allvarlighetsgrad 2.
Anledningen är att vissa fel kopplade till exportering och kvittens av filer åtgärdades genom felrapport 579. Det återstående fel som rapporterades genom felrapport 711 var inte lika omfattande och felklassificeringen sänktes
därför i allvarlighetsgrad.
CGI

686. Den 14 maj 2014 inkom felrapport nr 711 med rubrik ”[f]iler från central
skanning kvitteras felaktigt” till CGI.238 Arbetsförmedlingen har upptäckt det
påstådda felet först den 6 mars 2014, trots att CGI levererade funktionen i
januari samma år.
687. Arbetsförmedlingen för felrapport 711 har ändrat sitt felpåstående och gjort
gällande tre olika saker: (i) i felrapporten anger Arbetsförmedlingen att fel i
238
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Tjänsten föreligger eftersom ”[r]aden ”exported” på slutet [inte] skall finnas
med”,239 (ii) i Bilaga K-14 menar Arbetsförmedlingen att ”[f]elet beror på att det
tillkommit ett mellanslag i kvittensfilen som inte ska vara där”, och (iii) i Bilaga K47 menar Arbetsförmedlingen plötsligt att ”CGI har i strid med vad som ålegat
bolaget kontrollerat att beskrivningen av kvittensfilen har fungerat i verkligheten”.240 Att
Arbetsförmedlingen saknar all trovärdighet i frågan behöver knappast
kommenteras.
688. Av felrapport 711 framgår följande:

239
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689. Felrapport nr 711 hade föregåtts av felrapport nr 579 som skapades av Arbetsförmedlingen den 6 mars 2014. Felrapport nr 579 har rubrik ”[f]iler från
central skanning kvitteras felaktigt eller inte alls”. Av felrapport nr 579 framgår att
Arbetsförmedlingen ansåg att fel i Tjänsten förelåg eftersom ”[r]ad fem har ett
mellanslag före ”exported” som inte ska finnas där”.241 Enligt Arbetsförmedlingen
var felet av allvarlighetsgrad 1, dvs. utgjorde ett ”kritiskt” fel i Tjänsten. När
CGI fick del av felrapporten åtgärdade CGI avvikelsen och tog bort mellanslaget.
690. Två månader senare, den 14 maj 2014, skapade Arbetsförmedlingen felrapport nr 711. Enligt Arbetsförmedlingen bestod felet som rapporterades i felrapport nr 711 i att kvittensfilerna för centralt skannade filer hade felaktigt
innehåll. Arbetsförmedlingen menade att ”[r]aden exported på slutet skall inte
finnas med” i kvitteringsfilen. Enligt Arbetsförmedlingen var felet av allvarlighetsgrad 2, dvs. ett ”mycket allvarligt” fel.
691. I Bilaga 14 påstår Arbetsförmedlingen att ”[f]elet [i felrapport nr 711] beror på
att det tillkommit ett mellanslag i kvittensfilen som inte ska vara där”. Arbetsförmedlingens påstående är inte korrekt. Som CGI förklarat ovan gjorde Arbetsförmedlingen i felrapport nr 579 gällande att ett mellanslag förelåg i kvittensfilen. CGI åtgärdade denna avvikelse i mars 2014. Det Arbetsförmedlingen den 14 maj gjorde gällande var något annat, att hela raden skulle
tas bort.
692. Genom ÄB069, som Arbetsförmedlingen upprättade och tilldelade CGI den
18 juni 2013, framställde Arbetsförmedlingen begäran om ändring av formatet på kvittensfilerna för centralt skannade filer.242 I Bilaga 14 hänvisar Arbetsförmedlingen till ÄB069 och påstår att det av denna skulle framgå att
CGI inte uppfyller de krav som uppställts i densamma. CGI noterar härvid
att Arbetsförmedlingen har utelämnat en stor del av beskrivningen i ÄB069.
Av denna framgår följande:

241
242

Felrapport nr 579, bilaga S-138.
ÄB069 återfinns i bilaga S-139.
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693. Som framgår begärde alltså Arbetsförmedlingen uttryckligen att sista raden i
kvittensfilen skulle avslutas med ”exported”. CGI implementerade därför en
lösning i enlighet med Arbetsförmedlingens begäran. Trots Arbetsförmedlingens tydliga begäran gjorde Arbetsförmedlingen den 14 maj 2014 i
felrapport nr 711 gällande att fel i Tjänsten förelåg eftersom ”raden exported
på slutet skall inte finnas med”.
694. Därmed kan konstateras att den funktion som Arbetsförmedlingen rapporterade i felrapport nr 711 inte utgjorde ett fel i Tjänsten. Tvärtom hade CGI
implementerat en lösning helt i enlighet med Arbetsförmedlingens ÄB. Därtill kan konstateras att vad Arbetsförmedlingen påstår i Bilaga 14 avseende
felrapport nr 711 överhuvudtaget inte är relevant eftersom felrapport nr 711
inte avsåg ”ett mellanslag i kvittensfilen”.243
695. Därtill noterar CGI att Arbetsförmedlingen, trots att funktionerna som Arbetsförmedlingen rapporterar som fel i felrapport nr 579 och felrapport nr
711 har samma effekt (dvs. att filer från central skanning kvitteras på angivet
sätt), har klassificerat de påstådda avvikelserna med olika allvarlighetsgrad i
de båda felrapporterna.
696. Under målets gång har Arbetsförmedlingen återigen ändrat sitt felpåstående
och menar, som man får förstås, att CGI har i strid med vad som ålegat bolaget kontrollerat att beskrivningen av kvittensfilen har fungerat i verkligheten.
697. Av ÄB069 framgår följande: ”Backlogg inläsningen kommer att ha motsvarande
kvittensfilsförfarande (Undersök om återanvändning är möjlig)”.244 Inledningsvis kan
konstateras att ÄB069 inte är en testinstruktion för CGI:s tester. Det är en
ÄB som förklarar hur en funktion ska implementeras. I ÄB069 har Arbetsförmedlingen uttryckligen begärt att kvittensfilens sista rad ska avslutas med
”exported”. Exakt en sådan lösning som Arbetsförmedlingen begärt har CGI
implementerat till Arbetsförmedlingen. Att Arbetsförmedlingen under sina
acceptanstester senare insett att Arbetsförmedlingen lämnat en felaktig beskrivning av kvittensfilen är inte att beskylla CGI.
698. Av ÄB069 framgår att den s.k. ”Backlogg inläsningen” kommer att ha ett
motsvarande kvittensförfarande, varför det vid inskanningen av backloggen
ska kontrolleras om kvittensfilen kan återanvändas. Inskanning av backloggen har emellertid aldrig genomförts eftersom Arbetsförmedlingen beslutat
att skjuta fram denna, varför det aldrig har varit aktuellt att testa om kvittensfilen kan återanvändas. Av ÄB069 framgår uttryckligen att det är vid en
eventuell framtida inskanning av backloggen som det ska testas om återanvändning är möjlig. Det har naturligtvis inte varit möjligt att testa om återanvändning är möjlig för något som aldrig har utförts. Härtill kommer att
CGI överhuvudtaget inte har möjlighet att testa om återanvändning av kvit243
244
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tensfilen är möjlig, eftersom detta måste testas i Arbetsförmedlingens system.
699. CGI påtalade naturligtvis för Arbetsförmedlingen att CGI hade implementerat den lösning Arbetsförmedlingen begärt. Arbetsförmedlingen vägrade
att acceptera detta. För att tillgodose Arbetsförmedlingens önskemål och för
att kunna genomföra slutleverans av Tjänsten, genomförde CGI ändring av
formatet på kvittensfilen i enlighet med Arbetsförmedlingens nya begäran.
CGI levererade ändringen till Arbetsförmedlingen den 19 maj 2014.
700. Arbetsförmedlingen har inte heller för felrapport 711 följt avtalade test- och
felrapporteringsrutiner. Arbetsförmedlingen har varken klassificerat det påstådda felet korrekt eller i samråd med CGI. Därtill har inte Arbetsförmedlingen genomfört acceptanstester efter testfall.
701. Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga avvikelser som Arbetsförmedlingen gjort gällande åtgärdades av CGI i mars 2014, att den lösning
som är föremål för felrapport nr 711 är implementerad i enlighet med Arbetsförmedlingens uttryckliga begäran i ÄB069, att den påstådda avvikelsen
i felrapport nr 711 inte utgjorde ett fel i Tjänsten, att CGI ändrade kvittensfilens format i enlighet med Arbetsförmedlingens begäran trots att avvikelse
inte förelåg i Tjänsten, att Arbetsförmedlingen har inte följt avtalade testoch felrapporteringsrutiner, samt att CGI levererade lösningen till Arbetsförmedlingen den 19 maj 2014.
Klassificering av felet
702. För det fall tingsrätten skulle anse att felrapport 701 utvisade ett fel i Tjänsten var felet att klassificera enligt felklass 4 – ett skönhetsfel. Alla filer som
ska kvitteras inkluderades i kvittensfilen (vilken utformades exakt så som
Arbetsförmedlingen specificerat i ÄB069) och kontrollerande system kunde
ignorera raden ”exported” i kvittensfilen.

Bilaga 2

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som
finns angiven i slutet av domen.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen
för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten
inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
Samma regler som för part gäller för den som inte
är part eller intervenient och som vill överklaga ett
i domen intaget beslut som angår honom eller
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

DV 401 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas.
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1.

den dom som överklagas med angivande av
tingsrättens namn samt dag och nummer för
domen,

2.

parternas namn och hemvist och om möjligt
deras postadresser, yrken, personnummer
och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,

3.

den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,

4.

grunderna (skälen) för överklagandet och i
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt
klagandens mening är oriktiga,

5.

de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt

6.

de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i
mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska
han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

1.

det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som tingsrätten har kommit till,

2.

det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

3.

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller
hans/hennes ombud.

4.

det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av
domen.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd
bör meddelas.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
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