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Abstract 
In today’s global society, an increasing amount of people live a digital life on the 
Internet. I believe that there are increasingly a rising potential problem that can occur 
and grow if the online user agreements do not change for the better in protecting both 
users and service providers. The user agreements that online communities use today 
are not suited for its purpose. The majority of registering users accept the terms of use 
and privacy policy without even opening the documents. In my opinion, this will 
create a problem when users are not aware of the rules on the community and may 
therefore break the rules unknowing of the problem. The registered users are therefore 
setting themselves at risk. The owners of the community are also at risk since their 
users are not efficiently aware of the rules that the agreements include. If the users do 
not know the rules that apply they run the risk of break them and thus the owners are 
at risk since their users are doing things that break the rules. By collecting information 
about agreements, virtual communities, risk management, web design, software 
quality assurance and human computer interaction I was able to get a solid ground of 
information. By using the collected information I studies the terms of use and privacy 
policy of three commonly used web sites; Facebook, YouTube and MySpace. After 
studying the agreements and the collected information I made an agreement that I 
believe is better than those that are used today. With ten interviews I was able to test 
my agreement which included both terms of use and a privacy policy agreement. The 
accumulated results showed that the registration on average took 4,1 minutes which is 
a lot less compared to the agreements on Facebook, YouTube and MySpace. My 
agreement did not include all the legal information that the other agreements do, but I 
proved the point that the agreements could be shortened and that the user could be 
more involved. In my agreement the users had to accept each and every term and then 
at the end also accept the agreements as a full document. The terms of use and privacy 
policy need to change so that it is easier for the users to understand them, the text 
needs to be shorter, and the time needed to read them needs to be shortened. My 
agreement is not the way of the future agreements but it is a suggestion of what can be 
done to change the agreements so that the users feel more involved and the odds of 
them reading it will dramatically increase. More research is needed around what can 
be done to make the online user agreements better. If more research is not done I 
believe that this could become a larger problem for society. With improved and user 
friendly as well as differently structured agreements, both users and owners of the 
communities will be safer and exposed to less risk when the owners' agreements will 
be read and the users will have an increased awareness of the rules that apply on the 
community. 
Keywords: Online user agreements, Terms of use, Privacy policy 



 

III 

Sammanfattning 
 
I dagens samhälle där allt fler lever ett liv via elektronik och Internet på olika virtuella 
communities finns det en risk för att ett samhällsproblem ska uppstå. Internetavtalen 
på de flesta communities blir inte lästa, användarna på de olika sajterna agerar därför 
utan att veta vilka regler och riktlinjer som ska följas. Utan vetskap om vad som står i 
avtalen kan användare omedvetet bryta mot reglerna eller bli utsatta för risker som 
kunde ha undvikts genom den enkla åtgärden som att läsa avtalen som annars bara 
godkänns vid registrering av ett användarkonto. Genom en informationsinsamling av 
teori kring avtal, virtuella communities, risk management, webbdesign, software 
quality assurance och människa-dator-interaktion skapades en bakgrund för att med 
hjälp av den kunskapen kunna ge ett förslag till morgondagens Internetavtal som kan 
skydda både användare och ägare. Med kunskapen från teori som grund granskades 
sedan dagens avtal på Facebook, YouTube och MySpace. Genom granskningen av 
avtalen och teori tog jag sedan fram ett exempelavtal som skulle kunna vara en 
lösning till dagens avtal. Med exempelavtalet och intervjufrågor genomfördes 
intervjuer för att se hur det nya avtalet skulle stå sig mot dagens avtal i användares 
perspektiv. Med ett exempelavtal som i snitt tog 4.1 minuter att läsa, fyllas i och 
godkännas anser jag att mitt exempelavtal är ett steg i rätt riktning. Respondenterna 
bevisade med sina svar att dagens Internetavtal inte är anpassade till sitt 
användningsområde och sina användare. Mer forskning behövs inom området, men 
mitt exempelavtal är ett steg i rätt riktning där användare får en möjlighet att på ett 
snabbt sätt ta till sig informationen i avtalet utan att känna en hopplöshet och en 
tidsåtgång som överstiger vad som kan anses rimligt. För att det potentiella 
samhällsproblemet inte ska blomma ut måste en förändring av dagens Internetavtal 
ske. Avtalen måste bli mer lättåtkomliga, mer lättförståeliga och framförallt måste en 
förändring ske så att det blir en interaktion med användarna. Om användarna inte 
prioriteras tror jag att problemet kan växa och bli större. Med ett avtal i linje med mitt 
exempelavtal och fortsatta tester tror jag att problemet kan lösas och att användare 
och ägare av Internet communities gemensamt kan blicka framåt utan att leva i 
ovisshet. Med bättre utformade avtal kommer attityden till Internetavtalen förbättras 
och fler kommer förhoppningsvis att inse vikten i att läsa och förstå dem. En bättre 
utformning av avtalen kan skydda både användare och ägare där onödiga risker kan 
elimineras eftersom ägarens villkor når användaren och användaren kan agera utefter 
de regler som finns.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Internetavtal, Communityavtal, Terms of use, Privacy policy 
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1 Inledning 
Den här delen av uppsatsen behandlar bakgrund, syfte, frågeställning, intressenter 
och avgränsning. Med det inledande kapitlet ska du som läsare få en bra bild av vad 
uppsatsen behandlar och därför lättare kunna navigera dig genom uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
Avtal finns i många former och utföranden. Den gemensamma nämnaren för avtalen 
är att de är grundläggande för de regler som gäller mellan de inblandade parterna. I 
grunden är ett avtal ett anbud och en accept mellan två eller fler parter. Avtalet 
slutförs när parterna är överens gällande villkoren och att den eller de som ska 
acceptera anbudet har svarat med ett ”ja”. Det finns i nuläget inget krav på 
utformningen av anbud och accept. De vanligaste formerna på avtal är i skriftlig form, 
i muntlig form, via fax eller elektroniskt. (Dykert och Lindberg 1996, s.38-39) 
Avtalen kan utformas på många olika sätt men självklart är det enklast att bevisa 
innehållet i ett avtal då det faktiskt finns skrivet i någon form jämfört med ett muntligt 
avtal. Det finns lagar som personuppgiftslagen, PUL (SFS 1998:204) som beskriver 
hur personlig information måste behandlas men lagen skriver endast hur uppgifter och 
information ska behandlas och inte hur avtalet kring dem ska utformas. 
 
Motivationen till att undersöka Internetavtal, och mer specifikt avtalen på Internet 
Communities, är att det är ett stort problem att användarna inte vet vilka regler som 
gäller, vilket sätter både användare och ägare av communityn i risk. Om alla läste 
avtalen, som de nu närmast automatiskt godkänner, skulle mindre problem uppstå 
avseende vad som får och inte får göras på sajten.  
 
En Internet Community är enligt Preece (2006, s.10-13) en mötesplats på Internet som 
fungerar som ett vanligt samhälle med skillnaden att allt sker via datorer och Internet. 
Communityn är en plats där människor med ett likartat intresse från olika delar av 
landet eller världen kan mötas och diskutera och utbyta information. Det spelar 
mindre roll vilken tidszon, världsdel eller land vi befinner oss i eftersom 
kommunikationen sker elektroniskt. Det finns många olika communities som har 
olika ändamål och därför finns det en enorm uppsjö av communities där olika ting 
diskuteras mellan användarna på sajten. Preece (2006, s.9-10) tar upp fyra hörnstenar 
för att förklara vad en online community är. De fyra delarna som måste finnas för att 
det ska vara en online community är människor, ett ändamål, riktlinjer (policies) och 
ett datorsystem. Det ska finnas människor som interagerar med varandra för att 
tillgodose sina behov eller utför en roll såsom en moderator eller ledande roll. Det ska 
finnas ett ändamål med communityn och de interagerande människorna ska kunna se 
till sina intressen och behov samt ha ett informationsutbyte över Internet eller stå för 
en service som ger platsen mening. Riktlinjer innebär de regler, lagar, ritualer 
och/eller protokoll som ska följas av communityns användare.  
 
Det finns en hel uppsjö av Internet Communities och därmed minst lika många avtal. 
Många sajter på Internet kräver registrering för att användarna ska få tillgång till 
sajten och dess innehåll. Vid registrering av ett användarkonto måste användaren 
godkänna avtalet som innehåller sajtens regler. Det är just de här avtalen och dess 
regler som granskas i den här uppsatsen. Majoriteten av de här avtalen presenteras 
som text i ett mindre textfält eller på en enskild sida. För att användaren ska kunna ta 
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del av texten som står i avtalet måste han/hon därför avvika från registreringssidan för 
att öppna avtalet. Många sidor använder sig av ett länksystem till avtalen och eftersom 
det blir en omväg och ett tidsödande moment att läsa avtalet klickar den stora 
mängden användare i fältet för godkännande av avtalet utan att ens läsa det. Om en 
registrering kan genomföras utan att användaren ens behöver klicka på länken till 
avtalet gör flertalet det valet och avtalet och dess innehåll ses mest som just en 
”omväg” eller ett ”farthinder”. 
 
Genom att införa ett krav på att registrera sig som användare kan utvecklaren/ägaren 
av sajten inkludera ett dokument/avtal som måste godkännas för registrering. Med 
välutformade avtal, menar Preece (2006, s.273) att en community kan växa genom att 
användare känner sig hemma och säkra när de är aktiva på sajten. Användare ska 
trivas och sajtens ändamål ska vara uppenbart och enkelt för registrerande användare 
att ta till sig. Därför måste även avtalen anpassas efter ändamålet och sin målgrupp. 
Några grundregler som enligt Preece (2006, s.98) bör finnas med i avtalen är:  

• För inlägg som görs, ansvarar den som lägger upp dem. 
• Att skriva in information som är olaglig eller har kommit till handa på ett 

olagligt sätt är illegalt att sprida. 
• Det är förbjudet att sprida skyddat (copyright) material utan tillåtelse från den 

rätta ägaren. 
• Pornografiska eller andra ofredande inlägg är inte tillåtet. 
• Trakassering är inte tillåten. 
• Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. 

 
Antalet människor som använder Internet och olika Internet communities har ökat 
kraftigt det senaste decenniet och ökar fortfarande. Att många ignorerar avtalen på 
grund av att de inte är anpassade för Internet kan utvecklas till ett samhällsproblem. 
Preece (2006, s.96-108) skriver om att det är ett måste att införa regler och riktlinjer 
eftersom det ofta rör sig om en användargupp som har en mångkulturell bakgrund 
med olika uppfostran och värderingar. I vårt vardagliga liv lever vi efter de rådande 
lagar som finns lika väl som samhällsnormer. På Internet finns inte samma norm av 
rätt och fel ska följas och många känner att regler och lagar inte gäller på samma sätt 
som i en vardagssituation. Avtalen på Internet finns där men är för tidskrävande att 
läsa och inget krav ställs på att användarna faktiskt läser avtalen, med följd att 
användarna inte vet vilka avtal de ingår.  
 
Problemet som skapas då användare inte läser avtalen är att de utsätter sig för en risk 
att det kan finnas klausuler i avtalet som de inte hade godkänt om de hade läst igenom 
det. Användarna utsätter sig för risk då de sprider information om sig själva utan att 
veta hur informationen kan komma att samlas in, bearbetas eller användas. Det finns 
även en överhängande risk att de registrerade personerna utför handlingar som strider 
mot reglerna vilket kan leda till större problem. Det finns även en risk för ägarna av 
sajterna då de ord som ska förmedlas via avtalen inte kommer användarna till handa 
eftersom avtalen inte blir lästa. De regler och riktlinjer som ägarna skapat blir då inte 
lästa eller förstådda av dess användare. Därför lever många ett digitalt liv med 
ovissheten kring eventuella problem eller faror som de utsätter sig för. I media har det 
uppmärksammats att användare klagat på sajter som har använt information på ett vis 
som de inte medger att de godkänt. Artiklar som ”Facebook gapade efter för mycket” 
(E24.se 2007-12-05) visar på att Facebook fått kritik då de försökt använda den 
insamlade informationen på ett vis som är utöver vad som godkänts i avtalen. Även i 
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”Facebook är som en tatuering du ångrar” (E24.se, 2007-11-15) skriver de om 
problemet med personlig integritet och bristen av kunskap som gör att allt fler sprider 
information om sig som de kanske inte tänkt över. En ökad förståelse och kunskap av 
reglerna som ägarna av sajterna förmedlar i sina avtal kanske skulle vara ett sätt att 
förbättra många användares förståelse för hur deras information används vilket ökar 
viken av att avtalen bör läsas.  
 
Enligt Avtalslagen (SFS 1915:218) finns det inga vedertagna regler kring hur avtalen 
på en Internet community ska utformas eftersom dagens communityavtal berör 
personlig integritet och oftast inget ekonomiskt. Med det i åtanke finns det stora 
möjligheter att anpassa avtalen efter Internet istället för att använda den variant som 
används i nuläget där det är ren text som presenteras utan någon direkt anpassning 
utefter de tilltänkta användarna. Dessvärre kan avtalen ibland kännas oskäliga då 
ägarna frånsäger sig allt för stora delar av ansvaret och allt läggs istället på 
användarnas axlar. I avtalslagen (SFS 1915:218) § 36 står det om oskäliga villkor. I § 
36 står det:  
”Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med 
hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare 
inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse 
för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med 
oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet 
lämnas utan avseende.”  
Meningen med paragrafen är att beskriva när ett avtal kan jämkas eller förklaras som 
oskäligt utifrån hur villkoren i avtalet ser ut. Ett avtal som innehåller orimliga krav 
kan således ses som oskäligt och ogiltighetsförklaras. Med dagens utformning av 
Internetavtal kan delar av dem kännas oskäliga då ägarna av sajterna lägger allt ansvar 
på sina användare.  
 
Teorin kring webbdesign, risk management, människa-dator-interaktion (MDI) och 
software quality assurance (SQA) ska studeras för att med hjälp av den kunskapen 
kunna ge ett förslag till morgondagens Internetavtal som kan skydda både användare 
och ägare.  

1.2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att skapa förståelse för vilka aspekter som är viktiga 
att beakta för att användarna på Internet communities verkligen ska läsa ett avtal, 
samtidigt som det innehåller allt väsentligt på ett lättfattligt sätt. Därför ska jag 
studera och analysera Internetavtal som är en del av registreringen för medlemskap i 
Internet Communities, för att se om det kan finnas en bättre metod för att utforma 
avtalen. I dagsläget är det ett problem att registrerande användare inte läser avtalen då 
det leder till oklarheter angående vad som är tillåtet och inte tillåtet. Det finns även 
oklarheter om vad som sker med informationen och hur den bearbetas. Allt fler lever 
idag ett digitalt liv genom olika sajter och communities och därför är det viktigt att 
alla är medvetna om reglerna som råder, så att den personliga integriteten och 
användarens handlingar blir skyddade.  

1.3 Frågeställning 
Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är:  

• Hur kan Internetavtal förändras för att användare ska läsa dem?  
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Eftersom de flesta Internet community avtal är likartade och utformade på ett vis som 
inte är anpassade efter Internet och dess användare har några delfrågor formulerats. 
De ska senare sammanställas och ligga till grund i besvarandet av huvudfrågan, men 
även bidra till skapandet av en mall över hur avtalen kan och/eller bör se ut.  
 
De delfrågor som ska besvaras är:  

• Behöver vi som användare vara medvetna om vad som faktiskt står i avtalen 
eller är det bara formalia?  

• Hur kan webbdesigners via webbdesign påverka vad användarna läser?  
• Hur kan utvecklare säkerställa att användaren faktiskt läser avtalen?  

1.4 Intressenter 
Intressenter av den här studien är alla som är i kontakt med Internetavtal och det 
inkluderar därmed både ägare, skapare och användare av dem. Ägare och skapare av 
avtalen har nytta av och kan använda sig av min studie för att kunna utforma sina 
avtal på ett så bra sätt som möjligt. Genom att läsa och bearbeta den information och 
det resultat som jag framställt, har de möjlighet att utforma ett avtal som gynnar både 
dem själva och deras användare.  
 
Uppsatsen kan även rikta sig till Internetanvändare i allmänhet då den kan få dem att 
inse vikten av att läsa de avtal som de har godkänt, godkänner och kommer att 
godkänna i framtiden. Den här studien kan klargöra vad avtalen innebär och ge en 
djupare insikt i avtalens innebörd. Eftersom många användare av Internet är yngre har 
jag anpassat texten så att även yngre ska kunna ta del av informationen utan att för 
den skull försaka innehållet.  

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen fokuserar på avtal som hör till communities och sajter där huvudsyftet inte 
är mot handel. Uppsatsen är inte fokuserad på juridik utan är inriktad på informatik 
och hur informatikkunskap kan bidra till att förbättra dagens Internetavtal. I dagsläget 
finns det rådande regler kring Internethandel och då det området redan är någorlunda 
skyddat genom de lagar som finns känner jag ingen nytta i att undersöka de specifika 
sajternas avtal och deras innehåll. I dagsläget har jag dock inte funnit några direkta 
regler som går att anpassa till en ren community eller de avtal och regler som råder 
där. Det finns lagar som skyddar personlig information och hur information får 
användas, som Personuppgiftslagen (PUL), (SFS 1998:204), men det finns inte några 
direkta regler kring communities förutom de regler som ägarna av sajten själva 
förkunnar i sina avtal. Det finns ett klart behov av att utforma avtal som främjar 
relationen mellan ägare och användare så att båda parter är medvetna om de regler 
som gäller. Båda ska vara medvetna om vilka regler som gäller. Jag har därför valt att 
fokusera på sajter där användare kan utbyta vardagsinformation och hålla kontakt med 
varandra.  
 
Jag har valt att studera och granska avtalen som finns på Facebook, YouTube och 
MySpace. Valet att analysera Facebook, YouTube och MySpace togs eftersom det är 
större communities som är multinationella och har användare utspridda över större 
delar av världen och att de har olika fokus. Facebook har sin fokus på att träffa vänner 
samt bibehålla vänner och relationer, en virtuell mötesplats för gamla, nya, nuvarande 
och framtida kontakter och vänner. YouTube är en community med fokus på 
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underhållning och på att sprida information i form av videofilmer. Användare 
kommunicerar genom att ladda upp filmer och sedan kan kommentarer skrivas om 
filmerna. MySpace har fokus på att personer själva skapar sin egen sida, för att hålla 
kontakt med vänner och bekanta. Även för artister och andra kan MySpace användas, 
för att marknadsföra sig och nå ut till nya grupper av människor.  
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2 Metod 
I det här kapitlet beskrivs de vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt som 
används under arbetets gång.    

2.1 Insamlingsmetod 
Information har insamlats genom att studera och söka efter information och teori som 
handlar om avtal, virtuella communities, risk management, webbdesign, software 
quality assurance (SQA) och människa-dator-interaktion (MDI) för att få en 
informationsgrund att arbeta utifrån. Informationen har främst letats efter genom 
Internet, tidigare uppsatser/avhandlingar, artiklar och böcker. Valet att analysera 
Facebook, YouTube och MySpace togs eftersom det är större communities som är 
multinationella och kända världen över. De granskades således utifrån de grunder och 
regler som hittats genom informationsinsamlingen. Utgångspunkten var att se på de 
tre sajterna och dess avtal för att se hur de läggs fram för sina tilltänkta användare och 
hur de är utformade. Även processen hur godkännandet av avtalet sker sågs till, om 
det är en knapptryckning, om det är en ruta som ska fyllas i eller om det är någon 
form av kunskapstest som bevisar att användaren godkänner det som faktiskt står i 
avtalet.  
 
Efter granskningen av de befintliga avtalen och dess utformning har teori kring både 
den juridiska delen av avtal och teorin kring webbutveckling utförts. Med teori kring 
avtal har Sveriges Rikes Lag (SFS 1998:204 och SFS 1915:218) används för att få en 
bättre och stabilare grund. Inom webbutvecklingen har teorier använts för att se vilka 
regler som finns att följa och ta del av vid utformning, både designmässigt och 
interaktion mellan dator och människa. Genom att se på den interaktion som sker kan 
den kunskapen användas för att utforma avtal efter hur vi som människor kan ta till 
oss informationen på bästa sätt.  
 
Med kunskap om avtalens utformning, avtalslagar och bestämmelser, webbdesign och 
MDI tänk, har informationen sammanställts för att skapa en mall för vad som verkar 
vara de viktigaste aspekterna för att framställa ett avtal som är bra för alla inblandade 
parter. Med den nyinskaffade kunskapen har ett exempelavtal skapats som sedan 
utvärderas genom att låta respondenter läsa avtalet och se vad de tycker och tänker.  

