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Internetpolicy på Evidens AB 
 

En Internetpolicy är vårt instrument att ange ramarna för allas användning av internet. Detta 

för att företaget ska kunna förhindra missbruk på Internet och för att i sådana fall kunna vid-

ta åtgärder. 

 
Internet – Arbetsredskap 

 

Internet på arbetsplatsen är ett arbetsredskap, ägs av Evidens AB och ska främja vår verk-

samhet. Inom vår organisation vill vi uppmuntra medarbetarna att använda sig av Internet 

som en av andra kommunikations- och informationskällor i arbetet. 

 

Det är tillåtet med privat Internetanvändning på vår arbetsplats under förutsättning att det 

kan ske med hänsyn till ditt arbete och vår organisations tekniska kapacitet. Dock ska det ske 

sparsamt och med gott omdöme.  

 

När du använder Internet på din arbetsplats representerar du vår organisation. Vid all kom-

munikation på Internet lämnar du spår efter dig på de webbplatser du besöker. Det är därför 

inte tillåtet att besöka anstötliga eller på annat sätt olämpliga platser eller att utnyttja Internet 

för olagliga, kränkande eller oetiska ändamål. 

 

Användningen av företagets IT-resurser får inte strida mot företagets verksamhetsmål och 

skapa badwill. I vår organisation utgår vi ifrån att all kommunikation på Internet följer god 

sed. 

 
Datormiljö 

 

Det är viktigt att ha säkerhetsaspekterna i åtanke vid Internetanvändningen. Installation och 

eventuell förändring i datormiljö och datorutrustning får därför endast ske av behörig perso-

nal/ansvarig IT-tekniker. Att spara ner information och data från Internet kan innebära ris-

ker och måste ske med stor försiktighet. Du får inte kryptera innehåll i syfte att försvåra en 

eventuell kontroll från företaget. 

 

Det är inte tillåtet att spara ner programvara från Internet utan att först ha godkännande från 

behörig personal och/eller IT-tekniker. 

 
Upphovsrätt 

 

Upphovsrätten gäller även på Internet. Det är därför inte tillåtet att kopiera eller utnyttja 

upphovsrättsligt skyddade texter, bilder eller musikstycken, m.m. 
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Kontroll  
 

Vid användning av Internet noteras i det tekniska systemet vilka sidor du har besökt. En 

övervakning av organisationens Internetanvändning sker i syfte att se till att användningen 

följer vår policy. Det kan således komma att ske slumpvisa kontroller av din Internetanvänd-

ning.  

 
Missbruk 

 

Vid missbruk eller misstanke om missbruk kan kontroller av användningen av Internet 
komma att genomföras. I förlängningen kan anställningen komma att ifrågasättas. 
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