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Sammanfattning

Många organisationer upplever att nya dataskyddsförordningen (GDPR) är
sv̊ar att först̊a och hur de ska formulera och kommunicera en policy som efter-
levs och följs av organisationens anställda. ePrivacy är en separat förordning
som är tänkt att komplettera dataskyddsförordningen och gör förordningen
än mer komplex. Syftet med studien är att identifiera rekommendationer
för att formulera policys som höjer sannolikheten att de efterlevs och följs
av organisationens anställda. Undersökningen har utförts som en fallstudie
p̊a det medverkande företaget. I denna studie har det inom kontexten data-
skyddsförordningen och ePrivacy formulerats en policy som sedan användes
vid intervjuer med anställda p̊a det medverkande företaget. Detta för att
undersöka Policyutvecklingsprocessen och hantering av policys p̊a företaget.
Med den här undersökningen ökar kunskapen om vilka faktorer inom policy-
utveckling som p̊averkar anställdas sannolikhet att följa organisationens poli-
cys och ökar policy-medvetenhet inom organisationen. De rekommendationer
som formuleras som ett resultat av undersökningen kan nyttjas av utveck-
lare för att öka sannolikheten att organisationens policys efterlevs och följs
av anställda samt ökar medvetenheten om organisationens policys. Studiens
rekommendationer är att utvecklare bör nyttja användarinvolvering i dess
policyutvecklingsprocess. Detta ger anställda chansen att p̊averka sin vardag
och dess arbetsprocesser själva vilket bidrar till höjd upplevd självförmåga
och medvetenhet om policys.

Nyckelord: Policy, policyutveckling, personlig integritet, användarmedverkan,
informationssäkerhet, upplevd självförm̊aga, organisationskultur.



Abstract

Many organisations experience the new general data protection regulation
(GDPR) as difficult to understand and are unsure as to how they should
formulate and communicate a policy that is complied by the organisation’s
employees. ePrivacy is a separate regulation that works as a compliment to
GDPR and makes the regulation even more complex. The purpose of this
study is to identify recommendations to formulate policies that increases li-
kelihood that the policy is complied by the organisation’s employees. The
study was conducted as a case study with a participating company. In this
study a policy has been developed within the context of the GDPR and ePri-
vacy that was then used in interviews with employees of the participating
company. This was done in order to research the policy development process
and handling of policies in that company. With this research, the knowledge
of factors within policy development that affect the employees likelihood to
comply with and be aware of the organisation’s policies will increase. The
recommendations that are formulated as a result of the study may be used
by developers to increase the likelihood that the organisation’s policies are
complied with and that the employees are more aware of the policies. The
recommendations of the study is that developers should take advantage of
user involvement in the policy development process. This gives the employees
their chance to affect their own work and their processes themselves which
will increase their self efficacy and awareness of policies.

Keywords: Policy, policy development, integrity, user involvement, informa-
tion security, self-efficacy, organisational culture.
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1 Introduktion

I dagens samhälle är information och personuppgifter en viktig tillg̊ang,
särskilt om de är viktiga för att en organisation ska vara lönsam (Borek &
Webb, 2013). Företag måste hantera, behandla och lagra information för att
de system som existerar ska fungera. Behandling av personlig information och
personliga uppgifter kommer med krav som företag och organisationer m̊aste
följa i syfte att inte kränka n̊agons personliga integritet (European Com-
mission, 2016). Att kränka n̊agons personliga integritet kan vara att sprida
information om en person utan att denne har gett till̊atelse eller att samla in
personlig information i ett negativt syfte (Datainspektionen, u. å.). Spridning
av information kan ske p̊a ett ögonblick genom exempelvis en läcka i en or-
ganisations databas, det är därför viktigt för organisationen att ha regler och
processer som hindrar det fr̊an att ske. Policys är ett verktyg organisationer
kan använda för att förhindra informationsläckor, det är ett dokument som
inneh̊aller principer och riktlinjer för hur anställda ska agera i givna situa-
tioner. De används i syfte att guida organisationen och de individer som är
verksamma inom den (Murphy, 2015). Med policys finns det en möjlighet till
att minimera risken för brott mot de gällande regelverk som idag existerar
och p̊a s̊a sätt skydda organisationen (Murphy, 2015).

1.1 Bakgrund

I och med den tekniska utvecklingen som har skett har länder p̊a egen hand
infört lagar om hur personuppgifter ska hanteras. Detta skapade förvirring
bland inv̊anare inom EU i vilka rättigheter de faktiskt hade och vilka re-
gleringar de skulle följa, Europeiska komissionen kom därför fram till att
en enad dataskyddsförordning skulle införas menar IT Governance Privacy
Team (ITGPT, 2017). Det senaste steget mot att erkänna värdet och vikten
av personlig information är Europas nya dataskyddsförordning ofta förkortad
GDPR (ITGPT, 2017). Förkortningen st̊ar för General Data Protection Re-
gulation och förordningen fungerar som skydd mot kränkning av den person-
liga integriteten (Datainspektionen, u. å.). Idag st̊ar privatpersoner inför en
stor personlig risk om deras personliga information skulle läcka eller stjälas,
s̊asom identidetsstöld (ITGPT, 2017). Regleringen p̊averkar omr̊aden s̊asom
privacy by design och rätten att som användare bli bortglömd (European
Commission, 2016). B̊ada vilka är viktiga när det gäller att skydda privat-
personens personliga integritet (Datainspektionen, u. å.).
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Många företag h̊aller med om att den nya dataskyddsförordningen är bra
men det finns även kritik riktad mot den. Council (2018) visar p̊a ett fler-
tal omr̊aden där dataskyddsförordningen f̊att kritik fr̊an företagschefer. De
tar bland annat upp att små företag tappar konkurrensförmåga p̊a grund
av den höga kostnaden det innebär att p̊a ett korrekt sätt följa dataskydds-
förordningens strikta regulationer. De p̊apekar att det försv̊arar innovativt
arbete när resurser m̊aste sättas p̊a att följa dataskyddsförordningens regula-
tioner och användning av potentiellt personligt kopplad data. Council (2018)
pekar även p̊a att ansvaret för informationssäkerhet som traditionellt suttit
primärt hos IT avdelningen nu måste synkroniseras mellan flera avdelningar
för att effektivt hantera de nya kraven. Anledningen till detta är att data-
skyddsförordningen inte bara reglerar personlig information p̊a en dator eller
i en databas, utan även information i pappersform.

Många, speciellt mindre företag var inte redo när dataskyddsförordningen
trädde i kraft. En enkätundersökning av Ashford (2018b) utförd 22 Augusti
2018 visade att en tredjedel av organisationerna som tillfr̊agades fortfarande
inte var redo, tre månader efter förordningen tagits i bruk. Skälen sägs vara
att de började med anpassningsarbetet för sent, de ins̊ag inte hur l̊ang tid
det kunde ta eller hur mycket det skulle kosta. Många av organisationerna
som tillfr̊agades var heller inte säkra om arbetet de gjort lyckats säkra upp
deras verksamhet eller inte. Ashford (2018a) antydde den 16 November att
det fortfarande är m̊anga företag som inte genomfört förändringar som är
nödvändiga och fortfarande är fast i en förberedande fas.

Att fällas för brott mot dataskyddsförordningen kan vara kostsamt, och även
om det är tidigt än har ett antal större företag blivit anmälda och i vissa
fall bötfällda. Bland annat Google har blivit anmäld och bötfälld (Porter,
2018, 2019) inom ett år fr̊an att förordningen tagits i bruk. Nu är även
ePrivacy förordningen p̊a väg som ser ut att göra det ännu mer komplice-
rat. ePrivacy förordningen var planerad att tas i bruk i samband med nya
dataskyddsförordningen men enligt DMA (2018) tvingades diskussionerna
om implementeringsdatumet fram, detta p̊a grund av förseningar fr̊an Bul-
gariens presidentskap. De planerade diskussionerna mellan EU-parlamentet,
r̊adet och komissionen kommer ske i Maj 2019 vilket betyder att en imple-
mentation av förordningen kan komma att ske 2020 (DMA, 2018).
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ePrivacy är tänkt att i mer detalj skydda den personliga integriteten i elektro-
niska kommunikationskanaler samt sp̊arning av Internetanvändare p̊a ett mer
brett spektra (Lomas, 2018). Problemet som många organisationer upplever
redan nu är att dataskyddsförordningen är sv̊ar att att efterfölja. Det är dyrt
att implementera förändringarna och det är sv̊art att veta om de praktiskt
uppfyller kraven som förordningen medför trots förändringarna i policys och
organisation.

1.2 Problemomr̊ade

Policys är ett verktyg som möjliggör en organisation att visa var de st̊ar
och hur anställda bör g̊a till väga i specificerade processer. Med införandet
av dataskyddsförordningen skapar det högre krav vid behandling personli-
ga uppgifter av företag än tidigare (European Commission, 2016). Det finns
tekniska verktyg för att skydda en organisation för informationssäkerhetsin-
cidenter men att enbart förlita sig p̊a dessa är sällan tillräckligt (Cavusoglu
& Raghunathan, 2004). Enligt flera studier är det individerna bakom syste-
men som är den svagaste länken (Bulgurcu, Cavusoglu & Benbasat, 2010;
Kirsch & Boss, 2007; Crossler m. fl., 2013) Det är viktigt att efterfölja kor-
rekta procedurer i syfte att inte bryta mot regleringen för att undvika straff.
Policys är ett verktyg som kan skapa goda förutsättningar för företag att
följa förordningarna, om s̊adana policys inte efterföljs är de dock till liten
nytta. Att en organisations policys efterföljs av anställda är allts̊a en viktig
del i verksamheten.