2.2 Synsätt på kunskap och vetenskap 
Genomgående har arbetet skett genom att samla in information som tolkats för att 
sedan ur tolkningen skapa ny teori och kunskap. Den befintliga teorin och dagens 
avtal har bearbetas och analyserats för att få en grund att sammankoppla för att 
därefter framställa ett exempelavtal som i sin tur har varit en grund till ny kunskap. 
Min forskningsmetod för att analysera och skapa kunskap har sin grund i 
hermeneutikens syn på kunskap. Valet att använda det hermeneutiska synsättet var 
enkelt då tidigare kunskap skulle tolkas och förfinas för att i slutändan framställa ny 
kunskap. Genom tolkning av den insamlade teorin kunde kunskapen få en mening och 
även bidra till nya idéer som återspeglas i exempelavtalet. Den insamlade kunskapen 
kunde då användas för skapandet av exempelavtalet som i sin tur framställde svar från 
respondenterna. Den sammanställning av information som togs fram kunde sedan 
analyseras tolkas i sin helhet för att mynna ut i de slutgiltiga resultaten som finns i 
uppsatsens diskussionskapitel. 
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Inom området forskningsmetodik finns det huvudsakligen två synsätt som brukar 
tillämpas. Synsätten är hermeneutik och positivism. Wallén (1996, s.33) beskriver 
hermeneutik som en form av en sorts ”tolknings lära” och att det är ”tolkning av 
innebörden i texter, symboler, handlingar, upplevelser med mera”. Gilje och Grimen 
(2006, s.175-178) skriver om begrepp som ”mening” och hur vi använder ordet i 
koppling till aktiviteter och till resultaten av aktiviteter. För att ett fenomen eller en 
händelse ska få mening så måste det tolkas. Hermeneutik är således en tolknings lära 
som hjälper oss att tilldela information en mening genom att vi kan tolka 
informationen och genom tolkningen ta den till oss som kunskap.  
 
Bryman (2006, s.471) nämner positivism som ”en kunskapsteoretisk ståndpunkt som 
säger att man ska tillämpa naturvetenskapens metoder på studiet av den sociala 
verkligheten”. Gilje och Grimen (2006, s.57-ff) skriver om den logiska positivismens 
rötter som uppstod i början av 1920-talet. De förespråkade ”kunskapsteoretiska och 
vetenskapsteoretiska problemställningar”. De tyckte att metafysik och 
verklighetsfrämmande spekulationer var felaktiga och att fokus istället skulle ligga på 
en vetenskaplig orientering. Påståenden som kunde testas med logik matematik eller 
vetenskap ansågs meningsfulla. Overifierbara påståenden som byggde på metafysik, 
teologiska, normativa eller pseudovetenskapliga påståenden ansågs däremot 
meningslösa eftersom de inte kunde baseras på en vetenskaplig kunskapsgrund.  

2.3 Kunskapskaraktärisering 
Målet med den här uppsatsen var att skapa karaktäriserande kunskap, det vill säga 
förståelseinriktad kunskap kring Internetavtal och hur viktigt det är att de faktiskt blir 
lästa. Genom att lyfta fram teori och den genomförda undersökningen har problem i 
dagens avtal framförts och potentiella lösningar för att öka förståelsen kring 
problemet påvisats. Exempelavtalet som skapats under undersökningen och granskats 
genom intervjuer och granskning med den insamlade teorin skapar en grund för hur 
dagens avtal kan förändras. Således är det förståelseinriktad kunskap som framtagits.  
 
Goldkuhl (1998) skriver om kunskap och hur den kan kategoriseras för att förenkla 
bilden av den faktiska kunskapen, göra det enklare för andra att förstå den samt att 
bidra till en mer fokuserad forskning. Goldkuhl skriver om förståelseinriktad kunskap 
och att det är den kunskap som är skapad för att förklara och framföra 
förståelseinriktad kunskap. Kunskapsbidraget skapas i syfte att utbilda och väcka 
andras intresse och förståelse kring kunskapen.  

2.4 Metodansats 
Det finns i huvudsak två metodansatser vid skapandet av ny kunskap, de är deduktion 
och induktion. Deduktion innebär att utgå från teori som används för att undersöka ett 
empiriskt undersökningsobjekt. Induktion är tvärtom och utgår därför från empiri för 
att skapa ny teori. Det är ofta svårt att urskilja vilken metod som verkligen används 
eftersom de blir invävda i varandra. Det är därför svårt att säga att en undersökning 
sker enbart på det ena sättet och inte det andra.  (Andersen, 1998 s.29-30) 
 
Den metodansats som genomsyrat arbetet som utförts i den här studien är varken 
renodlat induktiv eller deduktiv, därför används inte någon av de titlarna för att 
förklara arbetets gång. Skrivandet och informationsinsamlingen har sin grund i att 
samla in information, tolka den och sedan samla in mer information för att ständigt 
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skapa mer kunskap. Den framtagna teorin har sedan används för att se till den 
empiriska studien som i sin tur har resulterat i ökad teoriinsamling. Varken induktiv 
eller deduktiv metod kan därför titulera den metod som använts då arbetet iterativt har 
utgått från teori som tillämpats på empiri och vice versa.  

2.5 Forskningsansats 
I den moderna forskningen brukar det i regel finnas två huvudsakliga 
forskningsansatser som används. De här ansatserna är kvalitativ och kvantitativ 
forskningsstrategi. Bryman (2006, s.33-36) skriver om den kvantitativa ansatsen som 
ser på teorin och vilket sätt som den kopplas till forskningen som bedrivs. I regel 
brukar enkäter och undersökningar, där statistik är i fokus, vara de mest 
förekommande inom den kvantitativa forskningsansatsen. Bryman skriver även att 
den kvantitativa metoden ofta är deduktiv medan den kvalitativa metoden brukar vara 
induktiv. Målet brukar vara att framställa teori från praktiken där studien är mätbar 
och resultatet i regel presenteras i numerisk form.  
 
Bryman (2006, s.33-36) skriver även om den kvalitativa ansatsen som fokuserar mer 
på att tolka information och teori. Eftersom det handlar om tolkning så är det inte 
mätbart på samma sätt som den kvantitativa forskningen. Informationsinsamling sker 
ofta via böcker och andra texter men även intervjuer där användare eller andra 
inblandade inom området som forskningen bedrivs inom kan svara och bidra med sin 
kunskap.  
 
Eftersom förståelseinriktad kunskap skulle skapas föll det sig naturligt att arbetet 
genomfördes med en kvalitativ forskningsansats. Studien har genomförts i den 
kvalitativa forskningsansatsens tecken. Insamling av teori har gjorts genom 
publicerade källor på Internet, böcker, artiklar och intervjuer. Den insamlade teorin 
har därefter tolkats för att beskrivits i respektive delar av uppsatsen. Den tolkade 
informationen har sedan varit till grund för analysen och framställningen av 
exempelavtalet som även det blivit tolkat och använt i intervjuer. Intervjuerna har 
genomförts med hjälp av intervjufrågor och ett registrerande av ett fiktivt medlemskap 
genom exempelavtalet. Det sätt som lämpade sig bäst var att ta in respondenternas 
synpunkter kring avtalet och frågorna för att tolka deras svar. Genom respondenternas 
svar under intervjuerna som en del i analysen av exempelavtalet kunde tolkning ske 
för att se om exempelavtalet var utformat och anpassat till sin tilltänkta användare och 
sitt målområde, Internet.  

2.6 Empiriska överväganden 
Den insamlade teorin sammanställdes för att sedan analysera den och genom det 
framställa ett exempelavtal på hur ett nytt avtal skulle kunna se ut. Exempelavtalet 
användes sedan vid intervjuer med respondenter för att få deras syn på avtalet jämfört 
med de avtal som finns i nuläget. Intervjuerna strukturerades upp genom en 
semistrukturerad form där färdiga frågor fanns men även fria frågor kunde ställas från 
båda parter. Det är positivt att ge utrymme för fria frågor som kan uppstå då det ibland 
kan behövas förklaringar om kommunikationsbrister uppstår. Intervjuerna flöt på som 
i ett vardagligt samtal då det gör det lättare för respondenterna att svara mer 
avslappnat utan att bli nervösa över att intervjun känns som ett förhör. Lundahl och 
Skärvad (1999) förklarar den semistrukturerade formen som en bra intervjuform vid 
intervjuer där ett samtal kan föras mellan intervjuaren och respondenten. Eftersom 



 

9 

studien utfördes med en kvalitativ ansats ansågs även den semistrukturerade 
intervjuformen bäst lämpad.  
 
Intervjuernas upplägg var att först förklara vad intervjun gick ut på och i korthet 
presentera uppsatsens upplägg. Efter det fick respondenten svara på de fyra första 
frågorna, fråga 1-4 (se bilaga 4 Intervjufrågor) för att sedan sätta sig och utföra en 
registrering via exempelavtalet (Se bilaga 5 Exempelavtal). Efter att de läst och 
godkänt exempelavtalet fick de svara på de resterande tre frågorna, fråga 5-7.   

2.6.1 Respondenter 
Vid en undersökning där respondenter används i form av testare är det lämpligt att 
använda användargrupper som har olika egenskaper. Gulliksen och Göransson (2002, 
s.290-295) skriver om några olika urvalsfaktorer som bör betraktas vid uttagning av 
användare för användningstestgrupper. Eftersom det är användartest som skulle 
genomföras med exempelavtalet var den här teorin den som var bäst lämpad och 
anpassningsbar till intervjuerna. Den teori som presenteras här är främst riktad till 
systemtestning men går även att applicera till intervjuerna med exempelavtalet. De 
urvalsfaktorer som finns med är: könsfördelning, ålder, mångkulturellt, 
verksamhetserfarenhet, datorvana, yrkeskategorier, organisationens storlek, grafiskt 
spridning av verksamheten och gruppstorlek.  
 
De urvalsfaktorer som togs hänsyn till var könsfördelning, ålder, datorvana och 
mångkulturellt. De utvalda respondenterna är 10 personer. Respondenterna nämns inte 
vid namn utan kallas i uppsatsen istället för XX1-XX5 för de fem kvinnliga 
respondenterna och XY1-XY5 för de fem manliga. Det är viktigt att inkludera 
respondenter av båda könen eftersom det eventuellt kan skilja lite i tankesätt och 
andra vanor. Åldersfördelningen sprider sig mellan 21-35 år där åldrarna är fördelade 
enligt följande: 21, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 35 år. Valet av ålder är grundat på 
att de tre sajterna riktar sig mot användare som till största delen tillhör den här 
åldersgruppen. Det finns fler åldersgrupper som använder sig av sajterna, både äldre 
och yngre men valet att använda 21-35 åringar gjordes för att kunna få en bild av den 
åldersgrupp som är störst (till antalet) representerade på sajterna. Alla intervjuade 
personer har en viss datorvana vilket ansågs viktigt då de har en koppling och 
förståelse kring att det finns avtal som ska godkännas vid registrering vid 
communities. Urvalet gjordes av personer som var studenter och som satt vid datorer 
vilket tyder på att de hade viss datorvana. Mångkulturellt innebär att fokus bör finnas 
på olika kulturer om användarna har olika kulturella bakgrunder. Om det är användare 
från många kulturer ska utvecklingen anpassas för att passa in på så många som 
möjligt och se till deras bakgrund. En person (XX5) som har annat ursprung och inte 
har svenska som modersmål intervjuades därför för att se om tidsåtgången skulle öka 
drastiskt.  
 
De faktorer som inte togs hänsyn till under studien var verksamhetserfarenhet, 
yrkeskategorier, organisationens storlek, grafisk spridning av verksamheten och 
gruppstorlek. Faktorerna ”verksamhetserfarenhet och organisationens” var inte 
relevanta för urvalet då det inte finns en verksamhet att ha erfarenhet inom eller en 
organisation. Yrkeskategorier var inte heller relevant då det inom systemtesting syftar 
till att de potentiella användarna ska vara med under testen och inte enbart chefer, 
medan medlemmarna på communities inte är begränsat till yrkesroller. Intervjuerna 
genomfördes individuellt och inte i grupp då det var det bästa sättet att säkerställa att 
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respondenterna inte skulle påverka varandras svar. Gruppstorlek var därmed inte en 
relevant faktor. Inom systemtest är det relevant att dela upp personer i grupper av 6-8 
personer för att få in olika åsikter som gemensamt kan skapa nya idéer (Gulliksen och 
Göransson 2002). Geografisk spridning finns det bland användare av Internet, men för 
urvalet av respondenter var det mer lämpat att intervjua personer som jag kunde möta 
och diskutera med.  

2.7 Analysmetod 
Analysmetod handlar om hur vi som individer ser på den information som samlats in. 
Halvorsen (1992, s.107-133) förklarar analysen av data som en metod för att 
kategorisera och bearbeta den information som funnits under sin insamling för att med 
den kunskapen kunna sammanställa ny kunskap. Information samlades in från diverse 
källor kring de olika momenten inom webbutveckling, online communities, avtal och 
annan passande teori. Utifrån insamlingen har även annan litteratur studerats och det 
som kändes mest förankrat i tidigare beprövad kunskap har lyfts fram. För att veta om 
den befintliga kunskapen står som bra grund till nyskapande av kunskap måste den 
kritiskt värderas. Både den teori som samlas in från andra källor och den egenskapade 
teorin som skrivs måste bearbetas och granskas kritiskt för att den nyskapade 
kunskapen ska vara användbar. Om det inte sker en kritisk granskning av det som 
skrivs så kan det heller inte klassas som teori och har därför mindre värde inom 
forskningen. Utifrån den insamlade teorin har ny teori framställt som även testades 
genom intervjuer med respondenter. De data som insamlats innan och under 
intervjuerna har sedan bearbetats igen och kritiskt analyserats för att slutligen 
resultera i nya teorier kring framtagning av Internetavtal och stått som grund för att 
besvara mina frågeställningar. 

2.8 Utvärderingsmetod 
För att kunna kategorisera kunskap måste den utvärderas, för att se om kunskapen är 
giltig enligt de normer och regler som kunskapen faller under. För att se till de 
kriterier som är relevanta har regelverk som min institution presenterat kring 
utvärdering används (Institutionen för Data- och Affärsvetenskaps hemsida, 2003). De 
kriterier som presenteras som behövliga under en utvärdering är: relevans, giltighet, 
kongruens, generaliserbarhet, originalitet, kumulativitet och kommunicerbarhet. 
Nedan redovisas de frågor som varit utgångspunkt för utvärderingen som görs i 
diskussionskapitlet.  
Relevans – Har det som skrivits varit inom informatikens gränser och förankrat inom 
informatik? Har den bearbetat befintlig teori eller skapa ny kunskap inom 
ämnesområdet?  
Giltighet – Är forskningen som bedrivs relevant både inom teoretiskt och empirisk 
giltig information? Står den insamlade informationen som grund för slutsatserna som 
presenteras i slutet av uppsatsen?  
Kongruens – Finns det en röd tråd som löper genom uppsatsen? Är informationen 
presenterad på ett sätt som är lättåtkomlig och läsbar för den tilltänkta läsaren? 
Generaliserbarhet – Är resultaten presenterade på ett sätt som möjliggör användning 
av dem inom andra områden? All kunskap som presenteras går inte alltid att anpassa 
utan är specifik inom ett visst område, men om informationen går att användas inom 
fler områden så ska den presenteras på det vis så att läsaren förstår det.  
Originalitet – Är det ny information som skapas eller är det gammal redan befintlig 
information som återupprepas?  
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Kumulativitet – Kan undersökningen relateras till tidigare forskning och finns det 
möjligheter för ytterligare forskning? 
Kommunicerbarhet – Har uppsatsen skrivits på ett sätt som tilltalar och förenklar för 
den tilltänkta läsaren? Finns det en tydlig struktur i uppsatsens upplägg, och är språket 
anpassat till dess läsare? 

2.9 Presentationsmetod 
Det är viktigt att presentera sina resultat på ett sätt som är anpassat utefter målgruppen 
som texten/presentationen riktar sig mot (Goldkuhl 1998). Det ska vara enkelt för den 
tilltänkta läsaren och målgruppen att förstå vad som presenteras, därför presenteras 
resultatet av denna uppsats i textuell form men även i bilder då exempelavtalet lyfts 
fram som skapats under och för studiens gång.  
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3 Teori 
Under informationsinsamlingen av teori kring avtal i dess utformning och innehåll 
har det visat sig att det finns mycket information kring avtal, om system och 
webbutveckling men inte lika mycket information som är specifik för Internetavtal. 
Därför redovisas nedan teori som anses vara relevant för forskningen i den här 
uppsatsen och som kommer att ligga till grund för exempelavtalet som ska 
framställas. Teorin som redovisas här återkopplas till i analysdelen där de olika 
teoridelarna kopplas till Internetavtalen.   

3.1 Webbdesign 
Friberg (2006, s.14-22) skriver om webbdesign och läran om webbdesign. Boken 
riktar sig till att lära ut webbdesign och det som en designer bör tänka på och 
tillvägagångssätt. En av grunderna som lyfts fram är att webbplatsen måste planeras. 
När skaparen/ägaren vet vad ändamålet är, vilken målgruppen är och hur sidan ska 
användas så är det dags att planera dess utseende och design. Friberg tar med grunder 
som att användarnas upplösning som används bör betänkas och att det ofta råder en 
lite stressad och nästintill otålig tillvaro på Internet.  
 
Friberg (2006, s.17-18) skriver vidare om vikten av att se till färgkombinationer och 
val av typsnitt. Att använda färger som matchar är viktigt för att det ska vara läsligt. 
Det bör även tänkas på att det finns många som lider av färgblindhet. Pretlow (2008) 
skriver att i snitt har en av tjugo personer problem med färgblindhet. Bland de 
vanligaste problemen är att urskilja färgerna rött och grönt. Resultatet blir då att 
många webbdesigners måste betänka sin design och val av färger för att sidan ska 
vara läslig för så många som möjligt. Därför bör färger användas med måtta och 
betänksamhet. Det är i regel lättare att läsa en text om texten är i mörkare färg och en 
ljus bakgrunden, till exempel svart text på vit bakgrund (Badre 2002). Ett exempel på 
en dålig färgmatchning kan vara vit text på ljusgul bakgrund där det blir väldigt svårt 
att läsa. Eftersom det inte går att anpassa alla användares skärmar och den ljusbalans 
som de själva valt att använda bör även det betänkas och använda färger som går att 
skilja även om en användare har valt att sitta vid en mycket ljus eller mörk skärm. Vid 
val av typsnitt är det bra att ha i åtanke att sans serifer typsnitt är lättare att läsa på en 
skärm eftersom de inte har klackar (Friberg 2006, s.38). I böcker och tryckt text är det 
lättare att läsa text som har klackar. Därför är det viktigt att betänka om användaren 
troligtvis kommer att läsa texten på sin skärm eller om texten kommer att skrivas ut 
för att läsas. Självklart är det viktigt att anpassa textens storlek på en webbsida så att 
den är anpassad till ändamålet. En förklaringstext till en bild kan vara lite mindre eller 
kursiv medan en längre vanlig text inte bör vara kursiv.  
 
Badre (2002) skriver om hur viktig en sajts design är eftersom det är den som ger en 
ny användare ett första intryck.  Vid ett möte mellan två personer kan en förklaring 
ges som då kan ändra den bild som en person fått av en annan vid det första mötet. En 
webbdesigner har inte samma möjlighet och därför måste sajten vara tilltalande så att 
nya användare inte blir stötta av designen. Sajtens syfte måste vara lätt för nya 
besökare att förstå. Likaså är det viktigt att de kan känna igen sig och kunna navigera 
på sajten utan någon vidare utbildning, vilket system oftast kräver. Med en logik över 
en sajts länksystem, namngivning av texter och bilder blir det lättare för den tilltänkta 
användaren att navigera.  
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Flavián et al. (2006) skriver om vikten av att underlätta för användaren och att 
designen ska främja användarvänlighet. Den tilltänkta användaren/besökaren ska med 
lätthet kunna ta till sig designen och utföra basfunktionerna med lätthet. Eftersom 
system inom organisationer används oftare än vad sajter på Internet måste det 
kompenseras genom en design som inte kräver inlärning. Användaren ska känna att de 
har kontroll över vad de utför på sajten och att de kan finna det som de söker inom en 
rimlig tid. Om en användare inte kan finna det som de söker snabbt blir de lätt otåliga 
och de kan överväga att lämna sajten.  
 
Thelén (2007) skriver om ”point-and-click” metoden som ofta används vid 
godkännande av avtal och formulär på Internet. Metoden är enkel att använda då 
besökaren/användaren aktivt måste klicka på rutan/fältet för att visa att ett aktivt val 
gjorts för att godkänna avtalet/formuläret. Ett problem med metoden är att villkoren 
oftast inte finns på samma plats utan att det finns länkar som leder till med. Det bidrar 
till att en användare kan ge sitt godkännande utan att komma i kontakt med texten 
som innehåller villkoren. Thelén diskuterar även det problemet och visar på att det är 
den som godkänner avtalet som även har ansvaret för sina egna handlingar och ska i 
det här fallet även ansvara för att ha läst avtalet med dess villkor även om de inte 
kommer användaren till hand på ett smidigare sätt.  

3.1.1 Tillåtet och otillåtet på Internet  
Friberg (2006, s.191-194) skriver om vad som är tillåtet och det som inte är tillåtet på 
Internet. I grund är det de vanliga lagarna som vi dagligen lever efter som även gäller 
på Internet så som att förtala andra, begå brott eller planera och förbereda brott. De 
delar som Friberg lyfter fram som lagar som kanske inte är lika vanliga att alla känner 
till är PUL (SFS 1998:204) som tillämpas på till exempel personregister och 
upphovsrätt som tillämpas på upphovsskyddat material. PUL som kom till 1998 
ersatte den dåvarande Datalagen. Den nya PUL tog med de delar som Datalagen 
tidigare inkluderade och i och med den nya lagen fanns det med information om att 
den personliga integriteten ska skyddas och även hur personregister får och inte får 
skapas. Ett personregister måste utformas på så vis att om en användare vill se sina 
uppgifter som finns med i registret så ska det ske. Företag har i regel en månad på sig 
att ta fram informationen men vid olika omständigheter så har de upp mot fyra 
månader på sig att ta fram den information som är lagrad om en viss person i 
registren. Enligt 26 § i PUL (SFS 1998:204) så har den personuppgiftsansvarige rätt 
att en gång per år få ta del av de uppgifter som finns i registret. Om ett register med 
personuppgifter ska skapas så måste användaren godkänna det och det är viktigt att 
ägaren av registret är tydlig med sin plan att upprätta registret och att det läggs fram 
på ett vis så att användarna får vetskap om det.  
 
