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Tjänstevillkor 
 

Senast uppdaterad: 22 februari 2022 
 

D essa tjänstevillkor (”villkor”) reglerar din åtkom st till och användning av 

Firstups plattform , w ebbplatser, m obilappar och andra onlinetjänster 

(sam m antaget ”tjänsterna”) som  görs tillgängliga av din arbetsgivare 

(vår ”kund”).  Tjänsterna tillhandahålls av Firstup, Inc. (”Firstup”, ”vi” eller ”vår”) 
för kundens räkning i enlighet m ed ett skriftligt avtal (”avtalet”).  Firstup 
kom m er att ha rätt (och kom m er att anses ha accepterat rätten) att genom driva 

villkoren m ot dig. Genom  att kom m a åt eller använda våra tjänster sam tycker du 

till att vara bunden av dessa villkor. O m  du inte sam tycker till dessa villkor ska 

du avstå från att använda våra tjänster.	 

Läs vår sekretesspolicy – flera innehavare om  du vill veta hur vi sam lar in 

inform ation om  dig i sam band m ed din användning av våra tjänster, och hur vi 

använder och läm nar ut denna inform ation. Kontakta oss på 

privacy@ firstup.com  om  du har frågor om  tjänsterna eller dessa villkor. 

1. Behörighet 

Kunden kom m er att bjuda in dig att ansluta dig till tjänsten och skapa en 

användarprofil. D u m åste vara anställd hos eller på annat sätt knuten till kunden 

för att kunna använda tjänsterna. D u intygar att du (i) inte tidigare har stängts 

av eller tagits bort från tjänsterna, eller ägnat dig åt någon aktivitet som  skulle 

kunna resultera i avstängning eller borttagning från tjänsterna, (ii) inte har fler 

än ett konto, (iii) har full befogenhet att ingå avtal m ed dessa villkor, och (iv) för 

närvarande är anställd av eller knuten till kunden. 

2. Konton 

D u är ensam  ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och dina 

kontouppgifter och m åste om edelbart m eddela oss eller kunden om  du 

upptäcker eller m isstänker att någon har gått in på ditt konto utan ditt tillstånd. 

D u får inte tillåta att andra kom m er åt tjänsterna genom  ditt konto. 

3. Godtagbar användning 

D u är ensam  ansvarig för ditt beteende m edan du kom m er åt eller använder 

våra tjänster. D u ska följa kundens uppförandekod och alla tilläm pliga lagar och 