Tidigare forskning som undersökt underliggande motivationer och p̊averkan
till policy överensstämmelse har studerat bland annat upplevd självförmåga,
attityd samt policyträning (Bulgurcu m. fl., 2010; Puhakainen & Siponen,
2010). Bulgurcu m. fl. (2010) föresl̊ar även vidare forskning inom omr̊adet i
form av fallstudier i syfte att undersöka en eller ett f̊atal organisationer och
dess anställdas vilja att följa policys. Forskning i policyutveckling p̊a myndig-
hetsniv̊a har även testat hur användarinvolvering kan p̊averka användarnas
slutliga medvetenhet och sannolikhet att följa policyn (Abraham & Chengalur-
Smith, 2011; Aronson, 1993). Aronson (1993) menar att användarinvolvering
var av liten betydelse medans Abraham och Chengalur-Smith (2011) me-
nar att flera perspektiv i utvecklingsprocessen ger en positiv effekt mellan
säkerhet och användbarhet. Young (2010) utförde en undersökning för att
studera sambandet mellan samarbetsutbyte inom organisationen och utveck-

3



lingen av informationssäkerhetspolicys och menar att det p̊averkar de an-
ställda positivt att faktiskt följa policys.

I denna studie kommer en policy utvecklas som ämnar ta tag i omr̊adet
personlig integritet och informationssäkerhet. Policyn används sedan under
intervjuer med anställda vid ett IT-företag. Studien avslutas med rekom-
mendationer för hur policyutvecklare och företag bör utveckla policys för att
öka medvetenhet och sannolikheten att de efterlevs och följs. Studien har
utförts p̊a ett medverkande företag som vill vara anonymt, företaget kommer
fortsättningsvis i rapporten refereras som ”IT Företaget”.

1.3 Syfte

Syftet med studien är att bidra med ökad först̊aelse kring hur anställdas med-
vetenhet, sannolikhet och vilja att efterfölja policys kan förstärkas. Avsikten
är att bidra med rekommendationer till policyutvecklare som främjar an-
ställdas medvetenhet och sannolikhet att policys efterlevs och följs. Studien
är genomförd med policys som hanterar personlig integritet och informa-
tionssäkerhet, rekommendationerna är dock formulerade för policyutveckling
generellt.

1.3.1 Forskningsfr̊agor

• Hur kan policyutvecklingsprocessen bidra till att policys efterlevs och
följs av anställda?

• Hur bör hantering av policys ske för att öka medvetenhet om policys i
en organisation?
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2 Teoretisk referensram

I den här sektionen redogörs den teoretiska referensramen (Figur 1) med de
teorier som kommer vara av vikt när empirin analyseras och diskuteras. Hu-
vudämnet som studeras är personlig integritets- och informationssäkerhetspolicys.
För att analysera och erh̊alla en djupare först̊aelse för ämnet kommer teori in-
om omr̊aden i en policy, medvetenhet, efterleva och följa samt användarinvolvering
att redogöras för i följande sektioner. En förklaring av vad dataskyddsförordningen
och ePrivacy är kommer även i detta kapitel. En grundkunskap om förordningarna
är viktig för att först̊a vikten och problematiken för företag att följa dem.

Figur 1: Teoretisk referensram.

2.1 Omr̊aden i en policy

Policys används i syfte att guida b̊ade organisationen och individer (Murphy,
2015). De kan reglera och styra en mängd olika saker, s̊asom hur de anställda i
en organisation ska behandla personuppgifter eller hur en viss säkerhets̊atgärd
för olika system ska g̊a till. Det är dock viktigt att de stämmer överens med
organisationens m̊al- och uppgifts redogörelser. Policys samlas i dokument
som lägger grunden till organisationens skydd för information och fysiska
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tillg̊angar genom att specificera de krav och tekniker som krävs för att kon-
trollera risken. En policy bör inneh̊alla följande delar: Policyns uppgifter
(processer), motivering till policy, policyns omf̊ang, hur organisationen ska
f̊a policyn att följas, vad för konsekvenser som sker för de människor som inte
följer policyn samt regler som finns för att policyn ska kunna verka (Murphy,
2015). Policys uppmuntrar dessutom standardisering och integrering i en or-
ganisation och definierar verkningsomr̊adet. Generella mer täckande policys
skapas i syfte att täcka större, generella omr̊aden, mer specifika policys skapas
sedan för omr̊aden som kräver en striktare kontroll, s̊asom särskilda omr̊aden
inom informationssäkerhet (Pearlson, 2009).

För att skapa en policy behövs en riskanalys för att specificera krav som
policyn behöver täcka. En riskanalys innebär inte bara att identifiera risker
av destruktiv karaktär utan även risken av att förlora affärmöjligheter och
risk för ökade kostnader (Peppard & Ward, 2016). Murphy (2015) beskriver
en riskanalys som en metod för identifikation och analys av risk. Författaren
beskriver tv̊a generella metoder för att bedriva riskanalys, en kvantitativ och
en kvalitativ metod. En kvantitativ riskanalys klassificerar risk efter potenti-
ella monetära förluster. Alla typer av risker f̊ar en kostnad, sedan bedöms vad
en mot̊atgärd kostar och dessa kostnader viktas mot varandra för att utveck-
la en monetärt accepterad åtgärd. En kvalitativ riskanalys baseras istället p̊a
intuition och individuell kunskap. Kvalitativa riskanalyser används för att
”värdera” en risk som är sv̊ar att sätta ett monetärt pris p̊a. Det kan till ex-
empel gälla organisationens ”goodwill”, det är sv̊art att sätta ett direkt pris
p̊a det, men vi vet att det är av betydande vikt. Identifierade risker f̊ar en
siffra eller annan indikator p̊a hur kritisk den anses vara för organisationen,
det vill säga hur viktig den är att adressera.

Murphy (2015) menar att policys inte behöver vara stora för att vara effek-
tiva. De flesta policys är i kontrast oftast endast 3-5 sidor l̊anga. Författaren
menar även att det är till hjälp för en organisation om alla policys följer sam-
ma mall. En policy bör enligt Murphy (2015) inneh̊alla en policy redogörelse
som förklarar organisationens intentioner att följa gällande regelverk eller
standarder, grundlinjer eller minimum kriterier policyn ämnar uppfylla, po-
licyns uppgifter med steg för steg processer över hur anställda behöver agera
för att uppfylla policyns mål samt riktlinjer som ofta uppkommer med tiden
och kan vara alternativa sätt att utföra policyns uppgifter.
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2.1.1 Policyutvecklingsprocessen

Ismail, Widyarto, Ahmad och Ghani (2017) har formulerat ett generiskt ram-
verk för policyutveckling i syfte att erbjuda ramverk för säkerhetsexperter och
ledning och guida organisationer i utveckling, implementation och underh̊all
av informationssäkerhetspolicys. Ramverket med utvecklingsprocessen bryts
ner till följande steg:

1. Skapa kontakter i organisationer i egenskap av intressenter med insikt,
kunskap och intresse i situationen.

2. Riskanalys för att identifiera möjliga hot.

3. Identifiera de legala krav som gällande regelverk ställer p̊a en organi-
sation.

4. Skriva ett utkast.

5. Erh̊alla godkännande av intressenter och ledning.

6. Avgör med intressenterna hur policyn ska göras tillgänglig för användarna.

7. Planera hur policyn ska h̊allas uppdaterad, underh̊allen och granskad.

2.2 Medvetenhet, efterleva och följa

Tidigare forskning har identifierat att upplevd självförmåga, attityd och or-
ganisationskultur har betydelse när det gäller medvetenheten om policys
samt sannolikheten att policys efterlevs och följs p̊a organisationen (Bulgurcu
m. fl., 2010; Puhakainen & Siponen, 2010). I följande sektioner (2.2.1, 2.2.2,
2.2.3) redogörs för teorier om vad som p̊averkar anställda eller användare
att annamma ett visst beteende. Teorierna är av vikt för att analysera och
diskutera vad som p̊averkar anställdas beteende.

2.2.1 Teorin om planerade beetenden

Teorin om planerade beetenden skapades av Ajzen (1985) som en fortsättning
p̊a Ajzen’s tidigare teori om motiverat beteende. Teorin om planerat beteende
p̊ast̊ar att attityden till beteende, subjektiva normer och upplevd beteende-
kontroll skapar en individs beteende. Den best̊ar utav fem delar (Wayne,
2018):
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• Attityd till agerande eller beteende - Huruvida personen har en positiv
eller negativ attityd till det intressanta beteendet.

• Social Norm - Huruvida personen upplever att beteendet är accepterat
av andra människor runt omkring.

• Upplevd kontroll - Huruvida personens uppfattning om sv̊arighet eller
enkelhet av att utföra beteendet av intresse, detta kommer att variera
beroende p̊a situation och handlingar.