Friberg (2006, s.121-128) skriver om upphovsrättsskyddat material så som filmer och 
ljudfiler. Filer som är upphovsrättsskyddade får inte användas utan tillstånd. Eftersom 
det finns mycket musik och filmer i omlopp på Internet som sprids olagligt är det 
därför viktigt att se till så att regler och lagar följs. Som en användare av Internet ska 
uppladdning av upphovsskyddat material tänkas på innan det sker och rättigheter för 
publicering ska införskaffas innan filen läggs upp på Internet. För att någonting ska 
falla under upphovsrättslagen måste en verkshöjd ha uppnåtts vilket betyder att det 
måste vara originellt och vara en egen idé och ha en egen stil. På grund av det måste 
källor alltid namnges och att det material som används säkert får användas. Rätten till 



 

14 

att använda materialet kan till exempel tas fram genom kontakt med den rätta ägaren 
av materialet/verket. Enligt citaträtten måste du som använder dig av upphovsskyddat 
material därför ange källa och det som får användas är det som behövs för att 
förtydliga delar i ditt eget verk men att det ska hållas till en så liten del som möjligt. 
Således får inte kopiering av information ske utan tillstånd. Inte heller bilder får 
kopieras från en hemsida utan att tillåtelse ges av den rätta ägaren.  
 
Andersson (2000) skriver om ett foto som Georg Sessler tog i början av 80-talet och 
problematiserar kring om hur det får publiceras eller inte utifrån olika 
datorinspektioner. Problematiken tar in att vissa EU länder anser att det är okej att 
publicera semesterbilder, medan andra anser att fulla rättigheter måste anskaffas från 
alla som medverkar i fotot eller att tillåtelse måste finnas för att publicera bilderna 
beroende på vilka byggnader som visas. Den svenska datainspektionen ansåg att 
kortet ”kan vara en känslig personuppgift”. I Italien anses bilden vara ”journalistik”, 
delstaten Brandenburg anser bilden vara ”okej” delstaten Berlin anser att 
”nätpublicering kräver samtycke” och slutligen anser den danska inspektionen att 
bilden ”har inget med religion att göra” och att bilden självklart kan publiceras både 
på Internet eller i tidning. I korthet menar Andersson att det blir censur eftersom de 
olika EU länderna tillåter olika publicering och att PUL förhindrar svenskar att 
publicera sina semesterbilder. Med det här i åtanke bör användare av Internet vara 
varsamma med vad de sprider för information även i bildformat eftersom olika lagar 
och regler tillämpas i olika länder.  
 
Garrity (2006) skriver i sin artikel om när Warner Music Group Inc. (WMG) gick med 
på att lansera sitt material på YouTube och komplikationerna som det skapade. Även 
om musik och video skulle finnas tillgängligt för användarna är det många som är 
inblandade i rättigheterna till allt material. Även om WMG står för rättigheterna är 
även artisterna medägare eftersom det är de som produceras och skapat musiken. Av 
videorna är det både regissören av videon och alla medverkande som står för 
rättigheterna. På grund av problem med rättigheter visade det sig svårare än planerat 
att genomföra affären och problem med rättigheter av skyddat material pågår ständigt. 
Artikeln visar på vikten av att vara ihärdig med sitt arbete då skyddat material ska 
användas. Enligt lag ska skyddat material enbart användas då fulla rättigheter för dem 
finns. Likvärdigt är det med den information som en användare matar in på en 
community, att de regler som finns ska följas och att personlig information ska 
behandlas på det vis som står i reglerna som avtalen förmedlar.  

3.2 Utformningsskillnader i tryckt text och text på Internet 
Englund och Guldbrand (2004, s.15-26) skriver om de skillnader som finns i hur vi 
som individer uppfattar text beroende på vart vi läser den. De skriver även om vad 
webbdesigners och utvecklare måste tänka på när de designar sidor för att det ska bli 
anpassat efter den tilltänkta användaren. Layouten på en tidning som är tryckt i 
pappersform och en som publiceras elektroniskt skiljer sig på många vis. En tidning 
har ett visst mått på tidningen där artiklarna anpassas efter det utrymme som finns. En 
Internetsida kan däremot anpassas efter önskemål. Om vi vill visa en sida med bara 
några få sidor text så går det lika bra som en sida med flera tusen rader text. 
Skillnaden ligger dock i hur vi kan ta åt oss informationen. En tidning har en fast 
layout medan en webbsida är dynamisk. På Internet måste det beaktas vilken 
skärmupplösning som kan användas och anpassa sidan efter sina användare, därför 



 

15 

kan en Internetsida se ”fel” ut på grund av att webbutvecklaren skapat en sida som är 
anpassad efter en skärmupplösning som användarna kanske inte har. 
 
Författarna skriver vidare om att en Internetsida och en tidning har även 
begränsningar i vad som kan framställas. En tidning kan fullt ut använda sig av bilder 
som tar upp en hel sida om så önskas för att förstärka bilden och dess budskap. Även 
färger kan användas fritt utan att utgivaren måste tänka på hur slutprodukten kan 
variera i slutändan. Det som tas fram publiceras som det ska. En webbdesigner måste 
däremot ta hänsyn till användarnas datorer och Internetuppkoppling. En allt för stor 
bild kan ta lång tid att ladda vilket gör att många klickar sig vidare innan bilden 
hinner ladda klart. De huvudsakliga faktorerna som Englund och Guldbrand tar upp 
som en webbdesigner bör tänka på är att använda kortare texter, färre och mindre 
bilder, och mindre spännande typografi. De tar upp att det kommer ändras över tid 
och att Internet och datorer kommer utvecklas mycket och att tidningar inte längre 
kommer vara lika överlägsna gällande hastighet, läsbarhet, bildkvalitet och 
överblickbarhet.  
 
Badre (2002) skriver om hur viktigt det är vid utformning av text att tänka på vem den 
tilltänkta läsaren är och att texten ska anpassas till dem. Om det är en större grupp av 
människor som har varierade kunskap inom läs- och ord-förståelse ska det finnas med 
vid utformning av text så att så många som möjligt kan läsa och förstå texten. I 
Sverige är 25 % av befolkningen ovana läsare och har läs svårigheter av någon form 
(http://www.lattlast.se, 2008-05-05). Med det i åtanke och den hets som råder på 
Internet bör även texten anpassas så att den blir mer kort och koncis men samtidigt 
lättare att läsa. Badre (2002) menar att en text kan förenklas med enklare ord utan att 
behöva förlora sitt innehåll. Med enklare vokabulär blir texten då mer tillgänglig för 
läsare.  
 
Vidare skriver Englund och Guldbrand (2004, s.15-26) om vår metod för att navigera 
genom informationsmängder och hur den varierar om informationen finns skriven på 
Internet eller i en upptryckt källa. Information som är skriven i en tidning eller annat 
tryckt format navigerar vi oss genom att vända sida, alltså ett tvådimensionellt 
navigeringssätt där vi kan ta oss fram och bakåt genom att byta sida. På Internet har vi 
en mer tredimensionell vy där vi med hjälp av länkar kan röra oss i en riktning där vi 
inte har ramar som begränsar oss på samma sätt. Vi kan klicka oss runt via länkar och 
måste inte gå steg för steg för att klara oss genom en text. Det kan uttryckas som att vi 
kan hoppa runt i informationsmängden och dela upp vår läsning på ett mer 
slumpmässigt sätt. Vi kan även använda sökfunktioner som dagens webbläsare har. 
Till exempel har både Internet Explorer och Firefox den här funktionen.   
 
Jones (2007) skriver i sin artikel om hur han som lärare fått sina studenter att kritiskt 
granska digital läskunnighet i koppling till vanlig läskunnighet av tryckt text. Hans 
undersökning visar att många trott att Internet är ett stortsteg fram och att information 
blir mycket lättare att tillgå via Internet. Slutsatsen som presenteras visar att Internet 
gör det lättare att finna information eftersom allt finns mer lättillgängligt, men att det 
inte alltid innebär att rätt information hittas. Med hyperlänkar och kopplingar mellan 
texter blir det lättare och snabbare att navigera sig mellan fler källor på Internet 
jämfört med ett bibliotek där böckerna finns utspridda. Problemet som uppstår på 
Internet är att texter blir förkortade och att många skummar genom texterna istället för 
att läsa hela texten. Kunskapen som hämtas blir ofta lidande och informationen blir i 
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större utsträckning misstolkad. Även om Internet sammankopplar mer information 
måste läsare vara vaksamma och läsa texten i sin helhet om den ska förmedla lika 
mycket och exakt information som en läsare får via läsning av en tryckt text.   

3.3 Risk management 
Risk management och riskanalyser är inte någonting nytt. Hamilton (1996, s.65-117) 
skriver om hur vi som människor alltid sett till risker och analyserat situationer även 
om vi inte använt begreppet riskanalys. Till stor del handlar det om sunt förnuft och 
att ta reda på de risker som finns för att förebygga potentiella problem och förbereda 
för framtida händelser och problem som kan uppstå. Genom att läsa av sin situation 
kan framtida risker identifieras och bearbetas och metoder för att hantera problemen 
kan arbetas fram.  
 
Hamilton (1996, s.11) skriver om risk management och nämner dess fördelar och 
ändamål är att ”reducera framtida förluster/skador” och att målsättningen är att 
”minimera den totala riskkostnaden”. En risk definierar Hamilton (1996, s.12) som 
”faran för att en slumpmässig händelse negativt skall påverka möjligheten att nå ett 
uppställt mål”. 
 
Hamilton (1996, s.68-72) skriver om risk management som en process med fyra steg: 
riskanalys, riskbehandling, skadebehandling och skadefinansiering. En riskanalys 
hjälper till att kartlägga de risker som finns i den rådande miljön för att värdera och 
prioritera de potentiella risker som finns. Riskbehandlingen handlar om att 
förebygga framtida problem genom att arbeta fram metoder för att bearbeta problem 
och andra förberedelser som kan göras för att problemen och riskerna inte ska skapas. 
Skadebehandlingen syftar till konsekvenserna av riskerna för att minska skadorna 
och riskernas omfattning. Slutligen skadefinansiering som fokuserar på hur skadorna 
ska repareras eller ersättas. När en risk blir funnen måste en bedömning ske kring dess 
sannolikhet och vilken effekt risken skulle kunna få. Efter risken är funnen och en 
bedömning av den gjorts måste beslutet tas om risken är stor nog att den måste 
elimineras, om förberedelse ska genomföras eller om den är så liten att den kan 
ignoreras.  
 
Dykert och Lindberg (1996, s.18-20) skriver om vikten av att utföra en risk- och/eller 
sårbarhetsanalys vid införandet av nya moment inom ett företag. Genom att utföra en 
analys så kan eventuella och potentiella problem och risker finnas innan de uppstår. 
Författarna skriver om den ”nya SBA” metoden som delas upp i tre delmoment:  
1, ”Risk för avbrott i kommunikationen mellan sändare och mottagare”. Problem 
brukar då vara långa svarstider, bristande tillgänglighet i systemet och långa söktider.  
2, ”Risk för obehörig åtkomst till information”. Problem brukar bestå av att 
information kommer obehöriga till handa genom att de når informationen och kan 
kopiera, ta bort eller på något vis ändra i den. 
3, ”Risk för dålig informationskvalitet”. Problem brukar främst vara i att kontroller 
på sändare och mottagares system är bristande vilket kan leda till att information 
förvanskas antingen avsiktligt eller oavsiktligt.   
 
Riskanalys är någonting som bör genomföras mer än en gång. Det är bra att upprätta 
en standard där analyser kontinuerligt genomförs när verksamheten förändras eller 
växer för att förebygga att stora problem uppstår.  
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Farrell och Spark (2008) skriver om vikten att vara förberedda och att ständigt arbeta 
för att minimera risker. De skriver i huvudsak om vilka risker som finns vid 
öppnandet av en ny bank, men det risk tänkandet som de lägger fram är relevant att se 
till även vid all form av risk management. De presenterar en checklista över saker som 
bör uppmärksammas vid öppnandet av en bank. De strukturerar upp processerna i 
mindre delar och går stegvis igenom de risker som finns och vad som måste göras. 
Den strukturen är en stor del av risk management, att fokusera på policies och 
procedurer och att analysera riskerna bit för bit. 
 
Elms et al. (2008) skriver om risk management i koppling till dataintrång. Författarna 
skriver att dataintrång i sig inte är någonting nytt, vilket det inte är. De skriver även 
att med utvecklingen som fortfarande sker med ett rasande tempo så blir teknikerna 
som används vid dataintrång mer och mer avancerade. Med Internet som 
användningsområde vilket de flesta företag använder i någon utsträckning inom sin 
organisation, har hackers ett stort urval av företag, sajter, databaser med mer som 
potentiella mål. Vid hantering av stora mängder av personlig information måste risken 
för dataintrång finnas med i beräkningarna. Elms et al. lyfter därför fram problemet 
kring dataintrång för att de potentiella intrången som kan ske får en så liten påverkan 
som möjligt på systemet/organisationen som blir utsatt. Med de klassiska metoderna 
för risk management hävdar de att risken för att förlora kontroll minskar, 
förebyggande planering vid potentiella risker blir bättre och att bearbetningen av 
interna risker kan förbättras.   
 
En annan form av risk som kan uppstå då två eller fler parter är involverade där den 
ena ses som kund/användare och den andre som ägare/distributör är risken för 
besvikelse av levererad standard. Risken ligger i att de inblandade parterna kan bli 
missnöjda på tjänsten/varan och det som lovats inte levererats. Om ett avtal inte är bra 
skrivet så kan det uppfattas på olika sätt och förväntningar som inte kan uppfyllas kan 
skapas. Därför är den potentiella risken att kommunikationen inte är fullständig.   

3.4 Systemdesign och användbarhet 
Teorin som presenteras under systemdesign och användbarhet är i grunden avsedd för 
systemdesign och inte Internetbruk men den här kunskapen kan vara användbar även 
vid utformning av Internetsidor. Därför presenteras även den här mer systeminriktade 
teorin nedan. 

3.4.1 Användbarhet 
Gulliksen och Göransson (2002, s.55-61) tar upp begreppet användarvänligt. Det 
finns många definitioner kring vad användarvänlighet och användbarhet är, därför är 
det svårt att på ett kortfattat sätt definiera begreppen.  
 
Gulliksen och Göransson (2002, s.57) tar hjälp av Allwoods definition (från 1998) av 
användarvänlighet som skriver att begreppet ska innefatta: åtkomlighet, 
individualisering, hjälpresurser och förenlig med stöd för människans mentala 
funktionssätt. För att någonting ska vara användarvänligt måste det vara anpassat 
utefter situation och användare.  
 
Användbarhet enligt Usability Partners (2007), handlar om hur lätt ett system eller en 
produkt är att använda. Den internationella standarden ISO 9241-11, definierar 
användbarhet som ”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en 
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produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för 
användaren tillfredsställande sätt” (Usability Partners, 2007).  
 
Om ett program, ett system eller en Internetsajt inte är anpassad efter användarens 
behov kommer inte produkten fylla sin funktion till bästa möjliga nivå. Sandblad et al. 
(1991) menar att ett system inte är mer användbart än vad det kan bli beroende på hur 
det är strukturerat utefter sin användare. Ett välstrukturerat system som ser till en 
användares förmågor och begränsningar är bättre då det inte skapar onödiga problem 
med funktioner som är för avancerade. Det är därför viktigt att tänka på hur produkten 
ska användas och vem den tilltänkta användaren är (Gulliksen & Göransson, 2002, 
s.55-60). Åtgärder som att döpa bilder till ett namn som kan ge en ledtråd vad den 
visar är enkelt att göra och främjar användbarhet då filens namn kan guida en 
användare till rätt bild (Gulliksen & Göransson, 2002, s.89). 

3.4.2 Kognitiva arbetsmiljöproblem 
Gulliksen och Göransson (2002, s.81-84) skriver om kognitiva arbetsmiljöproblem 
och att de omfattar det område som beskriver de problem som eventuellt kan uppstå 
när en användare använder ett datasystem. Problemen har uppdagats när intervjuer 
genomförts på arbetsplatser med fokus på datoranvändning. Problemen kan kopplas 
till designproblem som sedan kan kategoriseras i olika grupper. Grupperna är:  
  

• Avbrott i tankegången. När en användare på ett eller annat sätt blir avbruten i 
sin tankegång vilket leder till att den tappar fokus på den egentliga 
arbetsuppgiften.  

• Orienterings- och navigeringsproblem. Det är viktigt att användaren känner 
sig bekväm med systemet och kan förstå hur den ska navigera sig. Om det är 
svårt att navigera sig i systemet är det lätt att användaren känner sig vilse 
vilket är belastande för den kognitiva förmågan.  

• Kognitivt tunnelseende. Om all information inte finns tillgänglig som behövs 
vid beslutfattande kan det bli påfrestande för användaren som då kan drabbas 
av kognitiv stress. Stressen skulle kunna vara möjlig att slippa om 
informationen varit bättre samlad.  

• Belastningar på korttidsminnet. Den mänskliga hjärnan sätter begränsningar 
på oss som individer. Bland annat har vi ett begränsat korttidsminne. Vi klarar 
i regel av att hålla cirka sju informationsenheter i huvudet, utöver det blir det 
mentalt ansträngande.  

• Onödig kognitiv belastning. Den mänskliga hjärnan är bra på att finna och 
förstå logiska mönster som finns i information. System bör därför vara 
anpassade så att det inte innehåller allt för många olika mönster eftersom det 
innebär onödig kognitiv belastning.  

• Spatial virrighet. Människans spatiala förmåga innebär vår förmåga att läsa 
av rumsliga egenskaper. Vi minns och förstår med hjälp av färger, former, 
läge, rörelser med mera. Vi använder den här förmågan för att till exempel 
snabbt söka genom en informationsmängd för att finna den relevanta 
informationen. Om strukturen som vi är vana vid ändras kan det därför bli 
svårt för oss som individer att finna information.  

• Inkonsekvent informationskodning. Genom att vara konsekvent med färg, 
form, typsnitt och läge som används för att presentera information kan det 
underlätta för användare. Om det inte är konsekventa och kända begrepp som 
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används så kan det blir svårare att förstå för användaren. Inkonsekvent 
informationskodningen leder till onödig kognitiv belastning. 

• Problem med tidskoordinering av värden. Eftersom det underlättar om vi 
kan se saker i en tidslinje så är det bra att kunna se på ett enklare sätt när 
någonting uppnåtts. Genom enklare tidsvärden kan vi enklare associera 
information med en tidpunkt.  

• Problem att identifiera processens status. För att kunna växla mellan olika 
arbetsuppgifter på ett smidigt sätt är det viktigt att kunna läsa av statusen på 
arbetet på ett bra sätt. Informationen bör därför vara anpassad så att den är 
lättåtkomlig så att det går snabbt att ta åt sig och bearbeta informationen.  

 
Sandblad et al. (1991) kopplar samman gränssnittsdesign och kognitiva 
arbetsmiljöproblem och förklarar att problemen är allt som ”försvårar och förhindrar 
förståelse, möjligheter till överblick, påverkan samt kontroll och styrning av 
arbetsprocesserna”. Författarna skriver vidare om hur påtagligt det oftast är vid 
införandet av nya system eller avancerad teknik eftersom det leder till stressituationer 
och nya belastningar. En del problem länkar de även till gränssnittet eftersom det är 
det som är kopplingen mellan användaren och systemet i datorerna.  
 
Sandblad et al. (1991) ger några konkreta förslag till hur många av de kognitiva 
arbetsmiljöproblemen kan undvikas genom bättre framförhållning och struktur. 
Genom enklare möjligheter att skapa modeller av systemet förenklas förståelsen kring 
processtyrning och det blir lättare att se de olika momenten som utförs. Om de 
involverade kan planera sina egna arbetsmoment och vara med och styra gruppens 
arbete blir det enklare att mentalt planera sin uppgift och dess arbete. Med mer 
lättåtkomlig information om arbetets status blir det lättare för alla involverade att se 
hur de ligger till i planering och kan slippa orosmomenten av att inte veta hur arbetet 
fortskrider. Om systemen som används anpassas så bra som möjligt till sitt 
användningsområde kan onödig stress och onödiga problem undanberedas.  

