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Partneravtal Digital@Idag 2019 

Parter 
1. Forum för Omställning, org.nr. 802524-6177, [Arsenalsgatan 8C] (”FfO”)
2.

BAKGRUND, Syfte och mål 
Sverige, liksom många andra länder, genomgår nu stora förändringar drivna av 
digitalisering, AI, automatisering och etableringen av helt nya affärsmodeller och 
konkurrenter – en förändringstakt som sannolikt bara kommer accelerera. Vi behöver 
öka den allmänna förståelsen för den strukturomvandling som nu formar framtidens 
samhälle och arbetsmarknad. Det är också nödvändigt för att stimulera till en positiv 
inställning kring kontinuerligt livslångt lärande och för att vi som medborgare ska 
förmå se framtiden an med optimism och tillförsikt. Det är mot denna bakgrund som 
FvO har initierat ett arbete mot att driva en årlig temadag, Digital@Idag 
(”Digital@Idag” eller ”DD”), med ”mjukstart” 22 november 2019. Eftersom den legala 
formen för DD inte är bestämd bedriver DD sin verksamhet initialt genom FfO. När 
begreppen Digital@Idag eller DD används i detta avtal avser det sålunda det även FfO. 

Med DD vill vi stärka Sveriges förutsättningar att möta de stora förändringar som sker i 
samhället som en effekt av digitalisering, automatisering och nya affärsmodeller. Vi vill 
göra det genom en årlig temadag som består av aktiviteter runt om i landet som 
arrangeras av DD och dess samarbetspartners. Genom aktiviteter från norr till söder, ska 
alla som bor i Sverige få en chans att upptäcka, förstå och diskutera möjligheterna men 
också konsekvenserna av digitalisering, automatisering och nya affärsmodeller. Målet är 
att skapa en rörelse och folkbildning som bidrar till att Sverige, och vi som bor här, blir 
vinnare i den digitala omställningen 

Digital@Idag vill med detta avtal erbjuda sina samarbetspartners en möjlighet att delta 
på temadagen med egna arrangemang eller tillsammans med andra. Andemeningen med 
medverkan ska vara en ambition att bidra till att Sverige som helhet och den svenska 

FfO och SaAB kallas var och en “Part” och tillsammans “Parterna”. 



 

befolkningen ges bättre förutsättningar att lyckas i den digitala transformationen. Detta 
görs inte för egen vinnings skull.  

Avtalets omfång 
Detta avtal reglerar respektive parts åtagande och rättigheter avseende deltagande på 
temadagen den 22 november 2019 (”temadagen”). 

Digital@Idags Åtagande 
DD[:s kansli]  är ansvarig för den övergripande koordineringen avseende temadagen.  
 
DD ansvarar för att samarbetspartners aktiviteter på temadagen ligger i linje med DD:s 
syfte och mål, beskrivna ovan, samt att det finns en bredd i utbudet som täcker in olika 
målgrupper, geografiska platser och ämnesområden. 
 
Vidare ansvarar DD för all gemensam kommunikation avseende temadagen. Det 
innefattar mediakoordinering i såväl externa som egna kanaler. DD ansvarar för att 
inom ramen för mediakommunikationen framhålla samarbetsföretagen med deras 
loggor och andra kännetecken och framställa dem och deras medverkan vid 
temadagen på ett rättvisande sätt.  
 
DD organiserar och driver den officiella hemsidan www.digitalidag.org där samtliga 
samarbetspartnernas aktiviteter vid temadagen kommer att listas, i kombination med 
kommunikation via DD:s egna kanaler. Samarbetspartnernas loggor kommer i 
anslutning till temadagen visas på hemsidan och på DD:s officiella media- och 
liveevent som äger rum från ett antal orter i Sverige och direktsänds via webben. DD 
och SaAB är överens om att de närmare formerna och tidsplanen för denna 
kommunikation ska fastställas Parterna emellan i god tid före temadagen.  
 

Samarbetspartnerns åtagande 
SaAB åtar sig att arrangera [minst] en aktivitet, i egen eller annans regi, som rör 
digitaliseringens möjligheter och/eller konsekvenser under temadagen. Aktiviteten ska 
vara folkbildande, inkluderande och kostnadsfria samt främja DD:s övergripande syfte 
och mål. Förslag på aktivitet ska godkännas och koordineras av DDs kansli. 
 