• Intention - Vad för avsikt personen i fr̊aga har

• Beteende - Vad personen i fr̊aga kommer att göra

Modellen (Figur 2) fungerar p̊a antagandet att en individs beteende styrs av
individens intention, den intentionen är i sin tur en funktion av individens
personliga attityd, den upplevda kontrollen att kunna genomföra det aktu-
ella beteendet samt det sociala trycket (Eriksson, 2007).

Figur 2: Teorin om planerade beteenden
(Ajzen, 1991).
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Modellen används för att förutse beteende och har använts i flera företag och
organisationer i syfte att underlätta beslutsfattande processer samt organisa-
tionella processer. Modellen har ocks̊a använts i syfte att förutse marknads-
konsumtion (Martin, 2017).

Det finns kritik fr̊an forskare som säger att teorin om planerade beteenden
har ett antal svagheter. En av de svagheter som tas upp är att modellen ten-
derar att förlita sig p̊a självrapportering, trots att s̊adan data har bevisats
kunna vara partisk. Detta är ett hot mot validiteten och reliabiliteten av
TPB-modellen (Armitage & Conner, 2001). Enligt Hagger, Chatzisarantis,
Stuart och Orbell (2001) är användbarheten av TPB-modellen beroende p̊a
typen av individer som bidrar till studien. En grupp unga människor kan ha
andra kognitiva förutsättningar för deras beteende än en grupp med äldre
människor. Enligt Ogden (2003) kan modellen inte ge n̊agra exakta svar d̊a
den är för generell samt att de prognoser modellen ger inte förklarar variatio-
ner som uppst̊ar i beteenden eller intentioner p̊a ett tillräckligt sätt. Utöver
det anser Ogden (2003) även att flertalet faktorer kan st̊a i vägen för beteen-
de. Ogden (2003) fortsätter med kritiken av modellen och menar att formulär
som används vid datainsamling har en möjlighet att skapa nya, eller ändra
nuvarande, kognitioner. Ajzen och Fishbein (2004) har svarat p̊a den kritik
Ogden (2003) lagt fram och argumenterar för att det i alla studier där da-
tainsamling sker via formulär finns en viss oro över reliabiliteten i datan. Det
är alltid möjligt att de instrument som används i studien p̊averkar fenomenet
som undersöks, dessutom menar Ajzen och Fishbein (2004) att det inte g̊ar
att svara huruvida enkäter p̊averkar eller inte genom spekulationer.

2.2.2 Upplevd självförm̊aga

Teorin om upplevd självförmåga säger att sannolikheten att en person kom-
mer att följa ett önskat beteende är beroende p̊a hur väl den personen
känner att hen kan fullfölja uppgiften. Upplevd självförmåga är en form av
självvalidering där en person jämför sig själv och sin kompetens att fullfölja
uppgiften framför sig. Mer specifikt menar teorin om upplevd självförmåga
att personen innan en uppgift utförs gjort en beräkning av sina egna upplev-
da förmågor och vilken uppoffring det kommer vara för personen att utföra
uppgiften. En högre eller bättre upplevd självförmåga ökar sannolikheten att
personen kommer att utföra uppgiften framför sig och följaktligen kommer
en l̊ag upplevd självförmåga öka sannolikheten att personen inte utför upp-
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giften (Bandura, 1986; Stajkovic & Luthans, 1998).

Warkentin, Johnston och Shropshire (2011) studerade hur en informell so-
cial miljö kan p̊averka anställdas upplevda självförmåga när det gäller att
efterleva och följa policys. Resultaten visade att vissa sociala och organisa-
tionella omständigheter bidrar till en informell läromiljö som kan höja de
anställdas självvaliderade kompetens att utföra uppgiften. Studien kom fram
till att organisationer kan motivera till en informell social inlärningsmiljö ge-
nom att se till att anställda har de verktyg och möjligheter de behöver, att
de f̊ar återkoppling och tillräckliga instruktioner samt f̊ar möjlighet att lära
av varandra.

I denna studie kommer de anställdas upplevda självförmåga undersökas och
vad som p̊averkar den. Syftet är att undersöka vad som p̊averkar deras upp-
levda självförmåga och identifiera hur den kan förstärkas i policyutvecklings-
processen.

2.2.3 Organisationskultur och dess p̊averkan

Organisationskultur är konceptualiserat som de delade värden inom en orga-
nisation som hjälper till att skapa beteendemönster hos de anställda (Kotter
& Heskett, 1992). Ledare försöker ofta bilda en specifik kultur inom sin orga-
nisation som de anser är den rätta. Det kan vara en kultur fokuserat p̊a till
exempel kvalitet eller kundservice. Syftet är d̊a att sprida den här kulturen
bland alla anställda och p̊a s̊a sätt f̊a alla inom organisationen att arbeta
som en enhet. En tydlig kultur kommer reflekteras ut̊at mot kunder och kon-
kurrenter samt underlätta införandet av nya processer och organisatoriska
förändringar. Schein (2010) menar att organisationskultur är ett abstrakt
begrepp och att forskare inom organisationsteori och företagsledare p̊a sena-
re tid börjat definiera organisationskultur som sociala normer och praxis i en
organisation.

Schein (2010) föresl̊ar att vi använder antropologens modeller när vi vill ana-
lysera en organisations kultur. Han menar att dessa ger en djupare och mer
komplex bild av kultur. Schein (2010) listar ett antal observerbara händelser
och underliggande krafter som kan reflektera organisationens kultur.

• Observerbara regelbundna beteenden när människor interagerar.
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• Gruppnormer.

• Gruppvärderingar.

• Formell filosofi.

• ”Rules of the game”.

• Klimat (grupp eller omgivning).

• Specialkompetenser.

• Vanor och mentala modeller.

• Delade betydelser.

• Metaforer och symboler.

• Formella ritualer och evenemang.

Organisationskulturen kan ha en direkt p̊averkan av anställdas beteende-
mönster (Kotter & Heskett, 1992) och är därför ett viktigt omr̊ade att re-
dogöra för.

2.3 Användarinvolvering

Användarinvolvering anses vara en nödvändighet för ett lyckat system, detta
d̊a det hjälper hjälper användaren att först̊a och använda systemet (Harris
& Weistroffer, 2009). Samtidigt hjälper det utvecklare att skapa tydligare
användarkrav och kostnadsbesparingar genom att undivka kostsamma syste-
megenskaper som änd̊a inte hade använts av användaren (Harris & Weistrof-
fer, 2009). Användare är en viktig källa till information d̊a de är involverade i
sina egna arbetsprocesser och sätt att arbeta p̊a (Hendry, 2008). Användare
som känner sig involverade i ett system kommer dessutom ha en positiv
attityd samt anse att det är mer användbart, p̊a s̊a sätt är de mer nöjda
med systemet (McGill & Klobas, 2008). Det finns ett antal angreppssätt
att ta sig an användarinvolvering där den största skillnaden är hur aktiva
användarna är i processen samt om de medverkar i beslutstagandeprocesser
(Kujala, 2008). De fyra angreppssäten är:

Medverkande Design - Arbetare och designers arbetar tillsammans för att
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först̊a användare och deras arbetsuppgifter d̊a de planerar för hur nya gräns-
snitt och arbetssätt ska designas. Användare medverkar genom att analysera
organisationens krav samt genom att planera sociala och tekniska strukturer
som ska stödja b̊ade organisationens och individens behov. I medverkande
design är demokrati och förbättring viktiga delar (Kujala, 2003).

Användarcentrerad Design - Målet är utvecklingen av användbara och bra
produkter. Det är ett tidigt fokus p̊a användare och arbetsuppgifter, ett em-
piriskt mätsätt och en iterativ design (Kujala, 2003). Kujala (2003) menar
även att arbetssättet sätter användaren som en central del i designen istället
för tekniska behov och det är därför viktigt för en designer att fokusera p̊a
användarens kontext.

Etnografi - Användare är inte särskilt aktivt involverade, snarare passivt
involverade där de genomför sina arbetsuppgifter och blir observerade, van-
ligtvis genom observation eller video-analys. Det är i detta angreppssättet
interaktionen som är viktig och det är därför de sociala aspekterna av arbete
som st̊ar i fokus (Kujala, 2003).

Kontextuell Design - Har ett fokus p̊a kontexten av arbetet och att studera
människor i deras arbete. Människor studeras en åt g̊angen och observeras
samt pratas med under tiden de utför sitt arbete i deras miljö. Tanken är att
p̊a s̊a sätt kunna omstrukturera processerna genom att exempelvis ta bort
onödiga steg och ändra support-processer (Kujala, 2003)

Användarinvolvering används ofta inom systemutveckling och det är n̊agot
som har potential att öka intresset hos användaren för systemet.

2.4 Personlig integritet, Dataskyddsförordningen och
ePrivacy

Det finns ingen precis definition p̊a begreppet personlig integritet, det är
en egenskap hos en person som är olika beroende p̊a individen. En vanlig
tolkning p̊a begreppet är: Rätten att f̊a vara ifred (Datainspektionen, u. å.).
Uppgifter om personer registreras kontinuerligt i olika änd̊amål genom livet,
exempelvis i skolan, p̊a jobbet eller i ett sjukhusregister. I grundlagen st̊ar
det dock att din personliga integritet ska skyddas mot att du kränks genom
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att uppgifter om dig databehandlas. Exempelvis f̊ar känslig personlig infor-
mation om en person inte vara med i en profiliering, s̊adana uppgifter kan
innebära information om sjukdom.