3.5 Människa-dator-interaktion (MDI) 
Gulliksen och Göransson (2002, s.39-54) skriver om MDI och förklarar begreppet 
med olika delmoment. MDI handlar om interaktionen mellan människa och dator 
inom design, evaluering och implementering av interaktiva datorsystem, utformade 
för mänskligt bruk. MDI ser till vad människor kan, hur människan fungerar men 
samtidigt vad en dator är och hur en dator fungerar. Eftersom det är människor som 
programmerar datorer och hur de ska fungera så kan de alltid anpassas till den 
situation som den ska användas, men eftersom alla inte har tid eller pengar att 
skräddarsy sina system så är den här kopplingen inte så bra som den skulle kunna ha 
varit. En människa har en hjärna som sköter informationsbearbetning med hjälp av 
sinnen som hämtar in information. En dator har komponenter som sköter olika 
moment i hur information bearbetas, sparas och lagras. En människa och en dator har 
inte samma uppbyggnad och de är inte identiska och det är de skillnaderna som måste 
vägas in då en dator och en människa ska samarbeta.  En dator gör vad den blir 
tillsagd att göra genom hur den är programmerad och hopsatt medan en människa inte 
är lika beräknelig.  
 
Gulliksen och Göransson (2002, s.42-54) skriver om vikten av att vara objektiv och 
exakt när diskussioner sker kring MDI. Om en diskussion hålls inom MDI där ett 
system ska anpassas efter sina användare är det oerhört vikigt att se till den faktiska 
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användaren och dennes arbetssituation. Inte det som kanske önskas av situationen 
utan hur den ser ut och möjligtvis det som går att förändras till det bättre. Om fokus 
ligger på ett idealscenario så kommer systemet inte bli anpassat efter arbetsgången 
och kommunikationen mellan de två parterna kommer bli lidande.  
 
Xu et al. (2006) skriver om den relationen och skillnaderna som finns mellan det 
fysiska samhället och det virtuella samhället. Relationen utspelar sig då människor i 
det fysiska samhället måste ta fram information genom sina sinnen för att sedan 
bearbeta informationen och förmedla den vidare via Internet. Den omvända relationen 
är hur en användare måste finna den information som finns tillgänglig via det virtuella 
samhället och bearbeta den för att finna det som är relevant data. Den relevanta 
informationen kan då översättas till det fysiska samhället och bli information där. 
Författarna lyfter fram skillnaden mellan de olika samhällena då vi i det fysiska livet 
kan spara resultatet medan det är svårt att lagra alla processer som skett. Resultaten 
från den virtuella världen har inga fysiska egenskaper, därför kan människor inte 
interagera med dem på ett fysisktplan. Däremot kan procedurerna och genomförandet 
sparas enklare med hjälp av datorer vilket gör att processerna kan utföras fler gånger 
med exakt samma inställningar och variabler.  
 
Xu et al. (2006) menar att relationen mellan det fysiska samhället och det virtuella 
samhället kommer att fortsätta att utvecklas. I framtiden kommer relationen att bli 
ännu närmare och det virtuella samhället och dess ting kommer att bli mer och mer 
inkorporerade i det vardagliga samhället. Xu et al. skriver även att allt som finns i den 
virtuella världen på Internet är skapat av människor och kommer ursprungligen från 
den fysiska världen. All information på Internet har således tillkommit genom 
interaktion mellan människa och dator. 
   
Det finns många olika sätt att betrakta MDI och vad det egentligen innebär. Gulliksen 
och Göransson (2002, s.44-49) skriver om Wallace och Andersons gränssnittsdesign 
med fyra sätt att se på MDI som är: ”MDI som handverk, som kognitionsvetenskap, 
som tekniskt tillämningsområde eller som stöd till systemutvecklingen” (Gulliksen & 
Göransson 2002, s.44-45). MDI som hantverk syftar till att det krävs talang för att 
genomföra en bra gränssnittsdesign. Även om det finns bra metoder och rutiner att 
följa så krävs det att designern har talang. Det är lätt att fastna i de gamla rutinerna 
och hamnar efter i designen på grund av att det blir en mental låsning på att följa de 
strukturer som tidigare arbetats fram. Självklart ska utveckling inte ske från ruta ett 
varje gång, utan den befintliga kunskapen ska användas men det är bra att försöka 
utveckla och förbättra arbetet eftersom få situationer kräver ett identiskt arbete som ett 
tidigare fall. MDI som kognitionsvetenskap syftar till den ökade förståelsen kring 
hur människan fungerar som informationsbehandlare. Det kognitiva tänkandet har 
hjälpt främst inom forskningen kring systemutveckling och processtänkandet och 
komplexa interaktionsmiljöer. Enligt Gulliksen och Göransson har den dock inte haft 
lika stort inflytande inom den kommersiella systemutvecklingen. MDI som tekniskt 
tillämpningsområde ser till hur programmeraren kan få stöd av mjukvaruverktyg och 
användare för att kunna skapa användarvänligare användargränssnitt. Trots att många 
anser att prototyping är ett bra steg att ta för att underlätta för programmerarna så 
skapas tankar kring designen innan prototyper hunnit skapas. Därför är det viktigt att 
passa sig för att inte ”uppfinna hjulet igen”. Genom att fokusera på äldre metoder så 
skapas program som inte är anpassade utefter dess ändamål, därför måste tidigare 
mönster brytas för att inte återskapa tidigare problem utan att de blir lösta. Slutligen 



 

21 

har vi MDI som ett stöd till systemutvecklingen som ser till att underlätta vid 
skapandet av gränssnittet då kravspecifikationen kan vara för bristfällig i information. 
MDI och dess metoder hjälper till att se till användaren och dennes faktiska 
arbetssituation och kan bidra med ökade uppgifter som kravspecifikationen inte 
lyckas förmedla. 

3.6 Software quality assurance (SQA) 
Galin (2004, s.30) skriver om SQA, det vill säga hur kvalitén i mjukvaran blir 
säkerhetsställd. I huvudsak skriver författaren med fokus mot system och 
systemframtagning där det är två eller fler inblandade parter där båda parter kan styra 
och ställa. Den definition som Galin presenterar för SQA lyder: systematiska och 
planerade set av handlingar som är nödvändiga för att framställa godtagbar och 
tillräcklig information som utvecklingen behöver för att skapa funktionella tekniska 
krav samt strukturella krav för att bibehålla tidsplanen och hållas inom den givna 
budgeten. Han tar även upp mjukvarukvalitet och definierar det som: 1, Hur pass bra 
ett system, komponent eller process möter de uppsatta målen. 2, Hur pass bra ett 
system, komponent, eller process möter kunder eller användarens förväntningar.  
 
Barker (2001) behandlar problematiken kring när SQA ska tillämpas och hur det 
tillämpas på olika vis i olika organisationer och att det även anpassas till situation. 
Vid utveckling av informationssystem används SQA huvudsakligen till testing och för 
att säkerställa standarder, riktlinjer och procedurer. Barker skriver om problemet med 
utvecklingen av informationssystem och system i allmänhet då utvecklingen anpassats 
till ”Internet speed” där allt sker på ett snabbare sätt och förväntningar på att saker och 
ting ska ske snabbare är allt viktigare. I dagens konsumtionssamhälle spelar det stor 
roll om ett system kan tas i drift inom en vecka, månad eller år. På grund av den 
ständiga brådskan hävdar Barker att fler system med problem säljs och tas i drift. Han 
hävdar att 30-40 % av alla mjukvaru-projekt misslyckas och att 50 % av dem är på 
grund av otillräckliga kravspecifikationer. Med bättre SQA metoder och att det blir en 
del av processen kan fler system levereras med bättre kvalitet.   
 
Barker (2001) skriver även om vikten av att kunna ta ett steg tillbaks under 
utvecklingens gång för att se om rätt metoder verkligen används och om det sker på 
ett vis som främjar kunden och den slutliga produkten. Med SQA som fokuserar på 
processer kan fler handlingar finnas som kan underlätta vid eventuella fel eller 
problem som uppstår. Författaren skriver att ett vanligt problem är att många ignorerar 
processerna och lägger allt för stort fokus på att få klart produkten som utvecklas 
inom en viss tidsram. Därför är det viktigt att SQA prioriteras och att den slutgiltiga 
produkten får rimlig tid att utvecklas istället för att halvfärdiga produkter och system 
ska nå marknaden/kunderna.   
 
I helheten av SQA är det viktigt att se till ett system och dess användningsområde. 
Systemet bör framställas utefter kundens/användarens förväntningar. De som tar fram 
systemet bör dock se till sina begränsningar och även se till önskemålen om de är 
resonliga och om de är möjliga att uppnå eller ej. Liknelsen som görs är att även 
kontrakten måste anpassas eftersom det blir en del av hemsidans kvalitet mot sina 
kunder.   
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4 Analys av teori 
I föregående kapitel (Teori) har teori presenterats som är relevant för studien. De 
presenterade delarna kan vara svåra att koppla till ämnet, det är därför en förklaring 
till de olika delarna ges och den koppling som finns och varför teorin är relevant i 
studien. De presenterade delarna av teori är teorier kring webbdesign, text i tryckt 
form jämfört med text på Internet, risk management, systemdesign, MDI och SQA. All 
teori har på ett eller fler sätt en koppling till Internetavtal. För att förenkla 
analysarbetet gås de olika delarna igenom del för del.  

4.1 Webbdesign 
Inom webbdesign skriver Friberg (2006) om vikten av att tänka på layout, färger och 
typsnitt. En webbdesigner måste vara kreativ i sitt arbete och arbeta fram en design 
som är anpassad till den specifika situationen. Genom att se till användningsområdet 
kan sidan anpassas. Till exempel om en sida har som målgrupp många som lider av 
färgblindhet så bör sidan utformas så att färger som är svårlästa för färgblinda 
undviks. En nyhet som är viktig kan visas med en större rubrik eller en större bild. Det 
finns många olika saker att tänka på med utformning och design som är viktigt vid 
framställandet av ett avtal. Om designen av sajten är svår för användaren eller är full 
med reklam så skapar det störande moment som gör användarens läsning svårare. Om 
register ska skapas måste lagar så som PUL följas och de som registreras i registret 
ska ha möjlighet att få ett utdrag eftersom det är lagstadgat. En webbutvecklare måste 
därför anpassa utvecklingen så att sidan blir både anpassad till ändamålet och dess 
användare samtidigt som lagar måste följas.   
 
Teorier kring webbdesign och vikten av det första intrycket som en användare får av 
en sajt är relevant eftersom det sätter ribban på vilken nivå besökaren kan förvänta sig 
från sajten. Det är därför oerhört viktigt att designen är anpassad till det område som 
communityn ska verka inom. Designen är även viktig för att se till så att den 
information på sajten blir tillgänglig på ett sätt som är lätt att ta till sig. Med en dålig 
design kan länkar och annan information bli svårfunnen. Det är designen som styr hur 
en användare tar del av information som till exempel hur avtalen godkänns.  

4.2 Utformningsskillnader i tryckt text och text på Internet 
Grundtanken med att ta fram teori kring det här är att det ofta uppstår diskussioner om 
vilket som är lättast, text på en datorskärm, eller text i pappersform. Tempot som rådet 
på Internet gör att många enbart skummar texter istället för att läsa varje ord och 
därför måste texterna utformas för att underlätta för sina användare. Som Englund och 
Guldbrand (2004) skriver så läser gemene man en sida på Internet på ett annat sätt 
jämfört med en sida i en bok. En bok läser vi från första till sista sidan. En 
Internetsida däremot brukar vi söka genom efter länkar eller om det finns bilder eller 
andra animationer som drar till sig läsarens uppmärksamhet. Via datorer kan vi 
använda sökfunktioner för att snabbare hitta det vi letar efter. Visst är det många 
böcker som har ett index, men via datorers sökfunktioner är det betydligt snabbare att 
hitta ett visst sökord i en text. Genom ett effektivare användande av länkar och 
färgsättning kan vi göra det enklare för en användare. I tryckt media kan vi använda 
färger med, men i stora kvantiteter innebär det ökade kostnader vilket ofta leder till att 
mindre färger används. På Internet är det gratis att använda olika färger vilket 



 

23 

möjliggör användningen av olika färger för att påvisa att någon specifik del kanske är 
viktigare än en annan del.    

4.3 Risk management 
Risk management känns som en av grunderna varför Internetavtalen behöver 
granskas. Det finns alltid risker involverade i nästintill alla beslut vi tar i livet. 
Beslutet att bli medlem på en community innebär att vi öppnar upp oss som personer 
gentemot andra användare och medlemmar. Om vi sedan beslutar oss för att dela med 
oss av mer information om oss själva, bilder, vänner och egna bilder så bidrar vi mer 
och mer till informationsflödet på Internet. All information som vi som användare 
delar med oss är kopplad till oss och därför är det viktigt att vi vet vad som händer 
med vår information. Med det i åtanke så är det en risk att användare känner sig 
kränkta om deras information används utan att de är medvetna om det. Det vill säga 
risken är att användarna inte har läst avtalet och inte vet om att de har delat med sig av 
rättigheter till sina semesterbilder och annan information.  

 
Det finns en risk för både användare och ägare av sajterna enligt mig. För användarna 
finns det risker att sajten inte finns tillgänglig som det förväntas, risk för att andra 
kommer åt information som är privat och slutligen risken att informationen och 
reglerna som råder blir använda på ett felaktigt sätt. För ägaren av en community ser 
jag även där, många risker. Samma risker som gäller för användaren finns för ägarna 
av sajten men att de då behöver förebygga problemet istället och att de faktiskt kan 
påverka säkerheten på ett annat sätt jämfört med användarna. Ett exempel på det här 
var när en hacker tog sig in på fotoalbum som skulle ha begränsad åtkomst men på 
grund av en bugg i säkerheten kunde bilderna ses av alla som visste om buggen 
(Facebook-foton spreds via säkerhetslucka, 2008-03-27). Risken som finns i samband 
med datorintrång måste ständigt bearbetas och förnyas vilket Elms et al. (2008) 
skriver om. Utveckling inom teknik sker ständigt och med ny teknik och nya 
applikationer skapas nya möjligheter för datorintrång. Därför måste risken analyseras 
repetitivt så att säkerheten är bra och håller den standard som behövs. 
 
En annan risk som ägare av en sajt är att indirekt vara olaglig och bryta lagar genom 
att användare tar vara på buggar och andra missar som finna på sajten. Det finns även 
risker i avtalsskrivandet då ägaren av sajten måste erbjuda ett avtal som är skäligt. Om 
de på något vis ställer orimliga krav på sina användare finns det risk att avtalet kan 
ogiltigförklaras. Vid ett sådant fall är det inte användarnas fel om lagar brutits som de 
själva inte kan styra och ställa över. En påtaglig risk som även finns är att om 
användare inte är medvetna om reglerna som gäller så kan sajten få negativ 
massmedial uppmärksamhet, vilket Facebook har fått då användare klagar på att 
Facebook har äganderätt till deras uppgifter. Det står klart och tydligt i avtalet som 
godkänns vid registrering, men eftersom många inte läser avtalet så blir det negativ 
uppmärksamhet i massmedia eftersom de missnöjda användarna vänder sig till 
massmedia för att klaga. (Facebook gapade efter för mycket, 2007-12-05) 
 
Beroende på vilken sorts community det är och vad den har som ändamål finns det 
olika risker. En sajt som behandlar väldigt privat information samt ekonomiska 
uppgifter, exempelvis kontonummer och kreditkort har risker att betänka kring vad 
som skulle ske om uppgifterna skulle komma ut till felaktiga och/eller kriminella 
personer. Effekten av att ett register med kontonummer och kreditkort skulle komma 
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ut skulle kunna vara förödande för både sajten och personerna vars kontouppgifter har 
stulits.   
 
Personer som registrerar sig på communities utan att läsa avtalen utsätter sig själva för 
en onödig risk. Nästintill allt som sker på Internet kan spåras och speciellt om 
användare med inloggning finns. Det finns en risk med att öppna upp sitt privatliv på 
en community om reglerna inte är kända för användaren eftersom all information och 
det som utförs sparas och kan tillhöra någon annan om det står i avtalet som godkänts. 
Risker och dess effekter blir påtagliga för både användare och ägare av sajterna. Om 
avtalen inte blir lästa kan problem uppstå som skulle kunna undvikas genom ett bättre 
utformat avtal.   

4.4 Systemdesign 
Inom systemdesign valdes delarna kring användbarhet och kognitiva 
arbetsmiljöproblem ut för att se varför det är viktiga aspekter. Användbarhet är ett 
begrepp som är relevant i alla arbetssituationer och i alla lägen då något hjälpmedel 
används för att utföra uppgifter. Vid användning av föremål eller hjälpmedel av något 
slag är det viktigt att det är användbart för den situation som det används i och att det 
hjälper och effektiviserar arbetsgången. En community ska vara användbar på det vis 
att den ska fungera som det är tänkt. Den ska vara driftsäker, fylla sitt ändamål, 
anpassad så att användare trivs, anpassad så att användare kan utföra det som är 
tanken med communityn och att sajten ska vara smidig att använda. 
 
Kognitiva arbetsmiljöproblem är relevant att inkludera inom teorin eftersom det är ett 
område som ofta blir bortglömt eller ignorerat. Gulliksen och Göransson (2002) 
skriver om kognitiva arbetsproblem vid användande av datorsystem men teorin kan 
även anpassas och användas vid Internetanvändning. På Internet bemöts vi ständigt 
med en uppsjö av information via texter, bilder, ljud, och animationer. För att se till 
användarens bästa bör därför kognitiva arbetsmiljöproblem inkluderas vid 
utvecklingen. En sajt med reklam som stör, kan göra det svårt för en läsare att kunna 
läsa och förstå en text. En sajt som inte har en grundlogik i sin utformning kan leda 
till orienterings- och navigeringsproblem då användaren inte kan förstå sidans logiska 
uppbyggnad och på det viset komma av sig även i sin tankegång. En människa har en 
begränsning i form av korttidsminnet vilket även det är en viktig del att ta med i 
utvecklingen då information måste presenteras på ett sätt som är anpassat så att 
information inte går förlorad på grund av dålig utformning av sajten. Bättre 
anpassning utefter användaren och dess situation leder till minskad risk för att 
problem ska uppstå.  

4.5 Människa-dator-interaktion (MDI) 
Kommunikationen mellan människa och dator är en viktig del att betänka då det är 
skillnad på hur en människa och en dator fungerar. Vi har olika uppbyggnad och är 
olika bra på olika saker. En dator kan utföra matematiska uträkningar mycket 
snabbare än vad en genomsnittlig människa kan medan en människa har känslor och 
en själ vilket en dator inte har. En dator kan programmeras till att utför många olika 
saker, men det är vi människor som styr en dator och dess förmåga. Det viktiga är att 
se till skillnaderna som finns och anpassa system så att de blir anpassade utefter den 
tilltänkta användaren. Kopplingen som finns till Internetavtalen är att de i nuläget inte 
är anpassade till sina användare. Avtalen i nuläget är nästintill undangömda eftersom 
användarna vid registrering måste klicka på en länk som öppnar ett extra fönster. 
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Även i det nya fönstret så är det en textmassa som inte är anpassad varken utefter 
användaren eller Internet.     
 
Relationen mellan det virtuella samhället och det fysiska samhället måste beaktas då 
det är en skillnad vad vi som människor kan utföra fysiskt och virtuellt. Den 
information som ska förmedlas måste därför anpassas så att det underlättar för 
användarna så att informationen kommuniceras på ett sätt som är anpassat till sin 
situation. Gulliksen och Göransson (2002) skriver om MDI och gör en uppdelning av 
fyra delarna. Genom att se till de olika delarna kan vi se en koppling till hur MDI 
värderingar kan hjälpa till vid utformningen av Internetavtal så att interaktionen sker 
på ett bättre sätt. Med omtanke och fokus på MDI kan gränssnittet på avtalen 
förändras så att det blir lättare att både förstå och läsa avtalet. 

4.6 Software quality assurance (SQA) 
SQA handlar i grund och botten om att säkerhetsställa att ett system håller den 
kvalitet som krävs och att systemet är skapat utefter användarens premisser och hur 
det ska användas. SQA teori är relevant teori att ta med eftersom mycket av 
systemutvecklingens tankar och teorier är anpassningsbara till webbutveckling. Ett 
system skapas för att underlätta en användares arbete och effektivisera och strukturera 
upp arbetet. En webbplats måste vara anpassad till sin användare, bearbetad så att 
arbetsgången blir effektiv på sajten och att det behövs en struktur. En användare kan 
vara hur bra som helst, men med ett system/sajt som inte är bra utformat så blir 
användaren begränsad av tekniken. Liknande scenario uppstår om 
webbsidan/systemet är för avancerat. Ett allt för avancerat system/sajt blir 
otillgängligt och saktar ner användaren eftersom det har ett för svårt gränssnitt och är 
för svåranvänt.    

4.7 Sammanfattning av teorianalys 
Utifrån den ovan presenterade teorin finns det en röd tråd i att all information kan 
länkas till Internetavtal och dess utformning. Grunden är att en virtuell community 
behövs för att avtalen ska finnas. Avtalet måste framställas och presenteras till den 
tilltänkta användaren på ett bra sätt. Därför behövs kunskap kring webbdesign, MDI, 
SQA, systemdesign och användbarhet, utformningsskillnader i text på Internet och 
hur tryckt text ska bearbetas för att skapa en mall på hur avtalen kan förbättras. Nästa 
steg blir att se till vad som är viktigt och hur det ska kommuniceras. Då behövs 
kunskap kring avtal, vad som måste finnas med enligt juridiska aspekter och risk 
management för att se vilka de potentiella riskerna är och hur de kan elimineras 
genom ett väl utformat avtal. Risk management är en viktig del för att se varför det 
överhuvudtaget är viktigt att användarna läser avtalen och konsekvensen för ägarna 
om avtalen inte blir lästa.  För att teorin ska vara användbar och faktiskt framställa ett 
resultat som kan främja dagens avtal finns det ett behov av att genomföra en empirisk 
studie. En studie kan utforska hur de olika teoridelarna kan bindas samman i ett 
exempelavtal som sedan kan användas under intervjuer för att få respondenters åsikter 
om exempelavtalet. Svaren från intervjuerna kommer visa om avtalet är anpassat till 
Internet och om det är bättre än dagens Internetavtal eller inte.   
 



