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Användarvillkor för Trialmiljö 

1. Om villkoren 

Dessa villkor gäller för tjänsten Fedreg Trial som tillhandahålls av Internetstiftelsen 

org.nr. 802405-0190 (nedan kallad Trialmiljö). Genom att använda Trialmiljön 

godkänner du (Användaren) användarvillkoren och förbinder dig att följa dem. 

Om du ska använda Trialmiljön på uppdrag från en organisation, godkänner du dessa 

villkor på den organisationens vägnar och du försäkrar att du har tillstånd och 

behörighet att göra det. 

2. Syftet med Trialmiljön 

Trialmiljön tillhandahålls för att Användaren ska kunna utföra tester i en testmiljö och 

verifiera en felfri funktion före produktion. 

3. Rättigheter och immateriella rättigheter 

Internetstiftelsen upplåter till Användaren en personlig, royaltyfri, ej överlåtbar och icke-

exklusiv licens att använda Trialmiljön under den tid Användaren har ett konto i 

Trialmiljön, det vill säga en tidsbegränsad nyttjanderätt till Trialmiljön. När 

nyttjanderätten har upphört ska Användaren omgående upphöra med all användning av 

Trialmiljön. 

Samtliga rättigheter förknippade med Trialmiljön, med undantag för Användarens 

innehåll, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter tillkommer 

Internetstiftelsen eller sådan tredje part med vilken Internetstiftelsen träffat avtal. 

Användaren erhåller inte någon rätt till Trialmiljön utöver vad som uttryckligen anges i 

dessa villkor. 

4. Användarens innehåll 

Observera att Användaren inte får tillföra produktionsdata till Trialmiljön. 

Användaren behåller äganderätten till sina immateriella rättigheter i den information 

som Användaren tillför Trialmiljön (Användarens innehåll). Internetstiftelsen gör inget 

anspråk på något av Användarens innehåll. Dessa villkor ger inte Internetstiftelsen 

någon licens eller rättighet till Användarens innehåll utom de begränsade rättigheter 

som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla Trialmiljön, samt på det sätt som beskrivs 

i övrigt i dessa villkor. 

Internetstiftelsen förbehåller sig dock rätten att utan tillstånd från Användaren, förhindra 

åtkomst till eller radera Användarens innehåll från Trialmiljön. Radering av 

Användarens innehåll kan komma att ske utan Användaren meddelas om detta. 

Internetstiftelsen har emellertid i övrigt ingen skyldighet att övervaka eller granska något 

innehåll som skickas in till Trialmiljön av Användaren. 
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5. Personuppgifter i Trialmiljön 

Användaren får inte använda riktiga/faktiska personuppgifter i Användarens innehåll. 

Simulering av personuppgifter i Trialmiljön ska vara av Användaren påhittade 

personuppgifter. 

6. Otillåten användning av Trialmiljön 

(a) Användaren får inte använda Trialmiljön på otillbörligt sätt genom att störa tjänstens 

normala funktion, eller försöka komma åt tjänsten via någon annan metod än genom 

gränssnittet och anvisningarna som Internetstiftelen tillhandahåller. 

(c) Användaren får inte kringgå eller försöka kringgå eventuella begränsningar som 

tillämpas på ditt konto av Internetstiftelsen (t.ex. genom att öppna ett nytt konto för att 

genomföra en inte tillåten användning av Trialmiljön). 

(d) Användaren får inte skanna eller testa sårbarheten hos Trialmiljön eller dess 

nätverk. 

(e) Användaren får inte använda något automatiskt system eller programvara för att 

extrahera eller skrapa data från webbplatser eller andra gränssnitt som Trialmiljön görs 

tillgängliga genom. Om det inte är tillåtet enligt tillämplig lag, får Användaren inte 

backkompilera Trialmiljön, eller försöka göra det. 

(g) Användaren får inte överföra något virus, skadlig kod eller andra typer av skadliga 

program, eller länkar till sådan programvara, genom Trialmiljön. 

(h) Användaren får inte använda Trialmiljön på ett missbrukande eller överdrivet sätt, 

vilket betyder användning som är avsevärt högre än ett genomsnittligt 

användningsmönster, och som påverkar Trialmiljöns hastighet, svarstider, stabilitet, 

tillgänglighet eller funktionalitet negativt för andra användare.  