2.4.1 GDPR

GDPR är EU’s nya dataskyddsförordning och har ersatt den tidigare person-
uppgiftslagen (PUL). PUL trädde i kraft 1998 och hade som syfte att skydda
människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av
personuppgifter (Datainspektionen, u. å.). GDPR trädde i kraft och ersatte
PUL den 25:e Maj 2018. Förordningen gäller i hela Europa och därför kom-
mer förordningen gälla för alla medlemmar i EU, alla följer allts̊a samma
regler.

Förordningen inför ändringar som kommer att p̊averka alla typer av organi-
sationer, främst i hantering och lagring av personuppgifter. D̊a förordningen
skapades i syfte att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter, fri-
heter och deras rätt till skydd av personuppgifter (Datainspektionen, u. å.)
p̊averkas det fria flödet av personuppgifter i Europa. Som personuppgifts-
ansvarig innebär det för företag att de bland annat m̊aste ha stöd i data-
skyddsförordningen för att behandla personuppgifter, se till att personupp-
gifterna stämmer och säkerställa att organisationen lever upp till och följer
dataskyddsförordningen (Datainspektionen, u. å.). Viktiga delar i GDPR är
bland annat hantering av privacy by design och rätten att bli bortglömd.
Privacy by design innebär exempelvis att ett system har integritet som en
huvudsaklig uppgift och p̊a s̊a sätt säkra systemet fr̊an att läcka känsliga
data. Rätten att bli bortglömd är främst för att skydda individen. En orga-
nisation ska, om användaren vill, ha möjlighet att helt ta bort uppgifter som
kan kopplas till denne som privatperson och p̊a s̊a sätt bli ”bortglömd”. I
dagsläget finns det inte fastslaget hur företag ska hantera förändringen eller
vilka åtgärder som behöver vidtas för att leva upp till förordningens krav
(Kinell & Löfberg, 2018). Enligt Ashford (2018a) är 28% av organisationer
i Europa inte redo att följa de direktiv som finns i förordningen. Person-
uppgifter innebär per definition all information som direkt eller indirekt kan
kopplas till en levande person (Tillväxtverket, 2018b). Det finns dessutom
personuppgifter som klassas som känsliga och har därför ett starkare skydd,
s̊adana uppgifter är bland annat (Datainspektionen, u. å.):

• Politiska åsikter.
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• Religiös eller filosofisk övertygelse.

• Medlemskap i en fackförening.

• En persons sexuella läggning eller hälsa.

• Genetiska uppgifter.

För organisationer som behandlar personlig information som personuppgifts-
biträde, en roll som behandlar en persons personuppgifter åt den personupp-
giftsansvariges räkning (Datainspektionen, u. å.), innebär nya dataskydds-
förordningen striktare regler. Med nya dataskyddsförordningen kom n̊agra
av de skyldigheter som tidigare enbart gällt den personuppgiftsansvarige
att ocks̊a gälla för personuppgiftsbiträdet. S̊adana skyldigheter är bland an-
nat: Ett krav p̊a att föra register över behandlingar och att säkerställa
en lämplig säkerhetsniv̊a samt att i vissa fall utse ett dataskydssombud
(Datainspektionen, u. å.). Ett personuppgiftsbiträde f̊ar inte anställa ytterlig-
gare ett biträde om det inte specificeras av personuppgiftsägaren (European
Commission, 2016).

2.4.2 ePrivacy

ePrivacy är en förordning som för närvarande tas fram i syfte att komplet-
tera GDPR. Den tas fram i syfte att öka skyddet för individers privatliv
och öppna upp nya verksamhetsomr̊aden (Commission, 2017). Förordning-
en kommer täcka integritet och elektronisk kommunikation, med införandet
kommer den att ersätta den nuvarande lagen om elektronisk kommunika-
tion (LEK). Förordningen kommer att säkerställa sekretessen av kommuni-
kation, som ocks̊a kan komma att inneh̊alla icke-personlig data och data som
kan kopplas till en person (Voss, 2017). Bland annat kommer slutanvändare
behöva godkänna användandet av cookies vilket kan komma att skada företag
vars inkomst till stor del best̊ar av cookie-baserad reklam. Förordningen
är tänkt att tillämpas när elektroniska kommunikations-tjänster levereras
till slutanvändare inom EU, när de används, samt när informationen som
används p̊a enheter av användare inom EU. I det fall d̊a leverantören inte
har en etablering inom EU kommer den behöva en representant i ett land som
är med i EU där s̊adana tjänster existerar. P̊a s̊a sätt kommer förordningen
p̊averka hela världen, p̊a ett sätt liknande GDPR (Voss, 2017). Om ePrivacy
implementeras kommer det att ställa ytterligare krav p̊a organisationer och
deras hantering av personlig information.
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3 Metod

I denna sektion redogörs forskningsmetoderna som nyttjades i studien. Vilken
typ av studie, tillvägag̊angssätt och arbetssätt som användes samt motivering-
ar till val av metodologi och metodkritik.

3.1 Forskningsansats

Denna studie utforskar policyutvecklingsprocessen och hur den kan hjälpa till
att motivera anställda att följa policys samt främja medvetenhet om policys.
Studier som ämnar förklara vad som p̊averkar anställdas medvetenhet existe-
rar (Bulgurcu m. fl., 2010; Puhakainen & Siponen, 2010). Omr̊adet är dock
relativt outforskat och vi har därför valt ett explorativt tillvägag̊angssätt i
studien. En explorativ studie är en undersökning som sker i syfte att klargöra
ett omr̊ade som ännu inte är fullständigt utforskat. Kvalitativ forskning är
förbunden till explorativ forskning p̊a s̊a sätt att forskaren börjar med en
preliminär föreställning om vad som är viktigt (David & Sutton, 2016). Den
preliminära föreställningen vi hade i startskedet utav studien var att policys
inte är n̊agot som intresserar särskilt stor del av en organisation, att inte alla
i organisationen känner att de har helt klart för sig vad organisationens po-
licys säger och vad de innbär för dem. Dock är policys n̊agot som ska finnas
och som bör vara en typ av ryggrad genom organisationen som p̊averkar alla
i organisationen. Vi ville undersöka hur detta stämmer och vad som skulle
kunna göras för att skapa en medvetenhet och först̊aelse för existerande po-
licys men även hur policyutvecklingsprocessen p̊a ett IT-företag kan p̊averka
de anställdas medvetenhet. Studien tog sig allts̊a an dessa föreställningar och
utforskningsomr̊adet centrerades kring utvecklingsprocessen och hanteringen
av policys p̊a ett mindre IT-företag.

3.1.1 Tillvägag̊angssätt

Det finns olika sätt att driva en studie, tre av de vanligare är:

1. Deduktivt
Arbetet utg̊ar fr̊an belagda teorier och använder oftast ett kvantitativt
arbetssätt för att samla data som stärker först̊aelsen för dessa teorier.
Deduktiv forskning föresätter sig ofta att pröva en hypotes (David &
Sutton, 2016).
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2. Induktivt
Arbetet utg̊ar fr̊an ett ”rent blad” och använder oftast ett kvalitativt
arbetssätt för att samla in data för att skapa nya teorier. S̊adana arbe-
ten är ofta explorativa och försöker bygga upp förklaringar till det som
sker genom fr̊an insamlad data (David & Sutton, 2016).

3. Abduktivt
Arbetet inleder med att läsa om befintliga teorier, för att sedan sam-
la in data och diskutera nya teorier. Arbetssättet använder oftast ett
kvalitativt arbetssätt (Patel & Davidson, 2003).

Ett abduktivt tillvägag̊angssätt till̊ater arbetet att g̊a fr̊an nuvarande teorier
till ett resultat som kan innebära nya teorier. Vi utgick fr̊an teori om planera-
de beteenden, upplevd självförmåga, användarinvolvering samt en teoretisk
grund kring inneh̊all i policys och policyutvecklingsprocessen. Den teoretiska
referensramen inneh̊aller även information om dataskyddsförordningen och
ePrivacy, detta eftersom det var intressant i fallet som undersöktes och det
var av vikt för policyutkastet som utvecklades som ett led i studien. Syftet
med studien är att formulera rekommendationer för policyutvecklare för att
öka sannolikheten att policys efterlevs och följs samt öka medvetenheten om
policys. Målet med studien är s̊aledes att leda till n̊agot nytt och inte enbart
bekräfta eller motsäga tidigare teorier. Av den anledningen passar ett abduk-
tivt tillvägag̊angssätt bra för v̊ar studie. Studien kommer bidra till teorier
om policys, policyutveckling och teorier som berör anställdas sannolikhet att
efterleva och följa policys och medvetenhet.

3.2 Undersökningsdesign

Tanken med en fallstudie är att g̊a p̊a djupet i ett specifikt fall i syfte att
samla detaljerad data till ett större problem (Denscombe, 2010). Med en
djupg̊aende fallstudie kunde vi identifiera komplexa problemsituationer och
relationer som varit sv̊arare att identifiera med en bredare undersökning som
till exempel ett specifikt företags relation mellan anställda i olika positioner
och hur deras policyarbete ser ut och p̊averkar de anställda och deras arbets-
processer. Med en fallstudie är det naturligt att arbetssättet blir kvalitativt
d̊a fallstudiens fördelar är insamlande av data som är sv̊ar att samla i en kvan-
titativ undersökning. Fallet beskrivs i detalj i följande stycke (3.2.1). Data
om relationer mellan entiteter som människor och organisationer. Med en
kvalitativ ansats och semi-strukturerade intervjuer kunde vi g̊a in p̊a djupet
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med v̊ara forskningsfr̊agor p̊a ett sätt som varit sv̊arare med en kvantitativ
ansats.