bestäm m elser i sam band m ed din användning av tjänsterna. I sam band m ed all 

användning av tjänsterna sam tycker du till att inte 

 bryta m ot eller kränka tilläm plig lag, avtal, im m ateriell egendom  eller 

annan tredjepartsrättighet eller begå någon civilrättslig förseelse 

 ägna dig åt trakasserande, hotfullt, skräm m ande eller hänsynslöst 

beteende eller spam ning eller förföljelse 

 använda eller försöka använda någon annan användares konto utan den 

användarens tillstånd 

 sälja, leasa eller hyra ut någon del av tjänsterna 

 exportera inform ation som  tas em ot via tjänsterna eller läm na ut 

inform ation om  användare utanför tjänsterna 

 använda tjänsterna för konkurrensrelaterad insam ling av inform ation eller 

benchm arking eller för att skapa en konkurrerande tjänst, till exem pel 

genom  att använda inform ation som  tas em ot via våra tjänster för att 

bygga en separat databas 

 använda våra tjänster på något sätt som  kan störa, negativt påverka eller 

förhindra korrekt drift av tjänsterna eller som  på något sätt kan skada, 

inaktivera, överbelasta eller försäm ra tjänsternas funktion 

 bakåtkom pilera någon aspekt av tjänsterna eller göra något som  kan 

avslöja källkod eller kringgå eller åsidosätta åtgärder som  vidtagits för att 

förhindra eller begränsa åtkom st till någon del av tjänsterna 

 försöka kringgå eventuella restriktioner som  vi använder oss av eller 

försöka kom m a åt någon funktion eller något om råde av våra tjänster som  

du inte har behörighet att kom m a åt 

 utveckla eller använda något program  som  interagerar m ed våra tjänster 

utan vårt föregående skriftliga m edgivande 

 använda datautvinning, robotar eller liknande datainsam lings- eller 

extraheringsm etoder annat än i enlighet m ed instruktioner i en eventuell 

robots.txt-fil som  vi tillhandahåller och som  styr autom atisk åtkom st till 

delar av våra w ebbplatser 

 kringgå eller ignorera instruktioner i en eventuell robots.txt-fil som  vi 

tillhandahåller och som  styr autom atisk åtkom st till delar av våra tjänster 

 skicka, distribuera eller publicera skräppost, kom m ersiella elektroniska 

m assutskick, kedjebrev eller pyram idspel, eller 

 använda våra tjänster annat än för deras avsedda ändam ål eller på något 

annat olagligt, bedrägligt eller obehörigt sätt, eller ägna dig åt, 

uppm untra eller främ ja någon aktivitet som  bryter m ot dessa villkor. 

 

4. Användarinnehåll 



M ed våra tjänster kan du och andra användare skapa, publicera, lagra och dela 

innehåll, inklusive m eddelanden, text, foton, videor, program vara, ljud och annat 

m aterial (sam m antaget ”användarinnehåll”). M ed undantag för den licens du 

beviljar nedan behåller du alla rättigheter till ditt användarinnehåll, vad avser 

förhållandet m ellan dig och kunden. D u beviljar Firstup en icke-exklusiv, 

tidsbegränsad licens för att få åtkom st till, använda, bearbeta, kopiera, 

distribuera, utföra, exportera och visa användarinnehåll endast enligt vad som  

rim ligen är nödvändigt (a) för att tillhandahålla, underhålla och uppdatera 

tjänsterna, (b) för att förhindra eller åtgärda problem  m ed service, säkerhet, 

support eller teknik; (c) enligt vad som  krävs enligt lag och (d) enligt vad som  

uttryckligen tillåts skriftligen av kunden. N är du lägger upp eller på annat sätt 

delar användarinnehåll är du införstådd m ed att ditt användarinnehåll och 

tillhörande inform ation (t.ex. ditt användarnam n eller profilfoto) kan vara synligt 

för andra användare. Tjänsterna är avsedda att användas internt av kunden, m en 

Firstup ansvarar inte för andra användares handlingar som  m edför att 

användarinnehåll delas offentligt. 

Vi har ingen skyldighet att granska, redigera eller övervaka användarinnehåll, 

m en vi kan när som  helst och av vilken anledning som  helst ta bort 

användarinnehåll. 

5. Begränsningar avseende användarinnehåll 

D u sam tycker till att inte skapa, lägga upp, lagra eller dela något 

användarinnehåll som  

 står i konflikt m ed din arbetsgivares uppförandekod 

 är olagligt, ärekränkande, obscent, pornografiskt, oanständigt, suggestivt, 

trakasserande, hotfullt, kränkande, provocerande, vilseledande eller 

bedrägligt eller gör intrång i sekretess- eller publicitetsrättigheter eller 

utgör konfidentiell inform ation som  tillhör tredje part 

 skulle utgöra, uppm untra till eller tillhandahålla instruktioner för straffbar 

gärning, kränka någon parts rättigheter eller på annat sätt fram kalla 

ansvar eller kränka någon lokal, delstatlig, nationell eller internationell lag 

 kan utgöra kränkning av patent, varum ärke, företagshem lighet, 

upphovsrätt eller annan im m ateriell rättighet eller äganderätt som  tillhör 

annan part 

 innehåller eller skildrar uttalanden, anm ärkningar eller anspråk som  inte 

återspeglar dina ärliga åsikter och erfarenheter 

 ger en falsk eller vilseledande bild av din anknytning till någon person 

eller enhet 

 innehåller oom bedd reklam , politisk kam panj, annonsering eller begäran 



 innehåller någon form  av privat inform ation eller personuppgifter om  en 

person utan den personens sam tycke 

 innehåller virus, korrupta data eller andra skadliga, störande eller 

destruktiva filer eller innehåll, eller 

 enligt vår egen bedöm ning är stötande eller begränsar eller hindrar någon 

annan person från att använda eller ta del av våra tjänster, eller kan 

utsätta kunden eller Firstup eller andra för någon form  av skada eller 

ansvar. 