 

26 

4.7.1 Analysmetod framtagen utifrån analysen av den samlade teorin 
Utifrån den samlade teorin och dess analys ovan, framställs nedan några frågor som 
används vid granskningen och analysen av dagens avtal som finns på Facebook, 
YouTube och MySpace. Frågorna betänkts och är med vid granskningen av avtalen 
för att ge en bild av dagsläget och vilka möjliga förbättringar som kan ske. Frågorna 
lyder: 

• Är avtalen för tidsödande att läsa eller är det en rimlig tidsåtgång som krävs 
för att läsa dem? 

• Är texten i avtalen anpassad efter sina användare och användning på Internet?  
• Hur och när under registreringsprocessen presenteras avtalen som 

registrerande användare måste godkänna? 
• Visas avtalen för användaren eller måste användaren själv klicka sig till 

avtalstexten? 
• Vilken metod används då en registrerande användare ska godkänna avtalen 

och innebär det en aktiv handling från användaren eller ej? 
• Är avtalets design anpassat till sin användare i koppling till teorin presenterad 

i kapitel 3? 
• Framgår de viktiga aspekterna i avtalet på ett tydligt sätt så en användares risk 

tydligt framgår?  
• Är designen av Terms of Use/Privacy Policy-avtalet tilltalande och 

lättförståeligt samt främjar användbarhet? 
 

Bristerna som blir funna med hjälp av frågorna ovan kommer inkluderas vid 
utformningen av exempelavtalet som kommer att användas vid intervjuerna. Frågorna 
kommer även att användas i analysen för att sammankoppla empirin och teorin. 
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5 Empiri 
I empirikapitlet görs en analys av dagens avtal som finns på Facebook, YouTube och 
MySpace och dess innehåll. Efter en granskning av avtalen samt tidigare insamlad 
teori sammanställs sedan ett exempelavtal och intervjuer genomförs med 
exempelavtalet och intervjufrågor vars resultat redovisas nedan. 

5.1 Dagens avtal på Facebook, YouTube och MySpace 
Dagens avtal som finns på Facebook, YouTube och MySpace består av två delar, ett 
”Terms of Use” och ett ”Privacy Policy” avtal. För att kunna registrera sig som 
användare på sajterna krävs att användaren skriver in sedvanlig information så som, 
namn, e-mail, önskat lösenord, födelsedata och eventuellt även land och önskat 
visningsnamn. Innan den registrerande användaren kan klicka på knappen för att 
registrera sig så finns det även en ruta som ska fyllas i vilket bekräftar att terms of use 
och privacy policy dokumenten har blivit lästa och att reglerna ska följas och lydas.  
 
För att kunna genomföra en komparativ analys av avtalen kopierade jag in dem i 
enskilda Word dokument. En jämförelse på textmassan lyder som nedan: 
 

 Terms Of Use Privacy Policy Totalt antal sidor 
Facebook 14 8 22 
YouTube 10 4 14 
MySpace 10 7 17 

Tabell 1 Sidantal i de olika sajternas avtalsdokument 
 

 Terms Of Use Privacy Policy Totalt antal ord 
Facebook 6487 3681 10168 
YouTube 4204 1576 5780 
MySpace 4145 2670 6815 

Tabell 2 Antal ord i sajternas avtalsdokument 
 
I tabell 1 och 2 ser vi att det är en ansenlig mängd sidor och ord som avtalen omfattar. 
Jag använde mig av Word-funktionen ”räkna ord” för att få fram antalet ord per 
dokument. Eftersom jag kopierat avtalen med rubriker så är även rubrikerna inräknade 
i antalet ord.  
 
Är avtalen för tidsödande att läsa eller är det en rimlig tidsåtgång som krävs för 
att läsa dem? 
Enligt Wikipedia (2008) läser en genomsnittlig vuxen American 250-300 ord per 
minut. Även Johansson (2002) skriver att genomsnittet för vuxna är 200-300 ord per 
minut. För att genomföra en analys av de olika avtalsdokumenten och den tid som det 
skulle ta för en vuxen person att läsa avtalet har jag därför räknat ut en snittid. 
Facebook: 10168/200=50,84 minuter och 10168/300=33,89 minuter. YouTube: 
5780/200=28,9 minuter och 5780/300=19,26 minuter. MySpace: 6815/200=34,07 
minuter och 6815/300=22,72 minuter. Genom att addera resultaten och ta fram ett 
genomsnitt ser vi att den genomsnittliga tiden för att läsa avtalen är 42,36 minuter för 
Facebook, 24,08 minuter för YouTube och 28,39 minuter för MySpace. 
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Tyvärr har jag inte fått tag på någon av sajterna om de har någon statistik på hur lång 
tid deras registrerande användare tagit på sig från det att de börjat mata in information 
tills dess att de fyllt i och godkänt avtalen. Jag personligen skulle gissa på att 
genomsnittstiden för registreringar ligger på under 5 minuter och troligtvis närmare 1-
2 minuter. Eftersom jag inte kunnat ta del av den statistiken kan jag inte jämföra med 
genomsnittstiden för att läsa avtalen men jag kan proklamera min teori om att ytters få 
spenderar 25-45 minuter för att skapa ett användarkonto på någon av de tre sajterna.  
 
Är texten i avtalen anpassad efter sina användare och användning på Internet? 
Texten i dokumenten känns för omfattande, samma innehåll skulle kunna förmedlas 
med färre rader text och även text som är mer lättläst. Språket i dokumenten är 
avancerat men inte onödigt byråkratiskt. Eftersom målgruppen är personer 18 år och 
uppåt (yngre får bli medlemmar med målsmans tillåtelse och i det fallen anser jag att 
målsmannen bör läsa avtalet) anser jag att språket i avtalen är rimligt.  
 
Val av typsnitt på texten är bra med tanke på att alla sajterna har valt sans-seriff-
typsnitt, det vill säga utan ”klackar”. Sans-seriffer är lättare att läsa på datorskärmar 
vilket tyder på att avtalen är något anpassade till Internet. Förutom typsnittet känns 
avtalen inte anpassade på något vis för Internetanvändning utan känns som ett vanligt 
avtal som likaväl kunnat presenteras i pappersform.  
 
Hur och när under registreringsprocessen presenteras avtalen som registrerande 
användare måste godkänna? 
Facebook (Bilaga 1), YouTube (Bilaga 2), och MySpace (Bilaga 3), har alla olika sätt 
att presentera sina avtalsdokument vid registrering av ett användarkonto men det finns 
en del likheter. Alla sajterna presenterar sina avtal samtidigt, det vill säga på den 
första sidan där användaren ska mata in sina uppgifter. Alla tre sajterna presenterar 
sina avtal i form av en länk som användaren själv måste klicka på för att ta del av 
avtalet.  
 
Visas avtalen för användaren eller måste användaren själv klicka sig till 
avtalstexten? 
Ingen av sajterna underlättar för den registrerande användaren att se avtalen. Ingen av 
sajterna har heller avtalstexten på en sida som är ett steg av registreringen som måste 
genomgås. Avtalen finns på separata sidor som användaren kan komma åt genom 
länkar, vilket betyder att det krävs en aktiv handling från användaren för att komma 
till den faktiska texten.  
 
Vilken metod används då en registrerande användare ska godkänna avtalen och 
innebär det en aktiv handling från användaren eller ej? 
Facebook (Bilaga 1) har en text under sin sign-up-knapp som snabbt förklarar att 
användaren i knapptryckningen godkänner avtalen ”Terms of Use” och ”Privacy 
Policy”. YouTube (Bilaga 2) har en enskild rad med en ruta och en text bredvid rutan 
som förklarar att avtalen godkänns om rutan är ikryssad. Det intressanta här är dock 
att den rutan är ikryssad när sidan laddas, vilket betyder att en registrerande användare 
aldrig gör valet att kryssa i rutan. Slutligen har vi MySpace (Bilaga 3) som även de 
har en ruta som ska kryssas i och bredvid har de en förklarande text. MySpace har en 
lite längre text som faktiskt förklarar lite mer om lagar kring personlig information 
som finns i USA som kommer att följas. På sätt och vis använder alla sajterna 
metoden ”point-and-click” metoden för godkännandet av avtalen. I Facebooks fall är 
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det knapptryckningen som medger godkännandet medan YouTube och MySpace 
använder sig av en ruta som ska kryssas i.  
 
Är avtalets design anpassat till sin användare i koppling till teorin presenterad i 
kapitel 3? 
Om vi börjar med ”Terms of Use” avtalen för att se vad de innehåller och vad som 
kan förbättras så kan vi se att Facebook (Facebook Terms of Use, 2008) har 27 
rubriker i sitt avtal med tillhörande förklaringstext. YouTube (YouTube Terms of 
Use, 2008) har 14 huvudsakliga rubriker och MySpace (MySpace Terms of Use, 
2008) har 17. I Privacy policy avtalen har Facebook (Facebook Privacy Policy, 2008) 
två huvudsakliga principer som de skriver och sedan även ytterligare 13 rubriker, 
YouTube (YouTube Privacy Policy, 2008) har sex rubriker och MySpace (MySpace 
Privacy Policy, 2008) har även de sex rubriker med förklarande text. Från teorikapitlet 
kan vi ta del av information vad som bör betänkas vid skapandet av avtalen och att det 
som står med i avtalen ska vara som ett regelverk för communityn som helhet.  
 
En av grunderna för uppsatsen har varit att dagens avtal inte är anpassade till dess 
användningsområde och dess användare. Som jag i tidigare stycke beskrev har de 
olika sajterna i sina avtal använt sig av rubriker för att dela upp avtalet i mindre delar 
för att skapa en struktur. Utöver det har dokumenten inte anpassats till sitt bruk på 
Internet. Avtalen presenteras på en egen sida där reklam inte förekommer, vilket är 
bra med tanke på minskade problem med arbetsproblem i form av störande moment.  
 
Dagens avtalsdokument som de här tre sajterna presenterar och lyfter fram kommer 
användare åt via att klicka på en länk som leder till dem. Problemet med det är att 
användare kan registrera sig utan att ens komma i kontakt med avtalet. En enkel 
förflyttning av rutan som ska klickas i till slutet av avtalet skulle åtminstone få 
användarna att öppna avtalsdokumentet.  
 
Framgår de viktiga aspekterna i avtalet på ett tydligt sätt så en användares risk 
tydligt framgår?  
I avtalen frånsäger sig ägarna av sajterna i princip alla skyldigheter. Allt som en 
användare gör och kan bli utsatt för sker på egen risk och om lagar bryts så kan 
personen i fråga som gjort det bli åtalad medan företagen inte har någon skyldighet. 
YouTube (YouTube Terms of Use, 2008) skriver bland annat att allt som en 
användare lägger upp i sina filmer ska han/hon ha fulla rättigheter till eftersom det 
annars kan bryta mot rättighetslagar och copyright. Problemet med en sådan regel och 
att allt ansvar ligger på användarnas axlar är att det blir orimligt. Om alla som 
använder en musikslinga i sina filmer skulle be förlaget om tillåtelse skulle de stora 
förlagen i världen bli nerringda och översvämmade av förfrågningar gällande tillåtelse 
för enbart YouTube filmer. Förlagen skulle aldrig ha tid att svara på alla e-mail och 
samtal och därför skulle ytters få filmer publiceras.  Problemet ligger då i om avtalet 
är skäligt eller om det helt enkelt ställer för höga krav på sina användare.  
 
I avtalen kan vi även se att det står att ägarna har tillåtelse att när som helt ändra 
innehållet i avtalen och att användarna genom att en gång godkänna avtalet även 
godkänner framtida förändringar. Det är då användarens skyldighet att kontinuerligt 
uppdatera sig och läsa avtalet och se till så att de vet de regler och riktlinjer som 
gäller. Problem som kan uppstå är att regler kan införas som till exempel en regel som 
innebär att sajterna kan införa kostnader eller andra regler som användarna är helt 
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omedvetna om eftersom de inte håller sig uppdaterade kring de senaste versionerna av 
avtalen.  
 
Dagens avtal som finns på de tre sajterna är som redan nämnt ganska långa. För att 
enklare göra en komparativ jämförelse av sajternas avtal har jag listat de rubriker som 
de själva har använt sig av i sina avtal nedan. Jag ska sedan använda dem för att ta 
fram ett exempelavtal som täcker alla de viktiga delarna genom att försöka ta delar 
från de olika avtalen.  

5.1.1 Rubriker som används i dagens Terms of Use 
Facebook (Facebook Terms of Use, 2008): 

1. Eligibility 
2. Registration Data; Account Security 
3. Proprietary Rights in Site Content; Limited License 
4. Trademarks 
5. User Conduct 
6. User Content Posted on the Site 
7. Facebook Mobile Services 
8. Copyright Complaints 
9. Repeat Infringer Policy 
10. Third Party Websites and Content 
11. Share Service 
12. Use of Share Links by Online Content Providers 
13. Facebook Marketplace 
14. Facebook Platform Applications 
15. Facebook Pages 
16. Terms of Sale 
17. User Disputes 
18. Privacy 
19. Disclaimers 
20. Limitation on Liability 
21. Termination 
22. Governing Law; Venue and Jurisdiction 
23. Arbitration 
24. Indemnity 
25. Submissions 
26. Definitions and Constructions 
27. Other 

 
YouTube (YouTube Terms of Use, 2008): 

1. Your Acceptance 
2. YouTube Website 
3. YouTube Accounts  
4. General Use of the Website—Permissions and Restrictions 
5. Your Use of Content on the Site 
6. Your User Submissions and Conduct 
7. Account Termination Policy 
8. Digital Millennium Copyright Act 
9. Warranty Disclaimer 
10. Limitation of Liability 
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11. Indemnity 
12. Ability to Accept Terms of Service 
13. Assignment 
14. General 

 
MySpace (MySpace Terms of Use, 2008): 

1. Kvalifikationer 
2. Avtalstid 
3. Avgifter 
4. Lösenord 
5. Användning av Medlemmar 
6. Immateriella rättigheter till Innehåll på MySpace 
7. Innehåll som lagts upp 
8. Förbjudet Innehåll/förbjuden 
9. Skydd för upphovsrätt och andra immateriella rättigheter 
10. Medlemsdispyter 
11. Sekretess 
12. Ansvarsfriskrivning 
13. Ansvarsbegränsning 
14. Exportkontroll i USA. 
15. Tvister 
16. Gottgörelse 
17. Övrigt 

 
Är designen av Terms of Use-avtalet tilltalande och lättförståeligt samt främjar 
användbarhet? 
Dagens avtal på de tre sajterna är långa och har många underrubriker. Att avtalet är 
uppdelat i mindre delar med egna rubriker hjälper användaren att finna de olika 
delarna enklare. En avsaknad finns att kunna navigera sig inom avtalet på ett enklare 
sätt, det är även svårt att känns någon form av känsla av hur långt avtalet är. Tydligare 
markeringar och eventuella länkar som snabbare kan ta en användare mellan de olika 
delarna av avtalet skulle förenkla istället för att behöva skrolla mellan alla delarna. 
Texten i sig känns om stundom lång och ibland onödigt utdragen och skriven på ett 
onödigt komplicerat sätt. Avtalet förmedlar den information som det ska, men fler 
åtgärder skulle kunna tas för att förbättra dess presentation mot sin användare.  
 
De delar av ”Terms of Use” avtalen som jag anser vara viktiga att behålla för att 
de viktigaste aspekterna ska nå användaren är: 
Utifrån granskningen av de befintliga delarna och texten som finns i avtalen 
presenteras nedan ett alternativ till ett kortare Terms of Use avtal. Avtalen har 
självklart mycket information som är viktig, men för att få användare att läsa dem 
måste en kortare version finnas som blir mer tillgänglig. Med de rubrikerna nedan tror 
jag att de allra viktigaste aspekterna kan förmedlas men att om all information ska 
förmedlas måste det ”gamla” avtalet användas.  

1. Kvalifikationer 
2. Personlig information och användarkonto 
3. Säkerhet 
4. immateriella rättigheter och upphovsrätt 
5. Förbjudet innehåll 
6. Tvister och dispyter 
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7. Ansvarsfriskrivning 
8. Ansvarsbegränsning 
9. Övriga applikationer 
10. Övrigt 

5.1.2 Rubriker som används i dagens Privacy Policy 
Facebook (Facebook Privacy Policy, 2008) 
Facebook follows two core principles: 

1. You should have control over your personal information. 
2. You should have access to the information others want to share. 

 
Safe Use of Facebook 

1. Facebook's Privacy Policy 
2. EU Safe Harbor Participation 
3. The Information We Collect 
4. Children Under Age 13 
5. Children Between the Ages of 13 and 18 
6. Use of Information Obtained by Facebook 
7. Sharing Your Information with Third Parties 
8. Links 
9. Third Party Advertising 
10. Changing or Removing Information 
11. Security 
12. Terms of Use, Notices and Revisions 

 
YouTube (YouTube Privacy Policy, 2008): 

1. Personal Information 
2. Uses 
3. Information That is Publicly Available 
4. Your Choices 
5. Third-party Advertisers, Links to Other Sites 
6. More Information 
 

MySpace (MySpace Privacy Policy, 2008): 
1. Insamlande och inlämnande av personlig identifierbar information och icke- 

personlig identifierbar information på MySpace 
2. MySpace kommer att meddela dig om sin rutin för insamlande av personlig 

identifierbar information 
3. MySpace kommer att erbjuda dig alternativ angående användandet av din 

personlig identifierbar information 
4. Användande: MySpace användande av personlig identifierbar information 
5. Säkerhet: MySpace skyddar säkerheten kring personlig identifierbar 

information 
6. Tillgång, rättelse och information: Hur du får tillgång till, rättat eller ändrar 

dina preferenser angående din personlig identifierbar information och hur du 
kontaktar MySpace angående sekretessfrågor 
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Är designen av Privacy Policy-avtalet tilltalande och lättförståeligt samt främjar 
användbarhet? 
Som med Terms of Use avtalet så är även Privacy Policy avtalen långa och känns 
aningen utdragna. Samma sak återfinns här att det finns en avsaknad av länkar eller 
snabbare sätt att navigera mellan de olika delarna av avtalet. Den information som ska 
förmedlas med avtalet står där men mer anpassning till användaren kan göras. Texten 
kan redigeras så att den är mer lättåtkomlig utan att innebörden skulle förändras. Det 
skulle göra det lättare för fler att ta till sig informationen och avtalet skulle kännas 
bättre anpassat till sitt användningsområde, Internet.  
 
De delar av ”Privacy policy” avtalen som jag anser vara viktiga att behålla för 
att de viktigaste aspekterna ska nå användaren är: 
Som med Terms of Use avtalet ovan har även här en kortare version av avtalet tagits 
fram i form av de rubriker som känns mest väsentliga. Som tidigare nämnt skulle 
kortare avtal öka chansen att de blir lästa och därför kan de sex rubrikerna ovan vara 
ett alternativ till en grund för ett kortare avtal. Det mesta från originalavtalet bör gå att 
förmedla under de här rubrikerna, men för att få med exakt samma innehåll måste 
troligtvis det ”gamla” avtalet användas. 

1. Användarens kontroll över egen information 
2. Informationsinsamling och användning 
3. Dela med sig av information till tredje person 
4. Säkerhet 
5. Länkar 
6. Övrigt 

5.1.3 Sammanfattning av brister i dagens avtal 
Några huvudsakliga problem som jag funnit då jag granskat och läst 
avtalsdokumenten på de tre sajterna är att det är tidskrävande att läsa dokumenten. 
Det känns som att dokumenten nästan är undangömda från användarna då de finns 
tillgängliga via en länk och det är en liten textsnutt som säger att användaren 
godkänner avtalen genom att kryssa i en liten ruta. På Facebook finns det inte ens en 
ruta och på YouTube är den redan ikryssad, en aktiv handling som visar på ett 
godkännande från användaren finns således bara på MySpace. Ett stort problem att 
avtalen inte blir lästa eftersom det bidrar till att både användare och ägare kring 
avtalen inte vet vilka regler eller skydd som gäller. Det är även ett problem att avtalen 
ibland kan kännas oskäliga då ägarna av sajterna frånsäger sig mycket av ansvaret och 
lägger det på användarna istället. De huvudsakliga punkterna som jag anser vara 
viktiga att förbättra kring avtalen är således: tidsåtgången för att läsa avtalen, hur de 
godkänns, mängden text, avsaknad av länkar, avsaknad av användning av färger 
(MySpace är de enda som har färger i form av gula rubriker), val av ord, bristande 
involvering av användaren och att delar känns tämligen oskäliga.   