(i) Användarens får inte lägga in information som: 

i. främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet; 

ii. är rasistiskt eller etniskt kränkande och/eller utgör agitation mot en minoritet (så 

som en nationell eller etnisk grupp); 

iii. utgör ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt 

kränkande;  

iv. utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på 

annat sätt; 

v. utgör förolämpning mot eller förföljelse av en person; 

vi. på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång 

i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och 

varumärken); eller 
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vii. i övrigt strider mot tjänstens avsedda syften. 

(j) Användaren får inte tillföra produktionsdata till Trialmiljön. 

7. Kontohantering 

Användarens konto är personligt och Användaren ska vid registrering av kontot ange 

korrekta uppgifter. Användaren är ansvarig för att skydda sitt lösenord och andra 

uppgifter som används för att komma åt kontot. Det är Användaren, och inte 

Internetstiftelen, som är ansvarig för all aktivitet som inträffar på Användarens konto. 

Om Användaren blir medveten om obehörig tillgång till sitt konto, ska Användaren 

underrätta Internetstiftelsen omedelbart. Konton får inte delas och får endast användas 

av en användare per konto. 

Internetstiftelen förbehåller sig rätten ta bort Användarens konto och radera 

Användarens information som finns på kontot om det inte förekommer någon 

kontoaktivitet (t.ex. inloggning) på över 6 månader. 

8. Kakor 

Internetstiftelsen använder kakor (cookies) för att hantera inloggning på Trialmiljön. 

Genom att använda kundportalen accepterar Användaren användandet av dessa kakor.  

9. Internetstiftelsens ansvar 

Internetstiftelsen tillhandahåller Trialmiljön i befintligt skick och lämnar inga garantier av 

något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inbegripet men inte begränsat till, 

fel, kvalitet, avbrott eller tillgänglighet avseende Trialmiljön. Användningen av 

Trialmiljön sker helt och hållet på Användarens egen risk. 

Internetstiftelsen kan under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för de 

skador, direkta eller indirekta, av vad slag det må vara (inklusive, men inte begränsat 

till, förlorad produktion, förlorade avtal, inkomster, data, förlorad information eller 

produktionsavbrott) som på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller 

oförmågan att kunna nyttja Trialtjänsten eller dess innehåll eller som på något sätt har 

ett samband med dessa villkor. 

Under alla omständigheter ska den totala ansvarsskyldigheten för Internetstiftelsen för 

alla anspråk enligt dessa villkor vara begränsad till ett prisbasbelopp. 

10. Användarens ansvar 

Trialmiljön får bara användas för det avsedda syftet och på ett sätt som stämmer 

överens med dessa användarvillkor. Användaren är också skyldig att följa instruktioner 

om användningen av Trialmiljön, se punkt 6 ovan. Användaren är bara tillåten att 

använda Trialmiljön för lagliga syften och i enlighet med gällande lagstiftning. 

Användaren är ansvarig gentemot Internetstiftelsen för all skada som åsamkas 

Internetstiftelsen på grund av Användarens brott mot dessa villkor. Användaren är 
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skyldig att på egen bekostnad försvara och hålla Internetstiftelsen skadelöst gällande 

alla anspråk från tredje part mot Användaren eller Internetstiftelsen, som är kopplade till 

Användarens användning av Trialmiljön. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, 

anspråk gällande överträdelse av tredje parts immateriella rättigheter. 

Internetstiftelsen får, utan att meddela till Användaren, stänga av användare som inte 

följer användarvillkoren eller gör något som strider mot gällande lagstiftning eller de 

instruktioner som lämnats om Trialmiljön. 

11. Drift och underhåll 

Internetstiftelsen har rätt att begränsa tillgängligheten på grund av utveckling, underhåll, 

säkerhetsmässiga eller driftsmässiga skäl. 

12. Ändring av Trialmiljön 

Internetstiftelsen ändrar och förbättrar Trialmiljön konstant. Internetstiftelsen kan lägga 

till, ändra eller ta bort funktioner från Trialmiljön när som helst och utan att meddela 

Användaren i förväg. Internetstiftelsen kan även begränsa, upphäva eller avsluta 

Trialmiljön efter eget gottfinnande. 

13. Giltighetstid 

Dessa användarvillkor gäller tills vidare. Internetstiftelsen förbehåller sig rätten att ändra 

dessa villkor efter behov utan att meddela Användaren på förhand. Det är Användarens 

ansvar att hålla sig uppdaterad om gällande villkor för Trialmiljön. 

14. Tillämplig lag och behörig domstol 

Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvister 

angående tolkningen och tillämpningen av användarvillkoren och därmed 

sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol. 
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