3.2.1 Fallstudieobjekt

Företaget där fallstudien genomfördes p̊a är ett IT-företag som erbjuder kon-
sulttjänster inom utveckling, integration och förvaltning av informationssy-
stem. IT Företaget opererar främst i norden men har kunder i hela världen.
IT Företaget arbetar främst mot andra företag vilket betyder att mycket
information hanteras, företaget f̊ar d̊a ta ansvar i form av personuppgiftsbi-
träde.

Strukturellt är IT Företaget en horisontell organisation och har minimal
hierarki. Det finns en företagsägare, en VD, en konsultchef och övriga är
anställda som konsulter. Kulturellt försöker IT Företaget agera öppet med
sina anställda. Det finns inte tydliga hierarkiska kommunikationskanaler, de
anställda är fria att ta fr̊ageställningar till vem de vill och de flesta beslut
kan tas inom teamen som de arbetar med.

Det finns i nuläget en policy över hur information som p̊averkar personlig
integritet bör hanteras p̊a IT Företaget. Denna policy och alla andra policys
framtas av VD’n, konsultchefen samt leveranskoordinatorn p̊a organisatio-
nen samt i samtal med fackorganisationen. Efter samtal med konsultchef p̊a
IT Företaget förklarades att organisationen känner att de har kontroll över
sina processer gällande dataskyddsförordningen där de till exempel hante-
rar anställningsbevis och kontrakt. De är dock inte lika säkra p̊a att de har
förmedlat vikten av att skydda personlig information till alla organisationens
anställda. Vi diskuterade med konsultchefen om hur regelbunden uppdate-
ring av policyn kunde ske och i vilket sammanhang. Konsultchefen hade en
tanke om att ha kontinuerlig uppdatering varje kvartal p̊a gemensamma lun-
cher. För tillfället sker s̊adan uppdatering endast när n̊agot större inträffar,
senast var det när GDPR togs i kraft. Anställda p̊a IT Företaget har berättat
om en osäkerhet kring policys generellt, var de hittar dem och specifikt för
GDPR, vad den praktiskt innebär för dem och deras arbetsprocesser. Policys
som återfinns p̊a IT Företaget’s intranät för nuvarande följer ingen strikt
mall och är ofta skrivna i löptext.

Fallet p̊a IT Företaget blir att undersöka hanteringen och utveckling av po-
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licys p̊a företaget i ett försök att identifiera och rekommendera förbättrings-
möjligheter p̊a b̊ade utvecklingsprocessen och hantering av policys. Syftet
med rekommendationerna är att främja medvetenheten om policys p̊a företaget
och minska osäkerheten som vissa anställda visat att de har gällande policys
p̊a företaget.

3.2.2 Identifierade omr̊aden

Efter fallet specificerats, identifierades fyra intressanta omr̊aden att samla in
empirisk data om i syfte att studera fallet och studiens syfte. Dessa omr̊aden
är:

1. Nuvarande policy och policyhantering
I syfte att sätta v̊art policyutkast i relation till nuvarande policys
behövde vi data om hur IT Företaget arbetar med policys i nuläget.

2. Policy format och design
Data om informanternas uppfattning om v̊art policyutkast samlas in i
syfte att göra en analys av ukastet och utveckla v̊ara rekommendatio-
ner.

3. Efterleva och följa
Data om processerna i policyutkastet samlas in och hur de upplevs av
de anställda. Data samlades även in om vad som p̊averkar de anställda
att följa riktlinjer och uppgifter i policys.

4. Medvetenhet, uppdatering och underh̊all
I syfte att utveckla rekommendationer kring medvetenhet, uppdatering
och underh̊all, behövde vi samla in data om hur de anställda upplever
att kommunikation och uppdatering kring policys bör ske samt deras
uppfattning om hur det hanteras i nuläget.

Empirin som samlades in bidrar till ökad först̊aelse kring hur anställdas med-
vetenhet, sannolikhet och vilja att efterfölja policys kan förstärkas. Empirin
analyserades och diskuterades utifr̊an v̊ar teoretiska referensram för att ska-
pa en först̊aelse för ämnet utifr̊an teorins ramar. Analysen skedde genom
tillvägag̊angssättet i en inneh̊allsanalys. Fullständig beskrivning av v̊ar ana-
lysmetod finns i sektion 3.5.
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3.3 Litteraturöversikt

Genom litteraturöversikten samlades information som ans̊ags vara av vikt
till studien in. Informationen best̊ar av teori och artiklar relaterade till data-
skyddsförordningen, ePrivacy, undersökningar p̊a policyutveckling och in-
formationssäkerhets-medvetenhet samt teorier relaterade till liknande un-
dersökningar. Vid insamling av teori användes i huvudsak Lule̊a Tekniska
Universitet biblioteks sökfunktion för böcker och artiklar. Vi har även använt
Google Scholar för att söka artiklar som behandlar omr̊aden om de sökord
vi använt. Vi använde enbart artiklar som var kvalitetsgranskade (peer revi-
ewed) och försökte använda s̊a nya artiklar som möjligt. För att f̊a en bild
av hur stort problemet är sökte vi även p̊a google.se efter icke-vetenskapliga
artiklar, dessa artiklar användes i introduktionen för att visa att det är en
utbred problemsituation som vi studerar. Vi har även använt kurslitteratur
som berör ämnen s̊asom informationssäkerhet, verksamhetsutveckling och
forskningsmetodik.

Sökord som användes: gdpr, ePrivacy, gdpr compliant, gdpr communication,
gdpr consequences, user friendly information security, information security
awareness, self-efficacy in information security, organisational culture and
climate, policy, policy compliance, user involvement in policy development

3.4 Datainsamlingsmetod

Primärdata samlades in under semi-strukturerade intervjuer med anställda
vid IT Företaget. S̊adan data var viktig för studien d̊a det bildade det empi-
riska underlag diskussionen och analysen sedan grundades p̊a. Empirin som
samlades in säkerhetskopierades och transkriberades, detta i syfte att ta oss
närmare och utöka v̊ar först̊aelse av informationen (Denscombe, 2010).

3.4.1 Utveckling av policyutkast

När vi skulle utföra intervjuerna ville vi ha ett policyutkast som var utvecklat
efter beprövad teori att använda som ett exempel att diskutera kring. Vid
utvecklingen av policyutkastet följdes Ismail m. fl. (2017) generiska policy-
utvecklingsprocess.
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Kontakter

När vi upprättat kontakt med IT Företaget fick vi tillg̊ang till deras lokaler
och kunde fritt interagera informellt med de anställda p̊a företaget. Detta
gav oss en uppfattning om de normer och praxis som existerar i företaget.
Vi hade även tillg̊ang till IT Företagets intranät och vi fick tillg̊ang till deras
nuvarande policys vilket gjorde det möjligt att studera dem och se hur de
var formulerade och strukturerade.

Riskanalys

Det kan vara sv̊art att sätta ett pris p̊a till exempel d̊alig publicitet därför vore
en kvalitativ riskanalys lämplig när den utförs mot en policy som rör personlig
integritet (Murphy, 2015). Hotet fr̊an GDPR brott grundar sig i risken om
böter p̊a upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av bolagets globala
omsättning (Datainspektionen, u. å.). Läckt information är lite sv̊arare att
sätta ett pris p̊a men att det kan innebära d̊alig publicitet (Murphy, 2015)
vilket kan leda till förlorade kunder. Om vi har en skala som sträcker sig
mellan l̊ag, medium och hög skulle vi sätta riskfaktorn för att förorsaka ett
GDPR eller ePrivacy brott som hög. Det är höga monetära straff och företaget
riskerar att tappa kunder och anseende.

Krav

För att lista kraven fr̊an gällande regelverk användes framförallt kraven som
ställs av GDPR d̊a de underbygger nuvarande regelverk gällande person-
ligt identifierbara uppgifter (Tillväxtverket, 2018a; Europeiska kommissio-
nen, 2018). Vi tog även en del krav fr̊an ePrivacy i ett försök att anpassa
kraven bättre till framtiden (Commission, 2017). De teoretiska kraven kom-
mer fr̊an v̊ar teoretiska referensram. Dessa krav har framförallt att göra med
utformning av och formulering av policys (Murphy, 2015).

Dataskyddsförordningen ger ingen konkret vägledning över hur mindre till
mellanstora företag f̊ar behandla personuppgifter. Tillväxtverket (2018a) och
Europeiska kommissionen (2018) listar dock ett antal principer för att göra
det enklare för mindre företag att anpassa verksamheten för dataskydds-
förordningen. Vid skapandet av en policy för IT Företaget användes punk-
terna nedan som krav p̊a policyn fr̊an dataskyddsförordningen:
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1. Minimera hantering av personliga uppgifter.