 

6. Begränsad licens 

Våra tjänster, inklusive text, grafik, bilder, fotografier, videor, illustrationer, 

varum ärken, firm anam n, servicem ärken, logotyper, slogans, användarinnehåll 

och annat innehåll som  finns däri, ägs av eller licensieras till kunden och 

skyddas enligt både am erikanska och utländska lagar. Förutom  enligt vad som  

uttryckligen anges i dessa villkor förbehåller sig Firstup och våra licensgivare 

alla rättigheter till våra tjänster. M ed förbehåll för dessa villkor, inklusive din 

efterlevnad av avsnitt 3–5 ovan, beviljas du härm ed en begränsad, icke-exklusiv, 

icke överlåtningsbar, icke underlicensierbar, återkallelig licens att installera vår 

m obilapp och använda våra tjänster i sam band m ed din anställning av eller 

anknytning till kunden. All användning av våra tjänster utöver vad som  

uttryckligen tillåts häri, utan vårt föregående skriftliga tillstånd, är strängt 

förbjuden och leder autom atiskt till uppsägning av den licens som  beviljats häri. 

7. Varum ärken 

Alla varum ärken, registrerade varum ärken, produktnam n och företagsnam n 

eller logotyper som  näm ns inom  tjänsterna tillhör respektive ägare. 

8. Tredjepartsinnehåll 

Våra tjänster kan innehålla tredjepartsinnehåll, inklusive länkar till w ebbsidor, 

inlägg om  lediga jobb och annat innehåll från tredje part 

(sam m antaget ”tredjepartsinnehåll”). D u är ansvarig för att bestäm m a om  du vill 

kom m a åt eller använda tredjepartsinnehåll eller -program  som  görs tillgängliga 

via länkar från tjänsterna. Åtkom st till och användning av sådant 

tredjepartsinnehåll, inklusive inform ation, m aterial, produkter och tjänster som  

finns på eller är tillgängliga via tredjepartsw ebbplatser, sker helt på egen risk. 

9. Återkoppling 

D u kan skicka frågor, kom m entarer, förslag, idéer, originalm aterial eller kreativt 

m aterial eller annan inform ation om  din arbetsgivare eller tjänsterna 



(sam m antaget ”återkoppling”). D u ger oss en icke-exklusiv, underlicensierbar, 

evig och oåterkallelig licens att använda sådan återkoppling i alla slags syften, 

inklusive att införliva den i våra tjänster eller på annat sätt använda den 

kom m ersiellt utan erkännande eller ersättning till dig. 

10. Ansvarsfriskrivningar; riskantagande 

Vi har ingen kontroll över och varken stödjer eller tar ansvar för 

användarinnehåll eller tredjepartsinnehåll som  är tillgängligt på eller via länk 

från våra tjänster. I den utsträckning som  tilläm plig lag m edger tillhandahålls 

våra tjänster i befintligt skick och i m ån av tillgänglighet, utan några som  helst 

garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive m en inte begränsat 

till underförstådda garantier avseende säljbarhet, läm plighet för ett visst 

ändam ål, äganderätt och frånvaro av intrång i andras rättigheter. Vi gör inga 

utfästelser eller garantier avseende tjänsternas riktighet, fullständighet, 

tillgänglighet eller tillförlitlighet. Vissa länder m edger inte sådana 

begränsningar som  beskrivs i detta avsnitt, så vissa eller alla av ovanstående 

begränsningar kanske inte gäller dig. 

11. Ansvarsbegränsning 

O m  vi tror att ett brott har skett m ot avtalet, dessa villkor eller någon av våra 

andra policyer som  kan åtgärdas genom  att kunden tar bort visst 

användarinnehåll eller vidtar någon annan åtgärd, kom m er vi i de flesta fall att 

be kunden att vidta åtgärder i stället för att ingripa. Vi kan kom m a att 

om edelbart vidta vad vi anser är läm pliga åtgärder (inklusive att inaktivera ditt 

konto) om  kunden inte vidtar läm pliga åtgärder eller om  vi anser att det finns en 

trolig risk för skada för oss, tjänsterna, andra användare eller tredje part. U N D ER 

