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Regler för användning av BTH:s IT- resurser 
Regler för användning av BTH:s IT-resurser (dvs. datornätverk, användarkonton, IT-system och -tjänster) 
gäller för samtliga personer med behörighet att använda BTH:s IT-resurser. Behörigheter är 
tidsbegränsade och kopplade till studier, anställning, projektdeltagande eller uppdrag, och beslutas av 
respektive objektägare och systemförvaltare. BTH har rätt att avsluta konton som har utfärdats av 
lärosätet. 

BTH:s IT-resurser syftar till att underlätta studier, forskning och utförande av ordinarie arbetsuppgifter. 
Annan användning kan vara tillåten under förutsättning att den inte inkräktar på ordinarie arbetsuppgifter 
eller är skadlig för BTH.  

Regler 
• Användning av BTH:s IT-resurser ska ske i enlighet med BTH:s föreskrivna regler och 

riktlinjer, SUNETs policy för tillåten användning & etiska regler och gällande svenska lagar 
och förordningar. 

• Användarkonton, lösenord och koder är personliga och får inte överlåtas eller på annat sätt 
göras tillgängliga för annan än innehavaren 

• Datorer, mobila enheter och andra nätanslutna utrustningar som ansluts till BTH:s datornät 
ska ha relevant skydd såsom antivirus, antispyware och brandvägg. 

• Datorer och mobila enheter ska vara lösenordsskyddade med tidsbegränsad automatisk 
aktivering. Användare ska låsa skärmen eller logga ut när datorn eller enheten är obevakad. 

• Användare ska iaktta stor försiktighet med att öppna bilagor eller länkar, i synnerhet då 
avsändaren är okänd eller om försändelsen inte är förväntad. 

• Användare är ansvariga att omedelbart rapportera stöld, förlust eller obehörigt röjande av 
BTH:s informationstillgångar till IT Helpdesk (ithelpdesk@bth.se). 

• SUNET:s etiska regler reglerar övrig tillåten användning. SUNET fördömer som oetiskt när 
någon  

o försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det  
o försöker dölja sin användaridentitet  
o försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken  
o uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)  
o försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen  
o gör intrång i andras privatliv  
o försöker förolämpa eller förnedra andra. 

Efterlevnad av regelverket 
En användare som överträder, eller misstänks överträda regelverket kan bli föremål för disciplinära 
åtgärder, vilket kan resultera i uppsägning eller avstängning från BTH:s IT-resurser. Felaktig 
användning av IT-resurser kan även innebära juridiska konsekvenser för verksamheten och för 
enskilda personer. 
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