2. Motivera hantering av personliga uppgifter.

3. Bestäm hur länge uppgifterna behöver sparas.

4. Radera personliga uppgifter som inte längre behövs.

5. Skydda personliga uppgifter fr̊an obehörig åtkomst.

6. Dokumentera hur personliga uppgifter hanteras.

7. Hantering av personlig information åt ett annat företag kräver ett kon-
trakt med ansvarsomr̊aden(Biträdesavtal) mellan företagen.

8. Hanteringskrav av personlig information gäller även elektroniska kom-
munikationsverktyg (ePrivacy) (Commission, 2017).

Policyutkast

Policyutkastet är en personlig integritets- och informationssäkerhetspolicy
som beskriver uppgifter och processer som behöver följas för att dataskydds-
förordningen och ePrivacy förordningarnas krav ska uppfyllas. Policyutkastet
är baserat p̊a riktlinjer fr̊an Murphy (2015) om vad en policy bör inneh̊alla
och återfinns i sin helhet finns i bilaga A Policyutkast.

Godkännande och tillgänglighet

Policyutkastet användes under intervjuer med ledning och intressenter. Em-
pirin fr̊an dessa intervjuer togs som godkännande till att policyutkastet var av
godkänd kvalité. Efter godkännande är nästa steg i policyutvecklingsproces-
sen att avgöra hur policyn ska göras tillgänglig för användarna (anställda).
D̊a policyutkastet enbart användes för att diskutera vad en policy bör in-
neh̊alla och processer gjordes policyn aldrig tillgänglig för de anställda.

Uppdaterad, underh̊allen och granskad

En policy måste även h̊allas uppdaterad och granskas regelbundet om led-
ningen ska vara säkra p̊a att policyn faktiskt uppfyller sitt syfte (Murphy,
2015). Under intervjuerna diskuterade vi hur policys h̊alls uppdaterade och
underh̊allna p̊a IT Företaget och diskuterade även hur det kunde göras an-
norlunda eller bättre.
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3.4.2 Urval av informanter

Urvalet av informanter blir en avgörande del i undersökningen, om fel perso-
ner intervjuas kan det leda till att undersökningen blir värdelös i relation till
den utg̊angspunkt studien har (Holme, Solvang & Nilsson, 1997). Valet av
personer för intervjuerna var grundat p̊a deras position samt hur länge de ar-
betat inom organisationen. Det var viktigt för oss att f̊a flera olika perspektiv
och vi ville därför intervjua personer i olika positioner samt som arbetat oli-
ka länge inom organisationen. Vi träffade v̊ar kontaktperson p̊a IT Företaget
för att diskutera möjliga kandidater. Vi kom fram till en lämplig grupp av
kandidater inneh̊allandes anställda p̊a olika positioner inom organisationen
och kontaktade dem i förväg i syfte att höra om det fanns ett intresse att
medverka fr̊an deras sida och senare för att planera för ett intervjutillfälle.
De personer vi intervjuade hade positionerna: VD, Konsultchef, leveransko-
ordinator samt tre individer anställda som konsulter. De hade varit anställda
p̊a organisationen vid intervjutillfället mellan 1 månad till 10 år.

Befattning Längd Datum

VD 27 minuter 2019-04-26
Konsultchef 27 minuter 2019-04-26
Leveranskoordinator 17 minuter 2019-04-25
Konsult 1 22 minuter 2019-04-29
Konsult 2 21 minuter 2019-04-29
Konsult 3 28 minuter 2019-04-29

Tabell 1: Informanter.

3.4.3 Semi-strukturerade intervjuer

Intervjuguiden utformades utifr̊an de identifierade omr̊adena fr̊an fallet samt
v̊ar teoretiska referensram. Fr̊agorna är formulerade p̊a s̊a sätt att de ska
inspirera till diskussion kring forskningsomr̊adet i syfte att samla in informa-
tion gällande omr̊adena nuvarande policys och policyhantering, policy format
och design, efterleva och följa (policys) samt medvetenhet, uppdatering och
underh̊all av policys. Fraser s̊asom: ”Du säger s̊a här... hur menar du d̊a?”
och ”Vad här hänt d̊a..?” användes i syfte att f̊a informanten att berätta
och förklara deras upplevelser, detta enligt teorier av Arvola (2014). Fr̊agan
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”varför” är central för att kunna g̊a till djupet i hur folk resonerar och gör
(Arvola, 2014). Kvalitativa intervjuer skapar möjligheten till insamling av
icke-numeriska data, n̊agot som i arbetet är värdefullt, d̊a vi ville höra de
anställdas personliga upplevelser kring omr̊adena. Intervjuer är en krävande
metod, n̊agot vi var medvetna om d̊a vi gjorde valet att använda en s̊adan
datainsamling. Det kräver mycket av b̊ade forskare och informant. Det är
den metod där forskaren gör minst för att styra samtalet, istället l̊ater man
den utfr̊agade styra samtalets riktning där forskaren enbart tillgodoser de
tematiska ramarna (Holme m. fl., 1997).

Intervjuguiden utformades strukturerad efter de omr̊aden som identifierats.
Guiden skapades enligt riktlinjer av (David & Sutton, 2016). En s̊adan gui-
de används ofta vid kvalitativ forskning, den är till hjälp för forskaren vid
intervjutillfället och samtalet ska täcka inneh̊allet i intervjuguiden (Holme
m. fl., 1997). Med hjälp av intervjuguiden gavs möjligheten att diskutera
de omr̊aden vi identifierat som viktiga för att uppfylla studiens syfte. Det
gav oss dessutom möjlighet att ställa följdfr̊agor och fortsätta intressanta
diskussioner. Vi valde att inför varje intervjutillfälle förklara v̊art syfte med
intervjun samt gav en presentation av oss själva. Därefter förklarade vi varför
vi genomförde intervjuer och vilken roll datan som samlades in skulle komma
att spela i studien. Detta gjordes för att informera informanten om varför vi
hade valt just personen i fr̊aga och förklarade p̊a vilket sätt de kunde bidra
till undersökningen. Varje person intervjuades individuellt och vi valde att
spela in alla intervjuer med den intervjuade personens till̊atelse. Inspelningen
valdes att göra d̊a vi inte ville förlora information d̊a vi senare analyserade
all insamlad data.

Intervjuguiden var ett stort stöd i genomförandet av intervjuerna. Den gav
oss möjlighet att ställa motfr̊agor och f̊a svar p̊a fr̊agor som kom upp un-
der intervjun. Att ställa motfr̊agor för att f̊a ett mer utvecklat svar var till
stor hjälp senare i arbetet och gav oss en djupare insikt i organisationens
situation.
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3.4.4 Intervjuguide

Den fullständiga intervjuguiden finns i bilaga B Intervjuguide. I Figur 3 be-
skrivs intervjuguidens syfte per kategori i intervjuguiden.

Figur 3: Intervjuguidens syfte.
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3.5 Inneh̊allsanalys

Vi utförde en empiristyrd analys av data som samlats in under intervjuer-
na. En inneh̊allsanalys passar bra vid kvalitativa studier samt vid kvalitativ
datainsamling (Burnard, 1995). Analysprocessen krävde det insamlade mate-
rialet fr̊an intervjuerna, intervjuerna var inspelade och säkerhetkopierade för
att minimera risken att förlora data, som är rekommenderat d̊a intervjuerna
inte g̊ar att ersätta (Denscombe, 2010). Intervjuerna sorterades och namn-
gavs efter informantens roll i organisationen, detta d̊a position blev en viktig
detalj för analysen. Efter detta transkriberades alla intervjuer fullständigt.
Detta är inte bara ett måste för forskningens skull, det för dessutom forska-
ren ”nära” informationen (Denscombe, 2010). Transkriberingen skedde via
dator med hjälp av uppspelning av ljud samt anteckningar. Efter transkri-
beringsprocessen var färdig sammanställdes informationen. Vi strukturerade
empirin efter intervjuguiden som använts d̊a intervjuerna följde den struktu-
ren. När sammanställningen var genomförd p̊a samtliga intervjuer p̊abörjades
inneh̊allsanalysen av texten. Analysen är nedbryten efter de identifierade
omr̊adena samt ytterligare diskussionspunkter som uppkom under analysen.
Dessa omr̊aden är ”nuvarande policys och policyhantering”, ”policyformat
och design”, ”efterleva och följa”, ”medvetenhet, uppdatering och underh̊all”
samt ”diskussion kring användarinvolvering”. Detta angreppssätt till dataa-
nalysen var hjälpsamt i identifieringen av de viktigaste delarna i den data vi
samlat in.

3.6 Studiens tillvägag̊angssätt

Modellen i Figur 4 visar studiens tillvägag̊angssätt. Vi inledde arbetet med
att undersöka dataskyddsförordningen och i framtiden ePrivacys p̊averkan
p̊a hantering av personlig information. Vi skapade oss en teoretisk referens-
ram baserad p̊a tidigare liknande undersökningar och relevant teori. När den
teoretiska referensramen var fastställd inleddes en utvecklingsprocess där ett
fallstudieobjekt av IT Företaget skapades. Med hjälp av den teoretiska re-
ferensramen och fallstudieobjektet skrevs ett policyutkast. Sedan inleddes
utvärderingsprocessen. Vi skapade en intervjuguide fördelat p̊a fyra omr̊aden
vi identifierat som intressanta att samla in empirisk data om samt data-
skyddsförordningen. Med hjälp av den empiriska datan kunde vi utvärdera
policyn och analysera efter de identifierade omr̊adena.
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Figur 4: Studiens tillvägag̊angssätt.