5.2 Ett exempelavtal framtaget utifrån teorigranskningen 
Eftersom jag inte har en juridisk bakgrund eller den kunskap som behövs för att 
utforma texten i avtalen på ett sådant sätt som är behövligt har jag valt att skriva 
utifrån hur avtalet borde se ut grafiskt och funktionsmässigt. Jag tycker att det är 
viktigt att avtalet är utformat på ett sätt som främjar användarens läsning och 
möjlighet att förstå avtalet inom en rimlig tid. Jag anser det viktigt att avtalet 
maximalt tar användaren fem minuter att läsa och fylla i från dess start tills dess att 
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registreringen är avklarad. Med en längre process blir användarna stressade av 
tidsåtgången och många kommer inte att läsa avtalet i dess helhet.  
 
Utifrån den insamlade teorin och analysen av den samt genomgång av de befintliga 
avtalen har de rubriker som är viktiga att lyfta fram framställts. Det här är 
representerat under 5.1.1 Rubriker som används i dagens Terms of Use och 5.1.2 
Rubriker som används i dagens Privacy Policy. Mitt exempelavtal som jag tagit fram 
och använt under intervjuerna finns här nedan samt som bilaga (Bilaga 5). Utifrån min 
informationsinsamling kring olika teoriområden, den kunskap jag tagit del av och läst, 
min analys av informationen (Kapitel 4) och min granskning av dagens avtal på 
Facebook, YouTube och MySpace har jag använt för att skapa mitt exempelavtal. Jag 
tänkte på avtalet ur en Internet communitys perspektiv för att se till vad som är viktigt 
för communityns bästa. Dagens avtal är för långa och därför har jag utformat ett avtal 
som har en annan utformning och som är kortare än dagens avtal. Ur avtalssynpunkt 
har jag dessvärre en begränsning i juridisk kunskap och anser därför att texten i 
avtalet bör skrivas av någon som har den bakgrunden. Istället har jag skrivit i avtalet 
ungefär vad jag anser vara det viktigaste och sedan visat på mängden text som jag 
anser är rimlig. Exempelavtalet innehåller inte all den text som dagens avtal utan ger 
en mer koncis förklaring och har sedan en länk vid varje villkor där användare kan 
klicka för att få det mer utförliga avtalet. Min tanke är att det inte ska behövas, men 
eftersom jag inte har den juridiska bakgrunden som jag anser vara nödvändig så är det 
min lösning på problemet. Att korta ner avtalet som helhet blir någonting som en 
person med de juridiska kunskaperna behöver göra. Internet är en miljö där vi utför 
saker snabbt och vi läser inte texter från topp till botten utan hoppar mer runt med 
ögonen och läser det som intresserar oss. Därför bör texterna vara kortare och 
uppdelade i mindre stycken.  
 
Text som är publicerad på Internet och annan tryckt form skiljer sig från annan text 
vilket jag skrivit i teorin och dess analys. Därför anser jag det viktigt att tänka på det 
och utforma texten på ett sätt som underlättar för läsaren och att använda ett textsnitt 
som har sans serifer så att den är mer lättläst. Därför valde jag att använda arial som 
typsnitt. Rubriker med större typsnitt och länkar i färg anser jag också passande. 
Genom att dela upp avtalet i mindre delar och klarare gränser anser jag att en del av 
riskarbetet blir gjort eftersom avtalet och dess innehåll blir enklare för användaren att 
ta till sig. Genom att ha kontrollrutor vid var del tvingas användaren att godkänna de 
olika delarna vilket skapar en mer interaktiv miljö där användaren får vara aktiv och 
medverka jämfört med en stor textmassa som inte inbjuder till något engagemang. Ett 
avtal som är uppdelat i mindre delar känns även mer användarvänligt och även 
koppling till MDI kan ske då texten är anpassad till människans hjärnkapacitet och 
underlättar för läsaren eftersom det är mindre sammanhängande textstycken.   
 
De rubriker och delar som jag ansåg vara viktigast att inkludera i avtalen och en snabb 
förklaring till dem följer nedan. De är: Kvalifikationer – de kriterier en användare 
måste uppfylla för att få vara en medlem. Personlig information och 
användarkonto – hur den personliga informationen kommer att samlas in, bearbetas 
och användas. Även hur användarkontot får användas och vem som har rätt till 
användarkontot. Säkerhet – vilken säkerhet som finns på sajten i form av säkerhet för 
personlig information, vilka åtgärder som tas för att bevara säkerheten och bevarandet 
av en säker plats som communityn ska vara. Immateriella rättigheter och 
upphovsrätt – vilka regler som gäller kring användandet av material som är 
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upphovsrättsskyddad och vilka rättigheter som ska följas. Förbjudet innehåll – regler 
kring vad som är tillåtet och inte tillåtet innehåll på communityn så att det inte råder 
några oklarheter om vad som inte får finnas på sajten. Tvister och dispyter – det är 
alltid svårt att veta hur tvister och dispyter ska lösas, men det borde framgå vilken 
grundfilosofi som finns om tvister eller dispyter skulle uppstå. Ansvarsfriskrivning – 
den del som alla ägare av communities vill ha med för att kunna godkänna avtalen 
eftersom de inte vill bli skyldiga på grund av saker som användare gjort på deras 
community. Det är dessvärre ett gott ont som användare av communities troligtvis 
kommer få att leva med och inget som går att ta bort eftersom en ägare av en 
community då skulle få allt för stort ansvar.  Ansvarsbegränsning – det måste finnas 
med någon form av förklaring vad som är vems ansvar och vilka regler som gäller 
kring ansvar. Övriga applikationer – om det rör sig om en community där användare 
kan lägga till applikationer som andra sedan kan använda så behövs det ett regelverk 
kring hur de får användas och vem som så står till skuld om en applikation skulle 
skapa problem. Användarens kontroll över egen information – det borde stå tydligt 
att användaren ska kontrollera sina uppgifter och att den har det yttersta ansvaret för 
den information som sprids via sitt användarkonto. Informationsinsamling och 
användning – det bör framgå vilken sorts information som samlas in, hur den lagras 
och hur och vem som får använda den. Dela med sig av information till tredje 
person – det ska stå hur information från sajten får spridas vidare till andra personer 
så väl som vänner och personer som inte är medlemmar på communityn. Om det 
handlar om känslig och personlig information ska det tydligt framgå om information 
får spridas vidare eller inte. Länkar- Regler kring huruvida information får spridas 
via länkar och andra kopplingar till andra sajter som till exempel konkurrerande 
communities bör framgå i avtalet.  Slutligen bör det finnas en Övrigt – där 
information kring hur användare kan komma i kontakt med personal eller andra 
ansvariga personer framgår. I den övriga informationen kan även annan viktig 
information som är situationsanpassad till communityn förmedlas.  
 
Nedan återfinns det exempelavtal som jag framställt. Sida 1 är sidan där användarna 
matar in sin information. Sida två är terms of use avtalet, sida tre är privacy policy 
avtalet och sida fyra visar användaren den inmatade informationen och ett slutligt 
godkännande av avtalen görs.   
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Figur 1 Sida 1 av 4 av exempelavtalet 



 

37 

 
Figur 2 Sida 2 av 4 av exempelavtalet 
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Figur 3 Sida 3 av 4 av exempelavtalet 
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Figur 4 Sida 4 av 4 av exempelavtalet 

5.3 Användarintervjuer med användartest av exempelavtalet  
För att testa exempelavtalet ovan (även bilaga 5) anordnades tio intervjuer med en 
fördelning av fem kvinnliga och fem manliga respondenter. Intervjun gick till väga på 
viset att respondenterna först fick en förklaring till uppsatsen och varför intervjun 
skulle genomföras. Sedan fick de svara på de första fyra frågorna (bilaga 4) för att 
därefter genomgå exempelavtalet som om de skulle registrera sig på en community på 
Internet. Efter användarna blivit fiktiva medlemmar och godkänt exempelavtalet 
avslutades intervjun med de sista tre frågorna. Sedan fanns möjlighet för att diskutera 
avtalet och eventuella förbättringar eller andra tankar kring Internetavtal och 
communities. Nedan finns en tabell (Tabell 3) som visar respondenternas tidsåtgång 
för intervjun samt tidsåtgång för exempelavtalet. Tidsåtgången för exempelavtalet är 
inkluderad i den totala intervjutiden.  
 

Respondent Intervju tid Tidsåtgång exempelavtalet 
XX1 12 4 
XX2 16 4 
XX3 15 5 
XX4 12 3 
XX5 15 7 
XY1 9 4 
XY2 15 4 
XY3 16 4 
XY4 8 3 
XY5 12 3 

Tabell 3 Intervjuade respondenter och tidsåtgång 
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Den genomsnittliga tiden för intervjuerna var 13 minuter (130 minuter/10 användare). 
Den genomsnittliga tiden för att genomgå avtalet var 4.1 minuter (41 minuter/10 
användare). Av de tio respondenterna var 8 av 10 medlem på någon av sajterna 
Facebook, YouTube eller MySpace. Av de 8 medlemmarna var det ingen som hade 
läst varken ”Terms of Use” eller ”Privacy Policy” avtalen. Den enda personen som 
svarade att han alltid läste avtalen var XY4 som inte var medlem i någon community 
och som i regel alltid läser alla avtal som han kommer i kontakt med. När jag frågade 
hur det kom sig att han gjorde det berättade han att han tidigare inte gjorde det men 
efter en tvist som uppstod efter han godkänt ett avtal som ledde till en längre 
utredning har han ändrat sin inställning till avtal till att nu alltid läsa avtal innan han 
godkänner dem.  
 
Nedan är en tabell som visat statistik från intervjuerna från de frågor som hade ja och 
nej svar. 
   

Intervjufråga Ja Nej 
Är du medlem på Facebook, YouTube eller MySpace? 8 2 
Läste du ”Terms of Use” och/eller ”Privacy Policy”? 1 9 
Känner du att du vet vilka riktlinjer och regler som finns och gäller? 2 8 
Brukar du läsa avtalen vid köp av vara/tjänst? 6 4 
Brukar du läsa avtalen vid medlemskap i en community? 0 10 
Tycker du att dagens avtal är anpassade efter sina användare på 
Internet och sitt användningsområde 

1 9 

Känner du att du kunde läsa och ta till dig informationen inom 
rimlig tid? 

8 2 

Skulle du läsa ett sådant här avtal om du skulle registrera dig på en 
hemsida? 

7 3 

Tabell 4 Statistik över ja och nej svar från intervjuerna 
 
Respondenterna uppgav som anledning till att de inte läst avtalen och inte brukar läsa 
dem att det tar för lång tid, det är standardavtal som inte lockar, massavtal där en 
enskild person inte kan göra någonting åt situationen ändå, andra vänner som godkänt 
avtalet och litar på att det då måste det vara ett avtal som kan godkännas eftersom 
vänner gjort det, tidskrävande, lång text, alla community avtal känns likadana, för 
liten text, för byråkratiskt och jobbigt att läsa.  
 
Av de tio respondenterna var det sex som svarade att de brukade läsa avtalen om det 
handlar om köp av en vara eller tjänst med den gemensamma motiveringen att det 
handlar om pengar och att det kan innebära ekonomiska och rättsliga aspekter. När 
pengar är inblandade var respondenterna mer måna om att inte bli lurade och en rädsla 
fanns kring att bli bunden till något abonnemang eller annat som kan innebära att 
ekonomisk ersättning ska erläggas. Endast en av personerna som svarade sa att han 
inte läser avtalen vid handel, XY3, berättade att han inte kände dess vikt eftersom han 
personligen kan stora delar av Sveriges lagar eftersom han arbetar med dem i sitt yrke 
som jurist. Därför ansåg han att handel som sker via Internet är skyddat via rättsliga 
lagar och eftersom han känner till de lagarna och vet hur han skulle ta tag i ett 
problem som uppstod genom att ett avtal på Internet inte följts så fanns det mindre 
mening med att faktiskt läsa avtalet eftersom lagarna står över det avtal som finns på 
Internet.  
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På den fjärde frågan kring avtalen och om de är utformade efter sina användare och 
sitt användningsområde var det bara en person som tyckte att de var det (XY1) med 
motiveringen att de ”antagligen är framtaget för att miljoner av människor ska följa 
det.”1 De andra nio respondenterna var eniga om att dagens avtal inte är anpassade 
efter sina användare eller till sitt användningsområde på Internet. XX2 ansåg att 
avtalen var ”långt ifrån pedagogiska men egentligen inte värre än andra avtal som 
man kommer i kontakt med” och att avtalen borde vara ”kortare och tydligare då 
Internet används på ett snabbare och mer spontant sätt”2. De andra användarna 
pratade mer om att avtalen är för långa, för byråkratiska, svårlästa, svår förståeliga, 
inte anpassade efter dagens tempo, för opersonligt, för liten text, innehåller för många 
friskrivningar och att de inte är anpassade för snabb kommunikation och dynamiskt 
användande.  
 
Utförandet av användartestet av exempelavtalet var enkelt att genomföra då 
användarna fick en förklaring till avtalet. Exempelavtalet är utformat i Word och 
sparat som webbsida för att kunna visualisera och efterlikna en sajt så mycket som 
möjligt. Då all funktionalitet inte fanns på felkontroller och knappar fick jag beskriva 
den funktionalitet som fanns så att användarna skulle genomföra testet som om det 
var en riktig situation då de skulle registrera sig på en community. Kontroller som jag 
anser viktiga är att födelsedata matas in på ett korrekt sätt, att det valda 
användarnamnet kontrolleras direkt om det är ledigt eller om en annan tidigare 
användare använder det och om lösenordet är bra nog och inte är det samma som 
användarens namn, efternamn, e-mail eller personnummer. För att kunna klicka sig 
vidare till nästa steg så behövde alla uppgifter vara ifyllda och alla individuella 
villkoren var tvungna att vara godkända. Om alla villkoren inte vara godkända då de 
klickade på fortsätt-knappen var tanken att en ruta skulle komma fram med en 
förklaring att ett visst villkor inte godkänts och om användaren då ville läsa mer och 
en länk till mer information kring det villkoret skulle då visas. Funktionalitet med de 
felkontroller och fönster som skulle visas om fel gjorts av användaren fanns dock inte 
vid intervjutillfället. Eftersom det inte var avtalets felkontroller som var det viktiga 
ansåg jag det tillräckligt att förklara de delarna för respondenterna.  
 
Som tidigare nämnt var snittiden för att läsa och fylla i alla delar av avtalet 4.1 
minuter. Av de cirka fyra minuterna var det i snitt en minut som gick till att fylla i 
personuppgifterna på steg 1 av exempelavtalet. Det vill säga, resterande delar av 
avtalet tog i snitt tre minuter.   
 
Efter exempelavtalet genomförts frågade jag respondenterna om de ansåg att de kunde 
läsa avtalet och ta till sig den information som fanns inom rimlig tid. Åtta av tio 
svarade att det ansåg avtalet vara bra längd på, bra utformning och att tidsåtgången 
var rimlig. De två som inte ansåg det var XX3 och XX5 som ansåg att det tog lite för 
lång tid. En viktig poäng här är även att XX5 inte har svenska som sitt modersmål 
vilket även delvis förklarar att det tog 7 minuter för respondenten att genomgå 
exempelavtalet.  
 
Sju av tio svarade att om alla Internetavtal var utformade som exempelavtalet skulle 
de läsa avtalen. Förklaringar till det här uppgavs vara att det var lättöverskådligt, 

                                                 
1  Intervju med respondent XY1 
2  Intervju med respondent XX2 
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mycket lättare att ta till sig, tydligt vad det innehåller (med koppling till att det stod 
steg 1 av 4 samt uppdelningen av de olika rubrikerna med tillhörande godkännande 
(XX2)), snabbt och smidigt att läsa, effektivare informationskommunikation, tydlig 
struktur med del för del och slutligen att det kändes mer som ett frågeformulär där det 
kändes mer som en interaktion jämfört med rent läsande.  XX4 och XY2 som svarade 
att de inte skulle läsa avtalen även med den nya utformningen svarade att de inte 
kunde säga att de alltid skulle läsa avtalen, men att de eventuellt skulle läsa dem 50 % 
av tiden om de faktiskt var utformade och hölls korta som exempelavtalet var.  
 
Den sista frågan var kring om respondenterna kunde komma med ytterligare förslag 
på förbättringar. XX1 ansåg att det var bra men att det kändes lite onödigt att behöva 
godkänna alla enskilda villkor. Kombinationen med att godkänna alla villkoren och 
sedan ett slutligt godkännande av helheten var bra och helheten var bättre än dagens 
avtal. XX2 tyckte att en möjlig förbättring skulle vara att mer delar av texten skulle 
vara i punkform eftersom det är enklare att läsa och mer uppdelat. XX5 tyckte att de 
enskilda godkännanden av villkoren var bra eftersom det gav en större vikt till att de 
faktiskt skulle läsas och tydligare vad som godkändes. XX3 tyckte att det skulle vara 
bättre om de två avtalen ”Terms of Use” och ”Privacy Policy” var utformade som ett 
avtal istället för två. XY5 kommenterade den tydliga strukturen och det var bra hur 
avtalen presenterades del för del. De resterande tyckte att avtalet var bättre än dagens 
avtal och att det var en intressant teknik med de enskilda godkännandena för att få 
användaren att faktiskt läsa de olika delarna.  
 
Efter intervjufrågorna besvarats fanns tid för öppen diskussion och utbyte av åsikter i 
en mer avslappnad form. Då kom tankar och idéer fram kring huruvida det kanske 
skulle vara effektivt att tvinga användare att mata in information så som 
kreditkortsnummer, e-legitimation eller bank-id för att användarna då skulle bry sig 
mer eftersom det kan kopplas till ekonomiska faktorer och e-legitimation eller bank-id 
som är mer rättsligt kopplat. Andra tankar lyftes fram om hur medvetenhet ska 
förmedlas så att fler läser avtalen istället för att bara godkänna dem. Med en 
utformning som exempelavtalet där användaren blir mer involverad och avtalet visas 
utan att användaren själv måste ta sig till avtalet kändes bättre och ökar chansen till att 
det blir läst.   

5.4 Sammanfattning av empiri 
Dagens avtal är som regel långa och svåra för en användare att ta till sig. Deras 
struktur är tydlig, men är tyvärr inte anpassad efter sitt användningsområde och de 
hjälper inte användaren på traven vid läsning och förståelse. Respondenternas svar 
tyder på ett bristande intresse av att läsa dagens avtal. Avtalen blir ignorerade på 
grund av tidigare avtal som satt en prägel på att avtalen är svårlästa och tidsödande att 
läsa. Avtalen som jag granskat visar att respondenterna har likartade åsikter och att 
avtalen är långa och tidsödande att läsa. Risken som uppstår då ett avtal inte blir läst 
är uppenbart eftersom användare och ägare kommunicerar med varandra utan att alla 
delar av kommunikationen är hel. Ägarens kommunikation genom avtalen blir bruten 
då användarna inte läser och tar åt sig informationen som kommuniceras. En del anser 
att det är formalia som står i avtalen, men det som förmedlas är viktig information 
kring ägarens åsikter och planer samt meningen med communityn. Om de viktigaste 
aspekterna i avtalen inte når användarna finns risken att communityn missbrukas och 
att dess mål aldrig kan uppnås, allt på grund av ett avtal som blir ignorerat och inte 
läst. Med en bättre utformning av avtalen kan användarnas negativa åsikter kring 
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avtalen ändras och avtalen kan bli lättare att läsa och uppfatta. Genom mer eftertanke 
kan webbdesigners och utvecklare gemensamt med ägarna av communities ta fram 
bättre avtal. Mitt exempelavtal visar att det finns en stor förbättringspotential då 
avtalet i snitt tog 4,1 minuter att läsa och respondenternas svar visar att de anser 
avtalet användarvänligt och mer interaktivt. All den text som finns med i 
originalavtalen fanns inte med i exempelavtalet, men alla respondenter valde att läsa 
avtalet i sin helhet. Snitt tiden på 4.1 minuter visar på att det går snabbare att läsa ett 
kortare avtal, vilket inte är den huvudsakliga poängen, poängen är att användarna tog 
sig tiden att läsa avtalet och alla dess delar och var positiva till avtalets design. Det går 
troligtvis aldrig att tvinga en användare att läsa ett avtal, därför blir det svårt att 
säkerhetsställa att användare läser avtalen. Samma situation råder vid andra 
avtalssituationer, det vill säga, det är svårt att säkerhetsställa att de berörda parterna 
läser och tar åt sig informationen som förmedlas. Intervjuerna visar att ett bättre 
utformat avtal kan öka chanserna för att avtalen blir lästa om de är kortare och mer 
lättåtkomliga. Genom att inkludera avtalen som en ett steg i registreringsprocessen 
istället för att gömma dem via länkar ökar chansen att de blir genomlästa.     
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6 Analys av empiri 
I det här kapitlet används frågorna från ”4.7.1 Analysmetod framtagen utifrån 
analysen av den samlade teorin” för att sammankoppla teorin och empirin i en 
analys. Även det framtagna exempelavtalet analyseras utifrån frågorna samt teori och 
empiri.  

6.1 Dagens Internetavtal 
Nedan följer en analys av dagens avtal som finns på Facebook, YouTube och 
MySpace där frågorna från avsnitt 4.7.1 används i koppling till den redovisade teorin 
och empirin.  
 
