
 

 
 

Detta är en mall framtagen av CvZ Juridik AB för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund för att ge vägledning kring vilka frågor som generellt sett 
är rimliga att beakta vid upprättandet av ett avtal. Denna mall får endast användas av företag som har ett gällande medlemskap i Mekaniska 

Verkstädernas Riksförbund. CvZ Juridik AB rekommenderar alltid att juridiska dokument som skall användas mellan såväl fysiska som juridiska 
personer tas fram och granskas av en verksam jurist som beaktar de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. 
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Information till arbetsgivare inför användning av mallen  
”Policy för IT användning”  
 
Gränsen mellan den privata sfären och jobbet blir mer och mer diffus. Därför kan det vara bra att införa 

en policy som informerar och reglerar hur en anställd ska agera i samband med sin datoranvändning 

och närvaro på sociala medier. 

 

Allmänt ska sägas att en anställds lojalitetsplikt är mycket långtgående hos arbetsgivare inom den 

privata sektorn. Det innebär att den anställde under och efter arbetstid har ett stort ansvar att ha sin 

arbetsgivares bästa i åtanke, och att åsidosätta denna lojalitet kan innebära arbetsrättsliga 

konsekvenser och rentav uppsägning. 

 

I samband med att policyn börjar gälla samt vid varje nyanställning erhåller medarbetare ett exemplar 

där hen skriftligen intygar att denne har tagit del av och förstått denna policy. Vederbörande förbinder 

sig också att efterleva policyn vid varje gällande tidpunkt.  

 

Notera att detta är en mall som kan utvecklas eller ändras utefter ert behov. Det är alltid bra att 

referera till policys i anställningsavtalet, och hålla dessa tillgängliga för arbetstagarna. 
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Policy för IT användning 

 

Denna policy tydliggör och informerar om de villkor som gäller för mobil- och datoranvändning hos 

arbetsgivaren. 

 

Det är arbetsgivarens ansvar att denna policy sprids och efterlevs bland de anställda. Det är också 

arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder om policyn inte följs.  

 

Det förutsätts att alla medarbetare medverkar i integritets- och säkerhetsarbetet och följer de angivna 

riktlinjerna vid all dator- och IT-användning. 

 

IT-användning 

 

Datorer, mobiltelefoner och eventuellt andra medier för IT användning som arbetsgivaren 

tillhandahåller ägs av arbetsgivaren och är avsedd att användas i tjänsten om inget annat uttryckligen 

överenskommits. 

 

Arbetsgivaren äger även all information i IT-systemen som framtagits i eller i anslutning till tjänsten. 

Därför har arbetsgivaren rätt till obegränsad tillgång till denna och får inte utestängas från innehållet 

genom kryptering eller liknande. 

 

Arbetsgivaren har rätt att kontrollera att systemen fungerar. All information i systemen kan därför 

komma att kontrolleras.  

 

Arbetsgivaren har även en rättslig skyldighet att kontrollera sina informationssystem.  

Gällande personuppgiftslagstiftning, lagen om elektroniska anslagstavlor, upphovsrättslagen med fler 

lagar ställer krav på detta. Exempelvis får namn och andra personuppgifter enligt reglerna i 

dataskyddsförordningen endast behandlas efter erhållande av rättslig grund (avtal; samtycke; 

intresseavvägning; rättslig förpliktelse; myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse; 

grundläggande intresse).  Om systemen innehåller olagliga bilder, piratkopierat material eller liknande 

kan det drabba arbetsgivaren i form av badwill eller medföra juridiska konsekvenser. Även av andra 

skäl kan det finnas anledning att gå igenom och kontrollera systemen till exempel för att hitta virus- 

och hackerangrepp. 

 

Privat användning (surfande på internet, spel, e-post, privata dokument) ska ske sparsamt och med 

gott omdöme. Privat användning av datorerna får inte medföra merkostnader genom till exempel 

kapacitetsproblem.  

 

Användning av IT-resurser får inte strida mot arbetsgivarens etiska regler. Det är därför förbjudet att 

besöka rasistiska eller pornografiska hemsidor på internet, eller sajter som innehåller någon form av 

olaglig information. Vidare är det inte tillåtet att skicka e-post som kan verka kränkande eller stötande.  
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Detta är att tänka på även vad gäller till exempel deltagande på exempelvis men inte uteslutande 

sociala medier, i forum, i chat-grupper och på e-postlistor samt då man skriver insändare då 

arbetsgivaren står som avsändare. 

 

Att tänka på är att även privat surfande sker i arbetsgivarens namn, eftersom man vid surfande lämnar 

elektroniska spår efter sig på besökta sidor. 

 

Det är inte lämpligt att skicka känslig information med e-post.  

 

Det är inte tillåtet att 

• ladda ner program från internet utan tillstånd. 

• installera privata program. Om sådant behov finns ska detta ske i samråd med arbetsgivaren. 

För att minimera virusrisken ska försiktighet råda vid nedladdning av filer. 

 

Varje medarbetare är ansvarig för sin användaridentitet samt sitt lösenord. Dessa uppgifter får därför 

inte spridas till andra.  

 

För att lösenordet ska vara svårt att knäcka ska det innehålla minst 6 tecken, varav minst 1 siffra. 

Blanda helst gemener, versaler och specialtecken. 

 

Skulle medarbetare tappa bort eller på annat sätt förlora IT utrustning som innehåller 

företagshemligheter eller till arbetsgivare kopplade personuppgifter eller dylikt, ansvarar 

medarbetaren för att utan dröjsmål anmäla detta till arbetsgivaren så att denna kan vidta åtgärder 

enligt dataskyddsförordningen etc. 
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