3.7 Forskningsetik

Vid genomförandet av en studie bör forskningsetik tas hänsyn till under
arbetets g̊ang. God forskningssed baseras p̊a fyra principer: tillförlitlighet,
ärlighet, respekt och ansvarighet (All European Academies, 2017). Utöver
det finns det ett grundläggande individskyddskrav som kan konkretiseras i
fyra allmänna huvudkrav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och
nyttjandekravet (Vetenskapsr̊adet, 2002).

Vi har i studien tagit hänsyn till ett antal forskningsprinciper och krav. De
principer som tagits i beaktande är: informationskravet, samtyckeskravet och
konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att forskaren skall infor-
mera syftet med forskningen till de berörda (Vetenskapsr̊adet, 2002). Vi har
gjort detta p̊a s̊a sätt att vi berättat vad vi gör, vad syftet med v̊ar stu-
die är och vad den information som samlas in fr̊an den berörde kommer att
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användas till.

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska f̊a samtycke fr̊an deltagaren enligt
Vetenskapsr̊adet (2002). Detta har vi gjort p̊a s̊a sätt att vi fr̊agat informan-
terna om det är ok med en inspelning av intervjun. Efter godkännande av
den medverkande har intervjun kunnat fortg̊a. Vi har ocks̊a varit noga med
att förklara för den medverkande att det är p̊a dennes villkor och om denne
önskar att inte fortsätta s̊a finns det ingen skyldighet till det.

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om individer som har varit med
i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter
skall förvaras s̊a att de inte kan tas del av utav obehöriga (Vetenskapsr̊adet,
2002). För v̊ar studie var befattningar och positioner inom organisationen
viktiga att ha i åtanke d̊a de spelar roll för studiens resultat, befattningspo-
sitioner är därför med i rapporten. Organisationen samarbetet skedde med
önskade att namnet p̊a företaget inte nämns i rapporten och p̊a s̊a sätt
försv̊aras det att identifiera informanterna utifr̊an deras titlar och positio-
ner i organisationen.

3.8 Metodkritik

För att genomföra en studie krävs val av metoder där alla kommer med för
och nackdelar. Den kvalitativa forskningsmetoden valdes framför den kvan-
titativa d̊a empirin som produceras kan bli djupare och kan hjälpa till att
identifiera mer komplexa situationer och relationer än den kvantitativa. Da-
tainsamlingen spelade stor roll i utvecklingen av de rekommendationer som
formulerades och den kvalitativa ansatsen gav värdefull data för v̊ar studie.
Att erh̊alla informantens syn p̊a problemet är en viktig del i kvalitativ meto-
dik (Holme m. fl., 1997) och n̊agot som krävdes av studien. Den kvantitativa
datainsamlingsmetoden innebär ofta att med hjälp av exempelvis enkäter
samla in data fr̊an en större grupp människor. Vi ans̊ag att den typen av
datainsamling inte skulle producera lika värdefull data för v̊ar studie. Data
insamlad fr̊an den kvalitativa metoden blir mer detaljerad men den tar längre
tid att analysera, det g̊ar inte att använda tekniska verktyg för att analyse-
ra empirin när det är ord som ska analyseras och inte en ekvation som ska
genereras, som det ofta är i enkätundersökningar. Den kvalitativa metoden
passar även bra för undersökningar i mindre skala enligt Denscombe (2010)
vilket den här studien är.
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Det finns nackdelar och kritik mot den kvalitativa metoden och vi var med-
vetna om dessa när vi gjorde v̊art val. Det kan vara sv̊art att validera hur
rättvisande och precis informationen som samlas in är. Hur neutral infor-
mationen är eller om vi skulle f̊a samma resultat om vi genomförde stu-
dien p̊a en annan plats om omständigheterna vore desamma (Denscombe,
2010)? Objektivitet är ett annat omr̊ade som kritiseras gällande kvalitativ
forskningsmetodik, kritiken gäller främst om det existerar partiskhet fr̊an
författaren av studien (Denscombe, 2010). P̊alitligheten blir dessutom lägre
d̊a det inte finns möjlighet till att samla in samma mängddata för att styrka
bevis p̊a att informationen g̊ar att lita p̊a (Denscombe, 2010). Dessutom finns
det risk att informationen feltolkas samt att analysen av insamlad kvalita-
tiv data tar l̊ang tid att genomföra (Denscombe, 2010). Vi valde dock änd̊a
att genomföra en kvalitativ datainsamling d̊a vi ans̊ag att det skulle ge den
mest värdefulla informationen för v̊ar studie. Den kvalitativa datainsamling-
en skedde genom semi-strukturerade intervjuer, den största nackdelen med
ett s̊adant tillvägag̊angssätt är att det är tidskrävande. Valet av informanter
skedde i samarbete med v̊ar kontaktperson p̊a IT-företaget. Vi diskuterade
hur stort antal informanter som var rimligt med tanke p̊a tids̊atg̊ang samt
studiens omf̊ang och vilka som bör inkluderas i intervjuerna d̊a vi ville f̊a en
diversifiering b̊ade vad gäller kön, ålder och position i urvalet. Vi ville dess-
utom f̊a flera olika vyer fr̊an de anställda inom organisationen, n̊agot vi fick
genom att intervjua roller s̊asom VD, konsultchef och konsulter. Till intervju-
erna användes en intervjuguide, n̊agot som var till stor hjälp vid guidning av
konversationen och en möjlighet att säkerställa att de omr̊aden som vi ville
täcka faktiskt gjorde det. Formuleringen av v̊ar intervjuguide skapade dess-
utom möjlighet till diskussion och utrymme för följdfr̊agor. Vi skulle kunnat
förbättra formuleringen av vissa fr̊agor för att skapa längre diskussioner, i
retrospektiv var vissa fr̊agor formulerade p̊a s̊a sätt att ett ja eller nej svar
täckte fr̊agan. I de fall det kändes möjligt ställde vi följdfr̊agor som ”varför
ja/nej?”. Med detta menas inte att det är fel p̊a intervjuguider som en me-
tod, snarare att vi som människor gjorde fel, n̊agot som alla gör. Överlag var
guiden dock till stor hjälp i datainsamlingsprocessen.

Det abduktiva arbetssättet valdes framför det induktiva och deduktiva d̊a det
bäst stämde överens med studiens syfte, att formulera rekommendationer till
organisationer och policyutvecklare. Det är en blandning av det induktiva och
deduktiva där forskaren rör sig mellan empiri och teori för att l̊ata först̊aelsen
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växa fram (Mason, Cogua-Lopez, Fleming & Scheier, 2018). Under studiens
process har vi läst p̊a om teorier och modeller som TPB-modellen av (Ajzen,
1985). Teorierna valdes p̊a grund av dess potentiella p̊averkan vi trodde att
de skulle kunna ha p̊a en människas beteende. TPB-modellen är ett exempel
p̊a en modell som försöker förutse en människas planerade beteende, n̊agot
vi tyckte stämde bra överens med syftet av studien. Upplevd självförmåga
lägger ocks̊a en grund i först̊aelse för hur en människa kan uppleva att det
är enkelt att genomföra en uppgift och p̊a s̊a sätt öka chansen att denne
faktiskt gör det. Med hjälp av de teorier och modeller vi studerat utformades
en teoretisk referensram. Med teorierna i den teoretiska referensramen var vi
inlästa p̊a ämnet integritets och informationssäkerhetspolicys och hade ska-
pat oss en uppfattning om vad som p̊averkar dem innan empirin var insamlad.
När empirin senare samlats in sammanställdes den och vi genomförde en em-
piribaserad inneh̊allsanalys av den data som transkriberats. Vid detta skede
hade vi delat upp informationen i fyra huvudomr̊aden och studerat vad som
hade sagts under intervjuerna. Vi använde sedan v̊art teoretiska ramverk
och reflekterade över informationen vi f̊att fr̊an informanterna i intervjuerna.
Vi analyserade och diskuterade utifr̊an det teoretiska ramverket i samverkan
med empirin i syfte att ta fram rekommendationer för hur policyutvecklings-
processen och hantering av policys kan p̊averka anställda i en organisation
till att efterleva och följa integritets och informationssäkerhetspolicys. P̊a s̊a
sätt har vi rört oss mellan teori och empiri och ökat först̊aelse för de forsk-
ningsfr̊agor vi studerat.
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4 Empiri

I denna sektion presenteras resultatet fr̊an den genomförda datainsamlingen.
Materialet är kategoriserat enligt tidigare identifierade omr̊aden

4.1 Nuvarande policys och policyhantering

Det första omr̊adet berör policys och policyhantering. IT Företaget har i
dagsläget policys som berör personuppgiftsbehandling och hur de ska hante-
ras av anställda. Medvetenheten om policyn skiljer sig dock mellan de som i
organisationen aktivt hanterar policys och de som är anställda som konsulter.

