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Riktlinjer1 Administrativ säkerhet  
  
Administrativ säkerhet enligt säkerhetspolicyn indelas i två nivåer, strukturell och 
operativ nivå.  
 
Strukturell nivå 
Den första nivån innefattar regler för hur säkerhetsarbetet skall utformas, inkluderande 
ansvarfördelning, utbildning och genomförande av riskhanteringsprocessen. Där till 
kommer underområden som indelas i omfattning, ansvar, organisation, inriktning, 
genomförande, ekonomi samt upprätthållande av dokumentstrukturen.  
Underområdena ingår i och följer tillsvidare säkerhetspolicyn fram till och med 2012. 
 
Operativ nivå 
Med den andra nivån avses den säkerhet som är erforderlig för att upprätthålla  
rätt läge avseende säkerhetsrelaterad hantering vid universitetets verksamheter.  
 
Denna nivå syftar till att motverka händelser eller hantering som genom uppsåt eller grov 
oaktsamhet kan vålla universitetet skada eller förluster vid oegentligheter, sabotage och 
andra sorters missgärningar riktat mot och/eller uppkommer inom universitetets 
verksamhetsområden. 
 
Som operativ nivå enligt dessa riktlinjer avses även den verksamhetshantering som genom 
oaktsamhet, dock inte uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet, riskerar att vålla skada eller 
generera skadeståndsanspråk mot universitetet såväl organisatorisk genomfört eller utfört av 
enskild medarbetare. 
 
Med operativ nivå avses även aktioner riktat mot universitetets varumärke, pengar, 
värdeföremål och andra tillgångar av finansiell natur såväl internt som externt. 
 
Inom den administrativa säkerheten ska säkerhetsbefrämjande rutiner skapas och 
användas för att identifiera och tidigt upptäcka oegentligheter såväl externt som internt. 
All hantering av ärenden avseende operativ nivå ska utföras med tryggad rättssäkerhet för 
den enskilde. 
 
Förebyggande åtgärder 
Stor vikt ska läggas på förebyggande åtgärder såsom att, informera, instruera, utbilda, 
uppdaga, samt kontrollera verksamhetshanteringen. Dessa åtgärder ska framgå av de till  
säkerhetsområdet hörande anvisningar och instruktioner och operativt utföras av den 
gemensamma säkerhetsfunktionen. 
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