Är avtalen för tidsödande att läsa eller är det en rimlig tidsåtgång som krävs för 
att läsa dem? 
Utifrån teorin som säger att ett nästintill hektiskt tempo råder på Internet där tid är en 
viktig faktor. Många Internetanvändare förväntar sig att allt ska ske snabbt och 
skummar sig genom texter istället för att läsa sidor uppifrån och ner. Den 
genomsnittliga tiden som uträknas i avsnitt 5.1 med en tidsåtgång mellan 24-42 
minuter för att läsa avtalen tyder på att det är för tidsödande. Med tanke på den snabba 
livsstilen som många lever på Internet och det höga tempo som allt ska ske i så finns 
ett behov att korta ner avtalen. Avtalen måste förändras eller kortas ner för att dess 
tidsåtgång för att läsa dem minskar. 
 
Är texten i avtalen anpassad efter sina användare och användning på Internet?  
Texten i avtalen som granskas visar sig vara anpassad till sitt område då typsnitt utan 
klackar har används vilket teorin stödjer. Utöver lite gul text i MySpace avtalet är det 
ingen användning av färger för att underlätta för användarna. Inget sätt för smidigare 
navigering finns inte heller med i avtalen utan användare måste skrolla genom avtalen 
för att komma till de delar som de vill läsa. I teori kring hur vi läser och tar till oss 
information på Internet så läser vi oftast inte från början till slutet på en text utan 
hoppar mer runt i informationsmängden. I dagens avtal finns det inte möjlighet att 
navigera i avtalstexterna på det viset utan det förväntas att användare ska läsa det från 
topp till botten.  
 
Hur och när under registreringsprocessen presenteras avtalen som registrerande 
användare måste godkänna? 
Alla tre sajterna presenterar sina avtal på första registrerings sidan där övrig 
användarinformation ska matas in. Avtalen presenteras dock i formatet av en länk och 
avtalstexten i sig blir aldrig synlig för användaren om de inte aktivt väljer att klicka på 
länken som öppnar avtalen i ett separat fönster. Kopplat till risk management finns en 
stor risk med metoden som avtalen framställs. Eftersom det inte är någonting som 
garanterar att en användare ens ägnar en sekund till att se texten finns en uppenbar 
risk att avtalen inte blir lästa och att registrerande användare helt enkelt klickar i rutan 
som medger ett godkännande av avtalen. 
 
En koppling till SQA kan göras då SQA ska säkerställa kvalitet på system och 
program genom att strukturera upp utvecklingen i processer och kontinuerliga 
granskningar. Kvalitén i dagens avtal i hur de presenterar avtalen är vacklande. 
Någonstans på vägen har registreringsprocessen utvecklats för snabbt och avtalstexten 



 

45 

har hamnat i skymundan. Många ser det viktigaste i processen att bli en medlem och 
att genomföra medlemskapet och inte de regler som finns i avtalet som är den faktiska 
grunden i medlemskapet. Som teori kring SQA tydligt skriver måste utvecklare ibland 
ta ett steg tillbaks för att kunna se helhetsbilden. Bevisligen är det något som behövs 
även här då avtalen har hamnat i skymundan.  
 
Visas avtalen för användaren eller måste användaren själv klicka sig till 
avtalstexten? 
Som tidigare skrivit är det användaren som aktivt måste ta sig till avtalen och dess 
innehåll. Ingen av community sajterna Facebook, YouTube eller MySpace gör 
avtalstexten tillgänglig för användare på ett smidigt sätt. Det går att argumentera att 
avtalen presenteras smidigt eftersom användarna själva kan välja om de vill läsa dem 
eller inte. Eftersom avtalet och dess innehåll är en av hörnstenarna för medlemskapet 
anser jag dock att avtalet måste bli en del som inkluderas vi registreringen som ett 
obligatoriskt moment. De webbdesignerns som arbetat med de granskade avtalen 
verkar ha en gemensam grund i att avtalen inte behöver vara en del som blir synlig för 
sina användare.  
 
Vilken metod används då en registrerande användare ska godkänna avtalen och 
innebär det en aktiv handling från användaren eller ej? 
Alla tre sajterna använder sig av ”point-and-click” metoden vilket innebär att 
registrerande användare enkelt kan godkänna avtalen genom att klicka på en knapp 
eller fylla i en ruta vilket innebär ett godkännande från användarens sida. Det positiva 
med den här metoden är att det är snabbt och smidigt att lämna ett godkännande. Det 
negativa är dock att avtalet hamnar mer i skymundan och ett godkännande kan ges 
utan att komma i kontakt med avtalet och dess innehåll.    
 
Koppling med användning av ”point-and-click” metoden kan även här göras till SQA 
här effektivisering har gått för långt. Kvalitén i avtalet minskar avsevärt då det inte 
förmedlar de viktigt regler som finns skrivet i avtalet. Det perfekta scenariot vid en 
registrering skulle vara att det gick snabbt smidigt och att användaren läst och förstått 
hela avtalet. Tyvärr är det ett scenario som sällan sker. På grund av hur avtalen 
presenteras i nuläget och hur de godkänns är det allt för många som godkänner 
avtalen i ren lathet, i hoppet och tron att inget farligt kan medföras i medlemskapet.  
  
Är avtalets design anpassat till sin användare i koppling till teorin presenterad i 
kapitel 3? 
Den enda anpassningen som tydligt syns i alla tre avtalen är att de har använt ett 
typsnitt utan klackar. Enligt teori är det enklare för människor att läsa text utan 
klackar när det sker på en datorskärm. I tryckt text är det däremot lättare att läsa text 
med klackar. Utöver anpassning av typsnitt och större storlek på rubrikerna finns 
ingen anpassning till användningssituationen på Internet. 
 
Framgår de viktiga aspekterna i avtalet på ett tydligt sätt så en användares risk 
tydligt framgår?  
Texten i avtalen är välskriven och förmedlar det som en registrerande användare 
behöver veta. Det står tydligt vad som ska ske med information på communityn och 
vem som har ansvar för den. Det står även vem som är ansvarig för information och 
hur den får användas om avtalet godkänns. De viktiga aspekterna som finns med i 
avtalet finns med om avtalet blir läst. Problemet ligger snarare i att avtalen är för 
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långa och tidskrävande att läsa och förstå. Därför blir de inte lästa och de risker som 
användarna utsätter sig för blir inte förmedlade om användaren inte läser avtalet. På 
grund av det utsätts ägaren av communityn för risker då deras registrerade användare 
agerar utefter egna regler och principer och är omedvetna om de regler som står i 
avtalet. 
 
Dagens avtal har för många delar och frånskriver ägarna allt för stor del av ansvaret. 
Jag anser att det är fel att de kan skriva att det är användarens skyldighet att 
kontinuerligt läsa avtalen för att veta vilka regler som gäller medan de själva kan 
ändra i avtalen när de vill utan att användarna verkligen får vetskap om det. Att varje 
användare ansvarar för det som de skriver och gör är en självklarhet, men att lägga allt 
ansvar på användarna känns oskäligt om de inte kan garantera att alla användare är 
medvetna om det. Tyvärr är det svårt att bevisa eller kontrollera om alla användare 
faktiskt läst avtalen och känner till de regler och riktlinjer som finns på en 
community. Det som går att göra är dock att utforma avtalen så att de är så enkla som 
möjligt för läsaren att ta till sig men att fortfarande hålla de regler som är viktiga.  
 
I dagens avtal frånskriver sig ägarna av community sajterna nästintill allt ansvar. Som 
användare på YouTube innebär det att användaren ska ha fulla rättigheter att publicera 
bilder, filmer, ljud och annat material. För att skapa en enkel film med en känd 
musikslinga och lite bilder innebär det att godkännande ska finnas från ägaren av 
musikslingan och godkännande av alla de bilder som används i videon. Det är viktigt 
att skydda upphovsrätten och material med copyright, men någon förändring måste 
ske annars känns avtalen oskäliga eftersom det skulle vara nästintill omöjligt för alla 
användare på YouTube att få godkännande för att använda de musikslingor som finns 
i alla videoklipp på sajten. En koppling till teorin kring avtal kan göras här då ett avtal 
kan ogiltigförklaras om villkoren är oskäliga. Den bedömningen överlåter jag dock till 
andra forskare. Eftersom mitt fokus ligger på avtalens utformning och inte lika 
mycket deras innehåll så ser jag att någon annan med mer juridiskkunskap behöver se 
över avtalen. Det jag vill påvisa är problemen som uppstår då användare inte läser 
avtalen och lever sina liv på community sajterna utan vetskap om vad avtalen säger 
som uppstår genom den utformning som dagens avtal har och hur de presenteras till 
användarna. 
 
Är designen av Terms of Use/Privacy Policy-avtalet tilltalande och lättförståeligt 
samt främjar användbarhet? 
Designen och sättet som avtalen framställs på känns som ett gediget sätt men avtalen 
är långa. Som tidigare nämnt är typsnittet anpassat till Internet och läsning via 
datorskärm. Avtalen är också uppdelade med rubriker och olika delar. Rubrikerna 
hjälper användare att läsa avtalen och få en övergripande syn av vad som ingår i 
avtalet. Varken sätter som avtalen presenteras i sin länkning från registrerings sidan 
eller avtalstexten i sin helhet känns dock lättförståeligt eller övertygande användbart. 
Att avtalet är användbart är klart eftersom det förmedlar ägarens krav som ställs för 
medlemskap, men i hänsyn till att vara användbart genom att förenkla för användaren 
blir det lidande tyvärr. 

6.1.1 Sammanfattning av analysen av dagens avtal 
Dagens avtal känns inte anpassade utefter sina användare eller sin situation. Dagens 
avtal är en del av registreringsprocessen men avtalens text och de tillhörande villkoren 
hamnar i skymundan. Med bakgrundsteori kring webbdesign och hur en 
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webbdesigner kan underlätta läsaren kan en direkt koppling göras till att fler åtgärder 
är möjliga för att förbättra avtalen. I granskningen och undersökningen som gjorts har 
det framkommit tre skäl till varför avtalen presenteras som de gör i nuläget. Det ena är 
att effektiviseringen av avtalen har gått för långt och att avtalens villkor och den text 
som de innehåller har gått förlorad i all hast om att snabba på registreringsprocessen. 
Det andra skälet är att ägarna av sajterna sagt åt sina webbdesigners att utforma 
registreringsprocessen så att det går att godkänna avtalen utan att behöva ta del av 
dem.  Det tredje skälet är att det i nuläget finns för dålig kunskap om hur avtalen bör 
utformas för att de faktiskt ska bli lästa.   
 
Om avtalen inte blir lästa blir det ett problem för det samhälle som finns på Internet 
på dessa communities. Det är som ett samhälle med laglösa människor som inte har 
några regler som sätter regler för samhället som de lever i. Utan regler har alla rätt att 
göra som de vill med den information som de besitter. En communities mål blir 
underminerat då dess användare inte tar del av de regler och riktlinjer som finns. 
Säkerheten som användare bör ha kan inte garanteras då andra användare kan agera på 
ett sätt som bryter mot reglerna som finns. I teorikapitlet har teori presenterats där en 
användares säkerhet är viktig och de sätt som en community ska användas. I en 
situation där användare inte tar del av reglerna är behovet av en moderator eller 
anställda viktigt för att sätta stopp på de saker som kan ske som bryter mot reglerna.  
 
Den personliga integriteten är viktig och därför måste den information som finns på 
communities och andra sajter skyddas. Rådande lagar så som PUL måste följas och 
det måste framgå vad tanken är med informationsinsamlingen som sker. Regler kring 
upphovsrätt och rättsskyddat material måste följas. Det gränssnitt som en community 
tillhandahåller sina användare måste därför uppfylla de krav som krävs och förenkla 
för sina användare. Det behövs även begränsningar som sätter stopp för det som inte 
ska vara tillåtet. Gränssnittet eller utformningen ska vara anpassad till sin användare, 
därför måste faktorer räknas in som hur användarens situation kan tänkas vara när 
registreringen sker. För att förenkla bör därför alla onödiga moment tas bort som kan 
störa användaren. Kvalitets tänkandet som finns inom SQA borde anpassas till dagens 
avtal och registreringsprocess för att förbättra och se mer till vad som är viktigt. Om 
det är att skapa ett konto, att användarna får reda på reglerna som gäller eller om det 
är en kombination av dem. Avtalen behöver anpassas mer efter sina användare då 
avtalen ska vara en kommunikationsbrygga mellan ägarna och användarna. 
Kommunikationen sker via det elektroniska avtalet och interaktionen mellan 
människa och dator måste därför anpassas mer. Dagens avtal är enligt min analys mer 
inriktade till att kunna massproducera ny användarkonton och fokus på att användare 
ska ta del av avtalen och dess villkor har hamnat i skymundan.  

6.2 Exempelavtalet 
Är avtalen för tidsödande att läsa eller är det en rimlig tidsåtgång som krävs för 
att läsa dem? 
Exempelavtalet är snabbt att läsa, men informationen som det förmedlar är inte i 
närheten lika omfattande som avtalen som Facebook, YouTube och MySpace. Texten 
är inte juridiskt utformad i samma utsträckning som originalavtalen och alla villkoren 
som de andra avtalen förmedlar finns inte med i avtalet.  Den genomsnittliga tiden av 
4,1 minuter som den fiktiva registreringen tog ger tyvärr ingen korrekt jämförelse. 
Den genomsnittliga tiden visar att det går snabbare att läsa ett avtal med kortare text. 
Det som exempel avtalet och dess registrering visar med stöd från intervjufrågorna är 
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dock att avtalets utformning är bättre än originalavtalen. Respondenterna svarade 
positivt till att designen var bättre och svaren visar på att fler kan tänka sig att läsa 
avtalen om utformningen skulle vara likartad till exempelavtalet. .  
 
Är texten i avtalen anpassad efter sina användare och användning på Internet?  
Texten känns mer anpassad till sin situation, men som tidigare nämnt är den inte 
fullständig. Tanken med avtalstexten var att visa på att det går att skriva avtalstexten i 
kortare format men ändå få med det absolut viktigaste. Eftersom juridiskbakgrund 
saknas är dock texten inte bra nog utformad. Texten är utformad på ett sätt som 
hjälper läsaren att komma åt texten och läsa den, språket är lättare och kortare texter 
där användare kan tillgå mer information genom att klicka på de länkar som finns 
under varje del av avtalet. Från intervjuerna framkom åsikter som styrker 
utformningen av texten då det är tydligt vart i processen användaren befinner sig med 
tydliga markeringar om vilket steg de befinner sig i. Till exempel steg 2 av 4. Som 
XX2 berättade så skulle det vara ännu enklare om fler delar delades in i punkform 
vilket då delar upp texten ytterligare och viktiga delar kan delas in i mindre punkter 
som förenklar en användares läsning. 
 
Hur och när under registreringsprocessen presenteras avtalen som registrerande 
användare måste godkänna? 
Avtalet är uppdelat i fyra steg/moment och avtalen presenteras i text för den 
registrerande användaren i steg två och steg tre, samt ytterligare ett godkännande som 
godkänner avtalen i dess helhet i steg fyra. Avtalen är uppdelade i mindre delar och 
det är tydligt vad som innehålls i varje del med hjälp av avgränsningar. Varje del 
måste även godkännas för att registreringen ska kunna fortskrida. Eftersom avtalen 
och dess text blir ett steg i registreringen blir det även ett naturligare steg att även läsa 
texten. När det blir en naturligare del och det tydligt framgår vilket steg i 
registreringen som användaren befinner sig vid.  Främjar det även användbarhet och 
underlättar för användarnas kognitiva förmåga. De behöver inte hålla lika många delar 
i sina tankar då de kan ta avtalets delar steg för steg och godkänna dem i mindre delar. 
Användaren kan då läsa en del, godkänna den, och sedan släppa den tanken för att 
fokusera på en ny del istället för att behöva känna att de måste bevara hela avtalet i 
tankarna till dess att de godkänt villkoren.  
 
Visas avtalen för användaren eller måste användaren själv klicka sig till 
avtalstexten? 
Avtalen blir en obligatorisk del av registreringen där användaren får avtalet 
presenterat utan att behöva ta några omvägar för att ta del av texten. Eftersom texten 
presenteras som en del blir det enklare för användaren att ta den till sig. Eftersom var 
del ska godkännas ökas chanserna att delarna även blir lästa. Flavián et al. (2006) och 
Badre (2002) skriver att det är viktigt att underlätta för sin användare. Genom att 
texten presenteras som en del av registreringsprocessen underlättar avtalets och sidans 
design för de registrerande användarna.  
 
Vilken metod används då en registrerande användare ska godkänna avtalen och 
innebär det en aktiv handling från användaren eller ej? 
Exempelavtalet använder ”point-and-click” metoden men i en ökad utsträckning 
jämfört med de övriga avtalen. Genom registreringen måste användaren godkänna de 
olika delarna inom avtalet och sedan även ett slutgiltigt godkännande som godkänner 
texterna i sin helhet.  
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”Point-and-click” metoden används på ett sätt som tvingar fram en interaktion mellan 
sidan där texten presenteras och den registrerande användaren. Då det inte bara är en 
enkel knapptryckning som godkänner hela avtalen blir det mer interaktivt eftersom 
användare måste klicka i fler godkännanden som är bredvid de villkoren som 
godkänns. Metoden känns välanpassad till sin situation då den hjälper användare att 
aktivt medge sitt godkännande till de olika delarna. 
 
Är avtalets design anpassat till sin användare i koppling till teorin presenterad i 
kapitel 3? 
En Internet community är grunden för ett virtuellt samhälle där vardagliga företeelser 
sker via användandet av datorer istället för att fysiskt träffas. De regler och vett och 
etikett som råder eller ska råda förmedlar dess ägare genom sina avtal som alla 
registrerande användare måste godkänna för att bli medlemmar. Den rådande kulturen 
och snabbhet som finns på Internet kräver att sajter är anpassade till sitt syfte. 
Registreringen på communities finns för huvudsakligen för två syften, nya 
medlemmar ska kunna registrera sig och ägarnas regler och villkor ska förmedlas och 
godkännas. Registreringsprocessen måste därför vara snabb och effektiv, men 
samtidigt vara grundlig och välstrukturerad.    
 
Avtalets design i nuläget underlättar för användare, texten presenteras med typsnittet 
arial vilket är lättare att läsa på en datorskärm vilket gör den lättläst, rubriker är större 
i sin storlek och det finns länkar som leder till mer information om det önskas. 
Designen främjar en intuitiv registrering där användare aktivt måste godkänna de 
olika villkoren som presenteras del för del. På det viset blir det kortare stycken av text 
som användaren läser och sedan får klicka i godkännandet för den delen. Det här 
enligt respondenterna gör att användaren känner sig mer delaktig och att 
informationen förmedlas i mindre stycken och texten känns inte lika överhängande. 
Exempelavtalet skulle kunna ha varit utformat med mer färger då delar kunde ha varit 
färgmarkerade för att poängtera att de är viktigare än andra.  
 
Med kortare textstycken och en klar uppdelning med individuella godkännanden 
minskar risken att användare ska klicka i godkännandet utan att läsa avtalen. Texten 
presenteras tydligt och är tillgänglig för användaren. Ägarens risk att användare inte 
läser avtalen blir därför mindre och användares risk att bli besvikna eller känns sig 
kränkta minskar avsevärt då de tar del av reglerna och vet hur deras information kan 
komma att användas.  
 
Framgår de viktiga aspekterna i avtalet på ett tydligt sätt så en användares risk 
tydligt framgår?  
De viktigaste aspekterna framgår, men med lite för lite information i sitt utförande. 
Tanken med den nerkortade texten är att användaren ska få de viktigaste aspekterna 
och riskerna förklarade på ett snabbt och smidigt sätt men ändå fullständig 
information. Tyvärr är textens utformning bristfällig i det avseendet. Tanken med 
avtalet och dess syfte i den här studien var att testa designen och inte dess innehåll 
eftersom det kräver mer kunskap inom juridik.  
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Är designen av Terms of Use/Privacy Policy-avtalet tilltalande och lättförståeligt 
samt främjar användbarhet? 
Med den design och utformning som avtalet har så främjar det användbarhet och är 
mer lättförståeligt i jämförelse med de originella avtalen. Avtalets design är anpassat 
till sin situation. Sidorna har inget onödigt informationsflöde i form av bilder, ljud 
eller andra moment som kan störa. Avtalens upplägg främjar användbarhet då texterna 
presenteras till sin användare utan att det blir en omväg. Avtalen är uppdelade i 
mindre delar vilket förenklar och minskar den totala informationen som användarna 
måste anstränga sig för att komma ihåg. Uppdelningen gör att de enkelt kan godkänna 
alla villkoren och sedan lätt se över att de har godkänt alla delarna för att sedan gå 
vidare. Genom uppdelningen av villkoren och dess individuella godkännande blir det 
även tydligare för användare vilka villkoren faktiskt är och om det finns regler som de 
inte kan godkänna blir de lättare att märka. Risken för att användare ska registrera sig 
utan att sett texten är eliminerad eftersom texten är en del av registreringen.  

6.2.1 Sammanfattning av analysen av exempelavtalet 
Exempelavtalet är framtaget utifrån analysen som skett av både teori och empiri där 
dagens avtal på Facebook, YouTube och MySpace har granskats. Avtalet är mer 
anpassat utefter sin användare i jämförelse med originalavtalen. Avtalen och dess 
villkor blir en naturligare del av registreringen och det blir lättare för registrerande 
användare att läsa avtalen. Som många av respondenterna sa under intervjuerna ansåg 
de att exempelavtalet kändes lättare att använda, det kändes mer interaktivt och att de 
som användare kände sig mer aktiva. Godkännandet av de mindre delarna samt ett 
slutligt godkännande för helheten hjälper användaren att inse vikten av registreringen 
och att avtalstexten är viktig. Istället för att enbart klicka i en ruta eller klicka på en 
knapp måste användarna aktivt godkänna varje del.   
 