SaAB förbinder sig att på ett hänsynsfullt sätt samarbeta med andra partners under 
temadagen. SaAB ansvarar för att allt det material som används under temadagen inte 
skadar eller gör intrång i andras immateriella rättigheter utan att SaAB har full rätt att 
använda sig av de immateriella rättigheter som SaAB använder vid temadagen. SaAB 
ska hålla DD skadeslös för eventuella krav till följd av intrång i andras immateriella 



 

rättigheter. Därutöver godkänner SaAB att DD:s filmteam, public service eller annat 
medieföretag får tillgång att filma och göra reportage under dagen hos SaAB.  
 
SaAB medger DD:s användande av SaAB:s loggor och andra kännetecken inom 
ramen för temadagen.   
 
SaAB åtar sig att följa de instruktioner och anvisningar som DD från tid till annan 
lämnar avseende temadagen eller SaAB:s deltagande vid temadagen. 

Immateriella rättigheter, logotyp och grafisk profil 
SaAB har rätt att inom ramen för temadagen använda DDs varumärke, logotyp, andra 
kännetecken och grafiska profil (”Kännetecknen”) som kommuniceras av DD. SaAB 
åtar sig att följa de instruktioner som DD lämnar avseende användandet av 
Kännetecknen.  
 
SaAB förbinder sig att verka under Kännetecknen i all kommunikation avseende sin 
medverkan under temadagen, såväl inför, som under och efter temadagen.  
SaAB förbinder sig också att använda Kännetecknen om SaAB kommunicerar om 
temadagen och sänder via egna kommunikationskanaler. Om inte annat 
överenskommits så får inga egna varianter av Kännetecknen användas.  
 
Vidare förbinder sig SaAB att i samband med temadagen presentera och synligt 
positionera det material som är framtaget av DD.  
Det är inte tillåtet för SaAB att aktivt bedriva reklam- och försäljningsaktiviteter för egen 
verksamhet, i samband med sin medverkan vid temadagen. Utöver information om 
SaAB:s verksamhet för att kunna delta och arrangera aktiviteter på temadagen är det 
inte heller tillåtet med promotionsmaterial, rollups, flaggor, kläder med reklamtryck eller 
giweaways och annat marknadsföringsmaterial som inte är kopplat till temadagen och i 
förväg godkänt av DD.  
 
SaAB:s aktiviteter får livesändas av SaAB med förbehåll för de rättigheter och 
skyldigheter beskrivna ovan. Efter den 22 november 2019 får SaAB fortsatt sprida 
innehållet från temadagen genom sina egna kanaler så länge det rör av DD genomförd 
originalproduktion. SaAB:s rätt att utnyttja Kännetecknen på det sätt som anges i detta 
avtal upphör den 31 december 2019. 

Kostnader 
Vardera Part ska stå sina kostnader och ingen av Parterna ska utge någon ersättning 
till den andra Parten i anledning av samarbetet enligt detta avtal. 



 

Ansvarsfriskrivning 
Part är inte ansvarig för hinder eller skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, 
svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout 
eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och 
lockout gäller även om Parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.  
Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Part, om Parten varit normalt 
aktsam. Parterna svarar inte gentemot varandra för indirekt-, följd- eller 
konsekvensskada. 

Dataskydd 
I den mån Parternas samarbete medför hantering av personuppgifter ska Parterna ingå 
en särskild överenskommelse för denna hantering. Om samarbetet medför att 
personuppgifter hanteras för vilka DD är personuppgiftsombud ska Parterna dessutom 
ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal, varigenom SaAB blir personuppgiftsbiträde åt DD. 
 

Avtalets längd 
Avtalet börjar gälla vid avtalets undertecknande och upphör att gälla den 31 december 
2019. Oaktat att avtalet upphör ska vad som sägs under punkten ”sekretess” fortsatt 
gälla i enlighet med vad där sägs.  
  
Envar Part äger rätt att skriftligen säga upp avtalet i förtid, om den andra Parten begår 
väsentligt avtalsbrott och underlåter att vidtaga rättelse inom 10 dagar från skriftlig 
anmaning därom. 

Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen.  

Överlåtelse av rättigheter 
Det är endast tillåtet att överlåta rättigheter och förpliktelser till annan part om detta har 
kommunicerats skriftligen och godkänts av den andra Parten skriftligen.  

 

 

 

Sekretess 
Parterna förpliktigar sig att behandla innehåller i avtalet och alla handlingar och 
dokument som hör till detta avtal förtroligt. Undantag är alla de offentliggörande som 



måste göras i relation till andra myndigheter och instanser. Sekretess jämlikt denna 
klausul ska bestå även efter avtalets upphörande.   

tvist 
Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvister som uppstår i anledning av avtalet ska 
slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.  

____________________________ 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Stockholm  

[Digital@Idag]       

------------------------------------- ------------------------------------ 
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