IN GA O M STÄN D IGH ETER KO M M ER D U  ELLER VI ATT H A N ÅGO T AN SVAR 

GEN TEM O T D EN  AN D RA FÖ R FÖ RLO RAD E VIN STER ELLER IN TÄKTER ELLER FÖ R 

IN D IREKTA, SÄRSKILD A ELLER TILLFÄLLIGA SKAD O R, FÖ LJD SKAD O R ELLER 

STRAFFSKAD ESTÅN D  O AVSETT O M  D ET GÄLLER AVTAL, ÅTALBAR H AN D LIN G 

ELLER AN N AT RÄTTSLIGT ARGU M EN T, O CH  O AVSETT O M  PARTEN  H AR 

IN FO RM ERATS O M  M Ö JLIGH ETEN  TILL SÅD AN A SKAD O R. O M  D U  IN TE O CKSÅ 

ÄR KU N D  (O CH  U TAN  BEGRÄN SN IN G TILL VÅRA RÄTTIGH ETER O CH  

GO TTGÖ RELSER EN LIGT AVTALET) H AR D U  IN GET EKO N O M ISKT AN SVAR 

GEN TEM O T O SS FÖ R BRO TT M O T D ESSA AN VÄN D ARVILLKO R. VÅRT M AXIM ALA 

SAM M AN LAGD A AN SVAR GEN TEM O T D IG FÖ R BRO TT M O T 

AN VÄN D ARVILLKO REN  ÄR FEM TIO  D O LLAR (50 U SD ) SAM M AN TAGET. 

O VAN STÅEN D E AN SVARSFRISKRIVN IN GAR GÄLLER IN TE I D EN  U TSTRÄCKN IN G 

D E ÄR FÖ RBJU D N A EN LIGT TILLÄM PLIG LAG O CH  BEGRÄN SAR IN TE EN D ERA 

PARTEN S RÄTT ATT SÖ KA O CH  ERH ÅLLA SKÄLIG ERSÄTTN IN G. 



12. Tilläm plig lag och jurisdiktion 

D essa villkor och din tillgång till och användning av våra tjänster kom m er att 

regleras av och tolkas och verkställas i enlighet m ed lagarna i Kalifornien, utan 

hänsyn till lagvalsregler eller -principer (oavsett om  dessa gäller i Kalifornien 

eller någon annan jurisdiktion) som  skulle leda till att lagarna i någon annan 

jurisdiktion tilläm pas. Alla tvister m ellan parterna kom m er att lösas i delstatliga 

eller federala dom stolar i Kalifornien respektive U SA, m ed säte i San Francisco 

County, Kalifornien. 

13. Efterlevnad av exportregler 

Alla eller delar av våra tjänster kan vara förem ål för am erikansk lagstiftning 

avseende exportkontroll och ekonom iska sanktioner (”exportkontroller”). D u 

sam tycker till att följa alla exportkontroller i relation till din åtkom st och 

användning av våra tjänster. D u intygar att (i) du inte befinner dig i ett land som  

om fattas av handelssanktioner av U SA:s regering, eller som  av U SA:s regering 

har betecknats som  ett ”terroriststödjande” land, och att (ii) du inte finns m ed 

på U SA:s regerings lista över förbjudna eller begränsade parter. 

14. Kom m ersiella produkter 

Vid eventuellt förvärv av ett organ under U SA:s regering bekräftar detta organ 

att (a) tjänsterna utgör ”kom m ersiell datorprogram vara” eller ”dokum entation 

till kom m ersiell datorprogram vara” enligt vad som  avses i 48 C.F.R. §12.212 och 

48 C.F.R. §227.7202, enligt vad som  är tilläm pligt, och (b) sådant organs 

rättigheter är begränsade till dem  som  specifikt beviljas enligt dessa villkor. 



15. Ändringar av villkoren 

Vi kan då och då kom m a att ändra dessa villkor. O m  vi gör ändringar kom m er vi 

att inform era om  sådana ändringar, till exem pel på ett eller flera av följande sätt: 

skicka ett e-postm eddelande, inform era via våra tjänster eller publicera de 

ändrade villkoren av våra tjänster och uppdatera ”Senast uppdaterad”-datum et 

ovan. O m  inget annat anges i vårt m eddelande träder de ändrade villkoren i 

kraft om edelbart, och genom  din fortsatta åtkom st till och användning av våra 

tjänster efter vårt m eddelande bekräftar du att du sam tycker till ändringarna. 

O m  du inte sam tycker till de ändrade villkoren m åste du sluta kom m a åt och 

använda våra tjänster. 