Exempelavtalet ser till SQA då det är skapat för att förenkla för sin användare och 
avtalstexten blir en del av registreringen istället för att vara länkat till. Användares 
kognitiva förmåga ses till då de kan läsa och godkänna avtalet del för del för att den 
mentala påfrestningen ska vara så liten som möjligt. ”Point-and-click” metoden som 
används har anpassats så att den istället för att bara användas en gång används 
repetitivt och skapar en känsla av ett formulär som användaren genomgår. Riskerna 
som finns kopplat till ett medlemskap minskar då avtalet blir läst och användarna tar 
del av de regler som råder. Användarna tar del av den kunskap som krävs och ägarnas 
villkor som förmedlas med avtalen når sina användare. Exempelavtalet skapar en 
interaktion som främjar användarens aktiva val och samtidigt gör registreringen 
effektiv samtidigt som riskerna för missförstånd minskar då användarna faktiskt läser 
avtalen. 
 
Avtalet är bristfälligt i sin text och dess innehåll då texten inte innehåller alla delar 
som originalavtalen innehåller. Om exempelavtalet skulle användas på en riktig 
community skulle det därför behövas ses över och bearbetas så att alla de viktiga 
bestämmelserna finns med. Eftersom det inte är det huvudsakliga syftet med avtalet i 
den här undersökningen kan det godkännas, men den tidsåtgång som det kräver 
kommer troligtvis vara mer om avtalet innehåller alla de klausuler som originalavtalen 
har. Exempelavtalet och dess kortare text visar dock att respondenterna kan tänka sig 
att läsa avtalen på Internet om de liknat exempelavtalet i sin design och korthet. Ett 
kortare avtal förenklar för användare och den mentala påfrestningen blir mindre då de 
inte behöver koncentrera sig på läsning under lika lång tid.   
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7 Diskussion 
I det här slutliga kapitlet presenteras svar på delfrågorna och slutligen även på den 
huvudsakliga frågan som studien handlar om. Även kvalitet i studien, utvärdering av 
studien, och fortsatt forskning presenteras nedan.  

7.1 Frågeställningar och slutsatser 
Behöver vi som användare vara medvetna om vad som faktiskt står i avtalen 
eller är det bara formalia?  
Från min undersökning och mina intervjuer har jag funnit att det i avtalen är en viss 
del formalia men även väldigt viktig information om hur personuppgifter kommer 
bearbetas och behandlas, vem som äger informationen, hur informationen får 
användas, vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet, regler kring tvister och vem 
som står som ansvarig vid eventuella problem. Som i alla beslut vi tar finns det risker 
involverade. Om en användare inte har vetskap om vad som står i avtalen finns risk 
för att bryta mot reglerna och vara skyldig till brott eller andra allvarliga problem som 
kan uppstå. Risken finns att ägaren av sajten gör saker som är okej enligt avtalet men 
som användaren kan uppfatta som kränkande eftersom vetskapen inte funnits för 
användaren. Om en användare inte har vetskap om vad som står i avtalen kan vi vara 
delaktiga i att sprida information om oss själva och andra i vår närhet. Således bidrar 
användarna till informationsinsamling på Internet utan vetskap och känslig 
information som var menad som privat kan komma att hamna i andras händer.  
 
Hur kan webbdesigners via webbdesign påverka vad användarna läser?  
Det sätt som en sajt är designad och uppbyggd kan påverka de besökande användarna 
stort. En webbdesigner kan med hjälp av olika typsnitt, färger, bilder, ljud och 
animationer fånga en användares uppmärksamhet. Även valet att inte använda för 
många färger, ljud, olika typsnitt, bilder eller reklam kan underlätta för en läsare. Med 
en snygg, tydlig och välstrukturerad sajt blir det lättare för en användare att fokusera 
på den information som ska förmedlas. En allt för stökig miljö på en sajt kan få en 
användare att välja att lämna sajten. Med avtalen som de studerade sajterna har då de 
finns en länk till dem men att de inte visas i sin helhet gör att det är enklare att 
godkänna dem utan att öppna dem. Med en design där avtalen är en del av 
registreringen där de synliggörs ökar chanserna att de blir lästa. En webbdesigner kan 
välja att dölja eller framhäva information genom sin design av sajten, där 
informationen kan vara extra tydlig med animationer, bilder, färger eller dylikt. Svaret 
på frågan blir således att en webbdesigner har stort inflytande på vad en användare 
läser. 
 
Hur kan utvecklare säkerställa att användaren faktiskt läser avtalen?  
Tyvärr tyder teori och min empiri på att det inte går att säkerställa att någon faktiskt 
läser ett avtal. Även under mitt användartest med exempelavtalet där användaren får 
interagera mer och aktivt godkänna de olika villkoren finns det ingen garanti att 
användarna läser texten som står i avtalet. Tyvärr råder samma problem med alla 
avtal, även avtal som inte finns på Internet. Det går aldrig att säkerställa att en 
användare läser avtalet. Det som går att göra är att underlätta för läsaren, genom god 
design och utformning av avtalet och den metod som används för att godkänna det 
kan utvecklare underlätta läsandet av avtalen. Att säkerhetsställa att en användare 
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läser avtalet i sin helhet går tyvärr inte. Det finns alltid de som kan ta sig runt att läsa 
avtal och/eller godkänner avtal utan att faktiskt bry sig om vad som står i dem.  
  
Hur kan Internetavtal förändras för att användare ska läsa dem? 
Det finns många lösningar till vad som kan utföras i form av förändringar på dagens 
Internetavtal. De huvudsakliga problemen som jag funnit under studiens gång pekar 
på att avtalen är för svårförstådda, långa, otydliga, tidskrävande att läsa, byråkratiska, 
text som ibland är för liten, typsnitt som inte gör sig bra på datorskärm, hur de 
framställs, sättet de godkänns och att de aldrig anpassats till sina användare på 
Internet. Genom att se till de här problemen och förändra dem kan avtalen förbättras. 
Tanken med mitt exempelavtal var att se till de här problemen för att lösa så många av 
dem som möjligt. Med bättre utformade avtal kommer attityden till Internetavtalen 
förbättras och fler kommer förhoppningsvis att inse vikten i att läsa och förstå dem.  
 
Mitt svar på frågan blir således att det går att förbättra avtalen och som del av svaret 
vill jag lyfta fram exempelavtalet som ett steg i rätt riktning samtidigt som jag vet att 
det går att göra fler förbättringar. Avtalet är tydligt att det innehåller fyra steg, det är 
lätt att förstå informationsflödet, texten är nerkortad och avtalet tar ungefär fyra 
minuter att fylla i och läsa. Texten är utformad till att inte vara allt för byråkratisk och 
typsnittet är arial vilket är ett sans-seriff-typsnitt och därmed gör sig bra till att läsas 
på en datorskärm. Vidare godkänner användaren avtalet i delar vilket ökar 
användarens aktiva val av att godkänna avtalet. Avtalet innehåller inga onödiga bilder, 
ljud, reklam eller andra störande moment och användaren måste i slutet även 
godkänna avtalet som helhet. Med ett avtal som mitt exempelavtal får användaren ett 
lättare avtal att läsa. Enligt mina test låg snittiden på att läsa och genomföra en 
registrering på 4,1 minuter på mitt exempelavtal som går att jämföra med 
snitthastigheten att läsa Facebooks avtal, 42,36 minuter, YouTubes avtal, 24,08 
minuter och MySpaces avtal, 28,39 minuter. Texten är inte juridiskt utformad utan det 
är känslan från de intervjuade respondenterna som är viktig att se till då texten är i 
kortare form jämfört med originalen. Med den snabba och nästintill hetsiga 
kommunikationen och interaktionen som råder på Internet måste texterna kortas ner 
och anpassas så att det är en rimlig tidsåtgång som krävs för att genomgå en 
registrering och läsa avtalen. Många användare kan tänkas spendera upp till fem 
minuter för att läsa ett avtal, men när den tid som krävs närmar sig och överstiger 25 
minuter är chanserna ytters små att en användare kommer att läsa avtalet i sin helhet. 
Avtalen måste bli en del av registreringsprocessen om de ska bli lästa. Att använda 
”point-and-click” metoden där avtalstexterna aldrig synliggörs för de registrerande 
användarna fungerar inte och användarna tar sig inte tiden att läsa texten som visas på 
en annan sida. Villkoren som finns i avtalen måste förenklas och bli en del av 
processen där de synliggörs för sin användare. Därför anser jag att mitt exempelavtal 
är en del av mitt resultat som jag vill lyfta fram (Avtalet finns i mindre storlek i 
kapitel 5.2 Ett exempelavtal framtaget utifrån teorigranskningen samt som bilaga i sin 
helhet i bilaga 5).  

7.1.1 Sammanfattande slutsats 
Utifrån den insamlade teorin och kunskapen som den givit mig samt granskningen av 
dagens avtal utformade jag ett exempelavtal (Bilaga 5). Jag tog även hjälp av de tio 
intervjuer som gjorts där respondenterna fick besvara sju frågor: fyra frågor kring 
Internet communities och avtal och sedan tre frågor kring exempelavtalet efter att de 
fått läsa det och utfört en registrering med hjälp av exempelavtalet. De problem som 
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jag funnit med tidigare avtal har varit att de inte är anpassade utefter dagens virtuella 
samhälle som råder på Internet och Internet communities. Avtalen är inte anpassade i 
sin utformning i typ av hur de framställs, hur de godkänns, när de presenteras i 
registreringsprocessen, typsnitt, storlek på text, mängd av text, ordval, de är 
byråkratiska, sättet som de godkänns på och slutligen inte anpassade att läsas under 
rimlig tidsåtgång. 
 
Det sägs att det inte går att få en gammal hund att sitta. Lite av den problematiken ser 
jag i avtalen på Internet. I mängder av år har avtal funnits och många av dem har 
samma grund och anpassas till situationen. Jag menar inte att det finns ett basavtal 
som används utan att det som står i avtalen brukar ha en liknande utformning. Många 
communities har liknande information i sina avtal och personer som har ett 
användarkonto på en sajt blir lätt lata och godkänner liknande avtal med tanken att 
avtalet ändå är likt andra avtal som godkänts tidigare där problem aldrig uppstått. Som 
några av respondenterna svarade under intervjun så är det lättare att godkänna ett avtal 
om andra kompisar är medlemmar eftersom de då har godkänt avtalet vilket många 
tolkar som att det då borde vara ett okej avtal. Problemet ligger i att om den första 
personen i kompiskretsen inte läser avtalet så är det ingen av dem som har någon 
aning om vad som gäller på sajten/communityn. Om de andra vännerna litar på den 
första personens omdöme i godkännandet av avtalet så lever de alla i en falsk 
förhoppning av att avtalen är bra.  
 
Intervjuerna har bekräftat att det inte är många som läser avtal på Internet om det inte 
handlar om en ekonomisk tjänst eller köp. Tanken som dök upp under intervjuerna att 
kreditkort, e-legitimation eller bank-id skulle kunna användas för att öka 
uppmärksamheten är en intressant ide, men skulle tyvärr inte fungera. Kravet att alla 
användare har ett kreditkort känns orimligt om sajten inte ska handla med pengar eller 
något ekonomiskt eftersom personer utan kreditkort då inte skulle kunna bli 
medlemmar. Liknande problem råder med e-legitimation och bank-id eftersom alla 
inte har möjlighet att få tag på det. I Sverige som är ett högteknologiskt land kan det 
kännas som en självklarhet att alla kan, om de vill, få tag på en e-legitimation eller 
bank-id. Tyvärr är det ingen sådan standard som finns att använda i fall som för de tre 
communities Facebook, YouTube och MySpace eftersom de vänder sig till användare 
över hela världen.  
 
Exempelavtalet är framtaget ur de teoridelar som jag funnit och skrivit om. Jag har 
tänkt på de kognitiva arbetsmiljöproblemen och ser därför vikten i att avtalet 
presenteras på en sida där reklam inte existerar. Om onödiga bilder, ljud, animationer 
och dylikt kan undvikas så är det bra och främjar användarens möjlighet att läsa 
avtalet utan störande moment.  
 
Med den ständiga utvecklingen inom teknik, utvecklingen av communities och sajter 
sker det ständigt förbättringar och handlingar för att effektivisera. Någonstans på 
vägen då sajternas registrering har effektiviserats har ett allvarligt problem skapats. 
Avtalen har hamnat i skymundan och framstår inte längre som en viktig del av 
registreringen. De tre sajterna nästintill gömmer sina avtal, enligt mig, då de inte 
inkluderar dem i registreringsprocessen mer än vad de gör nu. Godkännandet av 
YouTube avtalen är till och med ikryssat då en registrerande användare ska registrera 
sig. Det innebär att användaren aldrig gör ett aktivt val och en handlig för att 
godkänna avtalen. Facebook har liknande problem där det är en liten text under 
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knappen som medger godkännande av avtalet. MySpace är den enda av de tre sajterna 
som faktiskt har en interaktion där användaren aktivt måste kryssa i en ruta för att 
medge sitt godkännande.  
 
Avtalen är en användares skyldighet att läsa, men effektiviseringen som skett har 
snarare gjort det svårare för användare eftersom texten hamnar i skymundan och 
liknar mer en omväg i registreringen. Registreringsprocessen har effektiviserats till en 
nivå som försvårar för sina användare och den kvalitet som ett avtal bör uppnå går 
förlorad. Dagens Internetavtal är inte längre anpassade och användbara för sina 
användare. Registreringsprocessen har effektiviserats för att kunna massproducera nya 
användare som snabbt kan skapas och vikten av villkoren och de regler som förmedlas 
i avtalen har minskat och nästintill hamnas i skymundan. Om det inte ska bli ett större 
problem i dagens samhälle måste avtalstexten bli en del av registreringsprocessen där 
avtalen presenteras för sina registrerande användare. Om avtalen inte förändras 
kommer allt fler som skapar konton på Internet communities hamna i riskpositionen 
då de lever ett virtuellt liv utan att veta vilka regler som råder. Designen som framförs 
i exempelavtalet där villkoren i avtalen blir en naturligare del av registreringen. Det är 
ett steg i rätt riktning där användare lättare kan ta till sig informationen. Risken för 
missförstånd och okunnighet om regler och villkor minskar drastiskt om avtalen 
presenteras och blir en naturlig del av registreringen.  

7.2 Kvalitet i studien 
För att försäkra att studien skulle hålla hög kvalitet har metoderna som presenterats i 
metodkapitlet använts. Genomgående har jag arbetat för att framställa så bra 
information som möjligt utan att manipulera, förändra eller förvränga teorin eller 
annan information. 
 
Informationsinsamlingen har skett genom att se till den information som källor har 
presenterat samt att se till deras källor för att i så stor utsträckning som möjligt se så 
att kunskapen är sann och giltig. Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad 
form där respondenterna fick besvara frågorna i en fri form och följdfrågor kunde 
ställas om någonting var oklart. Vid intervjuer förklarade jag frågor som var svåra att 
specificera för vissa av respondenterna men utan att ge dem information som skulle 
kunna påverka deras svar.   

7.3 Utvärdering av studien 
I kapitel 2.8 Utvärderingsmetod, presenterade jag sju kriterier för att kunna 
kategorisera kunskap och för att värdera min studie och dess resultat. Kriterierna var: 
relevans, giltighet, kongruens, generaliserbarhet, originalitet, kumulativitet och 
kommunicerbarhet. Nedan ska jag förklara hur jag anser jag uppfyllt kriterierna. 
 
Relevans – Jag anser att Internetavtal är inom informatikens gränser och att jag lyft 
fram befintlig teori samt redovisat för nya tankar och potentiella lösningar kring hur 
informatik kan användas för att förbättra dagens Internetavtal.  
Giltighet – Min studie har bestått av både teoriinsamling, teoribearbetning, insamling 
av empirisktmaterial och bearbetning av den. Den insamlade informationen och dess 
bearbetning har sedan legat till grund för analysen och slutsatserna.  
Kongruens – Informationen i uppsatsen har jag presenterat på ett sätt som jag ansåg 
vara det bäst lämpade för att läsaren lättast skulle kunna se ett logiskt flöde i texten 
och dess information. Jag började med att presentera uppsatsens syfte och 
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frågeställning för att sedan förklara vilken metod som använts. Sedan en presentation 
av teori som samlats in samt en analys av dem som stod till grund för empirin och 
utformningen av exempelavtalet som testades i intervjuer. Följt av en 
sammanställning av empirin och en tillhörande analys och diskussion och slutligen 
slutsatser i form av svar till mina delfrågor och huvudfrågan. Exempelavtalet som är 
en del av resultatet och slutsatserna presenteras även som en bilaga och 
kunskapsbidrag.  
Generaliserbarhet – Den teori och kunskap som presenteras har presenterats på ett 
sätt som gör det lämpligt att även anpassa på andra Internetavtal som berör andra 
delar och inte enbart communities.  
Originalitet – Insamling av befintlig information har gjorts för att komma fram med 
och presentera nya idéer kring Internetavtals utformning. Utformningen av 
exempelavtalet är ett exempel på hur kunskapen kan anpassas och det är en avtalsform 
som jag inte sett tidigare.  
Kumulativitet – Eftersom det inte fanns någon tidigare teori om Internetavtal i 
koppling till Internet communities anser jag att jag gjort de kopplingar till teori som 
funnits och varit möjliga att göra.  
Kommunicerbarhet – Jag anser att jag skrivit uppsatsen på ett sätt som gör det 
möjligt för den tilltänkta läsaren att läsa och förstå uppsatsen utan extra förklaringar. 
Eftersom många användare av Internet är yngre har jag anpassat texten så att även 
yngre ska kunna ta del av informationen utan att för den skull försaka innehållet. 
Eftersom jag anser att min studie och resultatet uppfyller de utvärderingskrav som 
ställs så anser jag att studien är väl genomförd.  

7.4 Fortsatt forskning 
Jag ser från min studie att det finns mycket att förbättra kring dagens Internetavtal. 
Min studie påvisar att problemet finns och att det kan bli ett allt större problem om 
ingen förändring sker. Jag anser därför att det finns mycket att forska vidare om kring 
Internetavtal och hur de utformas på bästa sätt. Vid fortsatt forskning bör även fler 
intervjuer genomföras och texten i avtal bör då utformas av personer med en juridisk 
bakgrund för att kunna förkorta avtalen men ändå bevara det som måste/bör finnas 
med i avtalen. En aspekt som jag inte belyser i den här uppsatsen som skulle kunna 
vara intressant för vidare forskning är om ägarna av de här community sajterna 
faktiskt vill att användarna ska läsa avtalen eller om de hellre gömmer dem för att 
kunna slippa undan att användarna kan bli upprörda över villkoren som står i avtalen. 
Allt fler i dagens samhälle lever ett digitalt liv på sidan av sitt fysiska liv, därför tror 
jag att framtida forskning inom Internetavtal är välkommen för samhället som helhet 
och skulle göra gott för alla Internetanvändare som är medlemmar på någon sorts 
community. 
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9 Bilagor 

9.1 Facebook Sign up mall 

 
(Facebook Sign up, 2008) 
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9.2 YouTube Sign up mall 

 
(YouTube Sign up, 2008) 
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9.3 MySpace Sign up mall 

 
(MySpace Sign up, 2008) 
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9.4 Intervjufrågor 
1. Är du medlem på Facebook, YouTube eller MySpace?   
    Ja______ Nej______ 
 
     a. Läste du avtalen ”Terms of use” och/eller ”Privacy Policy”? 

Ja_____ Nej______ 
 

i. Varför?  
 
 
     b. Känner du att du vet vilka riktlinjer och regler som finns och gäller? 

Ja_____ Nej______ 
 
 
2. Är du medlem i någon annan community? 
    Ja_____ Nej_____ 
 
3. Brukar du läsa avtalen som finns på sajter på Internet? 
     a. Vid köpa av vara/tjänst:  Ja______   Nej______ 
     b. Vid medlemskap i community:  Ja______ Nej______ 
 

i. Om nej: Varför brukar du inte läsa avtalen? 
 
 

ii. Om ja: Varför brukar du läsa avtalen? 
 
 
 
4. Tycker du att dagens avtal är anpassade efter sina användare på Internet och sitt 
användningsområde? 
    Ja_____  Nej_____ 
     a. Varför? 
 
 
***Utföra Testet av det framtagna exempelavtalet**** 
 
5. Känner du att du kunde läsa avtalet och ta till dig informationen inom rimlig tid? 
    Ja_____  Nej_____ 
 
6. Skulle du läsa ett sådant här avtal om du skulle registrera dig på en hemsida? 
    Ja_____  Nej_____ 
 
     a. Varför? 
 
 
7. Har du några tankar om ytterligare förbättringar av avtalet? 
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9.5 Exempelavtal 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 
och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas 
framtida behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 
Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 
närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig 
om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att 
förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt 
revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för 
dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov 
av och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva 
integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter 
eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 
inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 
bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 
grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 
Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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