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INTERNETPOLICY 

Inledning 
Syftet med denna policy är att informera om Hägerstens Åkeri ABs inställning till hur datorer, 
nätverk och systemresurser som tilldelats medarbetare får användas mot Internet.  
 
Internet är ett viktigt verktyg som ska användas i syfte att söka information, utnyttja tjänster och 
skicka arbetsrelaterad information som har kopplingar till det dagliga arbetet. 
 
Generellt gäller att datorer, nätverk och systemresurser på Hägerstens Åkeri AB ska betraktas 
som all annan utrustning, d v s det ägs av Hägerstens Åkeri AB och är avsett att användas i 
verksamheten.  
 
Även all information som finns i utrustningen tillhör Hägerstens Åkeri AB som därför har rätt till 
obegränsad tillgång till detta. 

Regler för utnyttjande av internet 
Vid utnyttjande av Hägerstens Åkeri ABs nätverk med anslutning mot Internet gäller nedanstå-
ende regler: 

1. Användande av Internet ska präglas av god etik och omdöme. Internetförbindelsen är av-
sedd för informations- och kunskapsinsamling i tjänsten. 

2. Webbsidor som innehåller rasistiskt eller pornografiskt material ska inte besökas. Inte hel-
ler sidor som innehåller hets mot folkgrupp, uppvigling eller våldsskildringar är tillåtet. 

3. Nedladdning av programvaror ska godkännas av IT-avdelningen. Inget upphovsrättsskyd-
dat, stötande eller övrigt olagligt material får nedladdas. Det är t.ex. förbjudet att ladda 
ner följande material: 

• för privata ändamål såsom nedladdning av filmer och musik 

• som missgynnar folkgrupp eller annan grupp av människor med anspelning på ras, 
kön, hudfärg, trosbekännelse, sexualitet, nationellt eller etniskt ursprung 

• pornografiskt innehåll 

4. Lagring eller spridning av ovanstående material är inte tillåtet. Inte heller bildskärmar får 
innehålla ovanstående material.  

5. Bandbreddskrävande tjänster såsom musik- och videotjänster via nätverket är ej tillåtet. 

6. Användning av Internet för privat ändamål får inte gå ut över det ordinarie arbetet. 

E-posthantering 
Alla personer som är behöriga till företagets nätverk och har möjlighet att skicka e-post, tilldelas 
en e-postadress med utformningen <nn@doman.se>. 
 
Användandet av e-post ska ske med sunt förnuft och kommunikation sker i egenskap av behö-
rig person på Hägerstens Åkeri AB. 
 
Varje behörig person tilldelas en utrymmesbegränsad e-postbox för e-postmeddelanden. 
 
 
 



 2 (3) 
 

Det är inte tillåtet att lämna ut sin ut sin e-postadress till okända sidor då detta ökar risken att få 
virus eller tvingas ta emot så kallad ”SPAM”. 
 
E-post får användas för enklare privata meddelanden. 
 
Vid frånvaro ska ett automatiskt svarsmeddelande sparas och innehålla uppgifter om orsak till 
frånvaron och uppgift om när man beräknas vara åter. 
 
E-post får inte användas för spridning av t ex upprop avseende politiska eller andra frågor av 
samhällelig karaktär. 
 
Okända, bifogade filer bör hanteras med största misstänksamhet. 

Regler för deltagande i nyhetsgrupper  
Personer med tillgång till Hägerstens Åkeri ABs nät får enbart delta i nyhetsgrupper som har 
samband med hans eller hennes arbetsuppgifter på Hägerstens Åkeri AB. 
 
Eventuella inlägg i nyhetsgruppen ska ske på ett sådant sätt att kvalitet, ansvar och omdöme 
beaktas. Personen ska inte heller uttrycka uppfattningar som uppenbart strider mot Hägerstens 
Åkeri ABs uppfattningar i någon fråga. 

Personlig integritet 
Anslutning till Hägerstens Åkeri ABs nätverk får inte användas på sådant sätt att annan persons 
integritet kränks, även om det inte innebär en överträdelse av ovan angivna regler. 

Reklam 
Hägerstens Åkeri ABs nät får inte utnyttjas för spridande av privat reklam till grupper av motta-
gare inom eller utanför Hägerstens Åkeri AB. 
 
Marknadsföring av Hägerstens Åkeri ABs webbplatser kan göras via olika typer av internetan-
nonsering men även genom att integrera webbplatsen i övrig marknadsföring. Hägerstens Åkeri 
ABs webbadress skall alltid finnas med i annonser, pressreleaser, visitkort, brevpapper och öv-
rigt tryckt material. 

Säkerhet och kontroll 
All Internettrafik loggas på respektive anslutning. Stickprov kommer att genomföras för att kon-
trollera att riktlinjer följs.  
 
Access till hemsidor med olämpligt material kan stoppas via inställningar i brandväggar.  
 
IT-ansvariga har rätt att stoppa trafik som kan inkräkta på Hägerstens Åkeri ABs bandbreddsre-
surser.  
 
Olagligt eller stötande material som lagras i nätverket tas bort utan förvarning. 
Övervakning av all intern- och Internettrafik sker, likaså övervakas allt material som lagras i nät-
verket. 
 
Spridning av förbjudet material enligt denna policy leder ovillkorligen till polisanmälan.  
 
Det finns en risk att material (både texter och bilder) som laddas ned och används är upphovs-
rättsskyddat, vilket kan leda till rättsliga påföljder om det publiceras utan tillåtelse. Detta gäller 
även om materialet är avsett att användas i arbetsrelaterade sammanhang.  
 
Ha också i åtanke att många hemsidor automatiskt registrerar både besökarens namn och före-
tag. 
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Överträdelser av regler i denna Internetpolicy hanteras av VD. Allvarliga fall, som kan stå i strid 
med svensk lag eller allvarligt skada Hägerstens Åkeri ABs varumärke, ska omgående rapporte-
ras till VD. 
 
Brott mot dessa regler kan leda till arbetsrättsliga åtgärder i någon form. Vilka åtgärder som kan 
bli aktuella avgörs från fall till fall beroende på förseelsens art. I vissa fall kan åtgärden innebära 
uppsägning eller avsked. 
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