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Ansvarsförbindelse för datorkonto 
 
Högskolans IT-resurser ska användas med utgångspunkt från högskolans uppdrag och akademiska 
karaktär. IT-resurserna är avsedda för utbildning, forskning, biblioteksverksamhet, administration och 
samverkan med det omgivande samhället. Resurserna får inte användas för ändamål som kan skada 
högskolans namn, anseende och goda rykte. 
 
IT-resuserna får inte användas i strid med gällande lag, SUNET:s regler eller högskolans regler. 
Högskolans regler publiceras på hv.se. SUNETs regler finns att läsa på sunet.se. 
 
Behörig användare är den som av Högskolan Väst tilldelats ett konto. Till kontot är kopplat ett 
användarnamn och ett lösenord, eller någon annan inloggningsmetod. Till kontot hör också en eller flera 
lagringsplatser, och åtkomst och behörigheter till ett eller flera system. 
 
För användning av högskolans IT-resurser gäller följande: 

• Du förbinder dig att följa ansvarsförbindelsen och de regler som kompletterar denna.  
• Om du inte accepterar reglerna skall du kontakta systemadministratör för att avsluta 

behörigheten. 
• Dina personuppgifter kommer att hanteras i administrativa system. Namn och e-postadress samt 

uppgifter relaterade till anställning kan komma att visas på Högskolans webbplats. 
• Du förbinder dig att hålla dig informerad om förändringar i ansvarsförbindelsen och de regler 

som kompletterar denna. 
• Det är förbjudet att dela med dig av dina inloggningsuppgifter till någon annan. Du får inte heller 

använda de inloggningsuppgifter du använder på högskolan till andra tjänster på internet. 
• Användning av högskolans IT-resurser övervakas kontinuerligt.  
 

Påföljder och åtgärder vid regelbrott: 
• Överträdelse av dessa regler kan medföra att användaren helt eller delvis stängs av från 

högskolans IT-resurser. Beslut om avstängning, eller om ärendet skall överlämnas till rektor för 
vidare behandling, tas av IT-chef i samråd med berörda.  

• Misstanke om brott mot svensk lag kan medföra polisanmälan. 
 

 
Inloggning i något av våra system innebär automatiskt att du bekräftar att du läst och 
accepterar ansvarsförbindelsen. 
 
 

Om du får några problem med ditt konto kontakta Servicecenter.  

Med vänliga hälsningar 
Servicecenter 
 
servicecenter@hv.se, 0520-22 30 00 
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