16. Ö vrigt 

O m  någon bestäm m else eller del av bestäm m else i dessa villkor är olaglig, 

ogiltig eller overkställbar, anses denna bestäm m else eller del av bestäm m else 

kunna avskiljas från dessa villkor och påverkar inte giltigheten och 

verkställbarheten för eventuella återstående bestäm m elser. D essa villkor utgör 

hela avtalet m ellan dig och oss vad gäller din åtkom st till och användning av 

våra tjänster. Genom drivandet av dessa villkor sker enligt vårt gottfinnande, och 

vår eventuella underlåtenhet att utöva eller genom driva någon rättighet eller 

bestäm m else i dessa villkor ska inte tolkas som  ett avstående från sådan 

rättighet eller bestäm m else. Avsnittsrubrikerna i dessa villkor har endast en 

förtydligande funktion och har ingen juridisk eller avtalsm ässig effekt. 

H änvisningar till ”inklusive”, ”inkludera” eller ”ingå” ska anses betyda ”inklusive 

utan begränsning”. O m  inget annat anges häri är dessa villkor endast avsedda 

för parterna och är inte avsedda att tilldela tredjepartsrättigheter till någon 

annan person eller enhet. 

17. Ytterligare villkor för iO S-användare 

Följande villkor gäller om  du kom m er åt eller använder vår m obilapp (”app”) på 

en m obilenhet från Apple Inc. (”Apple”). 

(a) Bekräftelse. Villkoren ingås endast m ellan oss, och inte m ed Apple, och, vad 

avser förhållandet m ellan Apple och oss, är vi ensam t ansvariga för appen och 

dess innehåll. 

(b) Licensens tilläm pningsom råde. D en licens som  beviljas dig för appen enligt 

villkoren är begränsad till en icke överlåtbar licens att använda appen på valfri 

Apple-produkt som  du äger eller har kontroll över och enligt vad som  tillåts av 

Apples användningsregler i App Stores användarvillkor, förutom  att sådan app 



kan kom m as åt, förvärvas och användas av andra konton som  är associerade 

m ed köparen via ”Fam iljedelning” eller volym inköp. 

(c) U nderhåll. Apple har ingen som  helst skyldighet att tillhandahålla underhåll 

eller supporttjänster m ed avseende på appen. 

(d) Garanti. I den m ån det inte effektivt frånsägs i avsnitt 10 i villkoren är vi 

ensam t ansvariga för eventuella garantier, vare sig uttryckliga eller 

underförstådda enligt lag. I händelse av underlåtenhet av appen att uppfylla en 

tilläm plig garanti som  inte effektivt frånsägs enligt avsnitt 10 kan du inform era 

Apple, så kan Apple kom m a att återbetala inköpspriset (i förekom m ande fall) för 

appen. Apple har, i den utsträckning som  tillåts enligt tilläm plig lag, ingen 

annan garantiskyldighet m ed avseende på appen, och alla andra anspråk, 

förluster, ansvarsskyldigheter, skador, kostnader eller utgifter som  kan hänföras 

till underlåtenhet att uppfylla en garanti är vårt eget ansvar. 

(e) Ansvarsskyldighet. Vi, och inte Apple, ansvarar för anspråk som  ställs av dig 

eller tredje part i sam band m ed appen eller ditt innehav och/eller din 

användning av appen, inklusive m en utan begränsning till (i) anspråk på 

produktansvar, (ii) anspråk gällande att appen inte uppfyller tilläm pliga rättsliga 

eller lagstadgade krav, och (iii) anspråk enligt konsum entskyddslag eller 

liknande lagstiftning. 

(f) IP-anspråk. O m  tredje part hävdar att appen eller ditt innehav och din 

användning av appen gör intrång i tredje parts im m ateriella rättigheter är vi, 

och inte Apple, ensam t ansvariga för utredning, försvar, uppgörelse och 

ansvarsbefrielse för sådana anspråk i fråga om  intrång i im m ateriella rättigheter. 

(g) Tredjepartsberättigande. Apple, och dess dotterbolag, är berättigad tredje 

part i relation till dessa villkor och kom m er att ha rätt (och kom m er att anses ha 

accepterat rätten) att genom driva dessa villkor m ot dig i egenskap av berättigad 

tredje part. 

18. Ytterligare villkor för Google- och Android-användare 

O m  du kom m er åt eller använder tjänsterna via en enhet som  tillverkas och/eller 

säljs av Google eller har införskaffat appen från Google m åste du använda 

tjänsterna i enlighet m ed eventuella ytterligare villkor som  ingår i de Google 

Play-användarvillkor som  är gällande vid aktuell tidpunkt och vars aktuella 

version finns på https://play.google.com /intl/sv_se/about/play-term s.htm l, eller 

andra sådana villkor som  utfärdas och publiceras från tid till annan av Google. 