”Jag är inte medveten om det finns n̊agon, det finns förmodligen
n̊agon, men inget som jag p̊a n̊ansin sett eller, ja eventuellt att
man har varit där men kanske p̊a n̊agon s̊anhära (Företagsnamn)..
eller n̊an informationsträff d̊a. Men, mm inget jag kommer ih̊ag
iallafall och jag skulle ju inte kunna hitta den om n̊agon bad mig
hitta den.” (Konsult 2)

”Ja, det gör det. Den är framtagen tidigare.[..]” (Konsultchef)

Åsikterna g̊ar isär när fr̊agan om en GDPR policy finns ställs. Tv̊a skilda
perspektiv framträder där de som arbetar fram policys (VD, konsultchef och
leveranskoordinator) är medvetna om policyn medans de som inte arbetat
med utvecklingen av policyn är mer osäkra.

”Allts̊a, det är ju vid personalmöten. S̊a g̊ar vi ju igenom de
förändringar eller p̊aminnelser kring policys som finns [..] och sen
finns det p̊a v̊art intranät lätt̊atkomligt för alla. S̊a förhoppningen
är ju att man använder v̊art intranät och g̊ar in och tar fram den
informationen man behöver.” (Konsultchef)

”Sen är det ju v̊arat jobb som ledning att p̊aminna och informera
och sen är det ju alla anställdas skyldighet i och med att det finns
dokumenterat att ta fram informationen och h̊alla sig uppdaterad
själv ocks̊a.”(Konsultchef)

Företaget informerar om nya policys samt uppdateringar av redan existeran-
de s̊adana p̊a ett lunchmöte de har varje månad (information om specifikt
policys sker endast vid större ändringar och tillägg). Utöver det finns policys
tillgängliga p̊a företagets intranät med fri tillg̊ang av alla anställda.
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”[..] jag tror inte vi har [..] f̊att tillräckligt mycket information om
det [..] Jag tror helt enkelt det handlar om informationen säkert
finns där men jag tror inte den utkommuniceras” (Konsult 3)

”Det är faktiskt inte s̊a bra spritt informationen, sen är ju inte
jag jätteintresserad av det heller det m̊aste jag väl ärligt erkänna.
Har det sagts n̊an g̊ang s̊adära kanske p̊a n̊agot informationsmöte
s̊a har inte jag riktigt lagt det p̊a minnet.” (Konsult 2)

Enligt konsulter p̊a företaget är dock informationen som kommuniceras ut av
ledningen inte tillräcklig för att h̊alla de anställda uppdaterade och medvetna.

4.2 Policy format och design

Omr̊ade tv̊a berör policyns format och design. I detta skedet av intervjun
visades ett förslag p̊a en policy som berör behandling av personuppgifter,
informanterna fick ta del av förslaget och redogöra för sina åsikter.

”Nu läste jag väldigt fort men jag tyckte att den var rätt... jag ska
helt ärligt säga jag är inte helt säker att den ser ut s̊a här eller
om ni har pillat i den. Men jag tycker att den var ganska enkel
och tydlig.” (VD)

”Jo men det tycker jag nog. Jag skulle säga det viktigaste tycker
jag med en policy det är tydligheten. Allts̊a bakgrunden, tydlighe-
ten i... i den enskildes agerande och företagets agerande i stort.
S̊a en tydlighet m̊aste ju finnas, s̊a att ja det tycker jag.” (Kon-
sultchef)

”Det tycker jag att den gör p̊a ett bra summerat sätt inte s̊a myc-
ket lagparagrafer och text som man kan bli ganska förvirrad av.
Man kan bli ganska rädd när man läser s̊adana här dokument.
Däremot tror jag det här enkelt, punktvis är bra.” (Konsult 3)

Policyutkastet uppfattades som enkelt att ta till sig och koncentrerat. Gene-
rellt var policyn uppskattad, främst för sättet den var uppbygd i punktform
och att dokumentet därför inte var lika skrämmande att läsa.
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4.3 Efterleva och följa

Omr̊ade tre berör efterleva och följa policys. Vi fortsatte att referera till v̊art
policyutkast för att diskutera vad informanterna ans̊ag om processer och vad
som gör att de uppfattas som lätta att efterleva och följa. Vi ville även dis-
kutera hur informanten tror att deras kollegor kommer uppfatta processerna.

”De kändes hanterbara, n̊agonstans och ganska tydliga, korta och
enkeltydiga i punktform. Vilket jag tyckte var lätta att ta till mig.”
(VD)

Det tycker jag absolut. Sen kan det vara s̊a att man kan kom-
plettera de hära. Det st̊ar det till exempel här där uppgifter upp-
fyllt sitt syfte ska de raderas. Det vore jättebra sen om man kunde
komplettera det här med n̊agot exempel. [..] S̊a man kan associera
till sin egen vardag. Annars tycker jag att de processer som fanns
beskrivna där, De var korta och bra [..] (Konsult 3)

”Ja allts̊a rimliga men jag tror att om du fr̊agar folk ute p̊a,
som sitter med mycket information s̊a tror inte jag att det sit-
ter i ryggraden, för det är ju det det handlar om egentligen. Sen
att man ska följa dem för att det finns en lag, Ja! Men gör man
det för att det är tjorvigare om jag uttrycker mig s̊a att jobba p̊a
det sättet [..], det tar ju mer tid. [..] du m̊aste hitta [..] rutiner
som verkligen gör att du f̊ar in det här [..] i en vardag p̊a n̊agot
sätt. [..] jag tror folk tycker att det är tjorvigt. Jag tror inte att
det är enkelt arbetat och effektivt alla g̊anger. ” (Konsultchef)

”Jag tror inte att de hade haft n̊agra problem med det. Mina
närmaste kollegor i alla fall, s̊a länge det finns en process att
h̊alla sig vid s̊a gör dom det. Det är när saker inte är beskrivna
som det blir lite jobbigare att följa saker. S̊a länge man har en
tydlig väg att g̊a, s̊a man vet vad man ska göra, d̊a brukar det
ofta fungera väldigt bra.” (Konsult 1)

Processerna upplevdes tydliga, enkla och hanterbara av informanten. Infor-
manter noterade att det kunde vara bra med exempel eller alternativa pro-
cesser för att följa riktlinjerna i policyn. Informanterna ans̊ag generellt att
kollegorna skulle uppfatta de angivna processerna som genomförbara men att
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det kan bli problem om processen inte är beskriven p̊a ett tillräckligt tydligt
sätt eller att anställda arbetar efter invanda rutiner.

”Ja allts̊a straff [..] tycker inte jag är en melodi som jag vill
jobba med eller efter faktiskt. Utan jag tror att [..] de perso-
ner vi har anställda här är ju personer vi tycker om och som
vi har fullt förtroende och litar p̊a och [..] skulle det vara n̊agon
som gör n̊agonting s̊a är jag helt övertygad om att man inte gör
det för att skada företaget eller gör det medvetet utan de gör
det av ren glömska eller okunskap. Och d̊a m̊aste ju vi ge dem
förutsättningarna till att klara av det p̊a ett bra sätt tror jag.”
(Konsultchef)

”Jag tycker absolut att man borde f̊a konsekvenser ifall man lik-
som skulle bryta mot n̊agonting för det ska man inte göra, inte
medvetet i alla fall.” (Konsult 1)

”Inga konsekvenser. Som det var här (syftar till policyutkastet),
vidare utbildning. Det är ju inte som att vi bestraffar n̊agon som,
inte kanske p̊a den här typen av policys men i andra policys kan
det absolut vara fr̊aga om avsked om det är extrema saker. Men
i det här fallet s̊a är det en stor del utbildning.” (VD)

Incitament och konsekvenser av policys var en punkt som diskuterades. Alla
informanter ans̊ag att incitament känns onödigt. En policy är n̊agot som bara
ska följas, det ing̊ar i arbetet. Ang̊aende konsekvenser skiljde sig åsikterna
åt. Det argumenterades för att det bör bero p̊a vilken policy som brutits
mot, huruvida det är gjort med mening eller inte. Konsultchefen tror inte att
n̊agon skulle bryta mot policys med mening överhuvudtaget och anser därför
vidareutbildning en bra konsekvens samt att det är ledningens ansvar att ge
dem förutsättningarna för att följa policys.

4.4 Medvetenhet, uppdatering och underh̊all

Medvetenhet, uppdatering och underh̊all var det fjärde omr̊adet som togs upp
främst i slutet av intervjuerna, det var dock omr̊aden som informanterna kom
in p̊a tidigare i intervjun. I denna del av intervjun togs omr̊aden kring hur
företaget kommunicerar uppdatering av policys, hur de arbetar för att h̊alla
företagets anställda medvetna om policys samt hur de underh̊aller policys.
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”Absolut kan det göras bättre. Det kan, det kan tryckas mera,
det ska vara en fast punkt p̊a m̊anadsmöten regelbundet för att
p̊aminna vilket det inte alltid gör. Det falls lite granna i glömska
s̊a är det ju, det ska man ju villigt erkänna men sen är det ju
ocks̊a att vi har ju, vi kan ju faktiskt p̊a andra sätt ocks̊a ganska
enkelt trycka ut p̊aminnelser.” (Konsultchef)

Ja, det tror jag. Jag tror att det hade varit bra att ha.. att man
när man börjar här s̊a f̊ar man ju en ”onboarding-tavla” (intro-
duktionstavla), det hade varit bra om det fanns p̊a den. Att man
liksom ska g̊a igenom de grejerna. Det hade varit bra att kanske
p̊aminna n̊agon g̊ang ibland om det eller att vi pratade om det
p̊a jamen (gemensamma lunchmöten) om det kommit n̊agot nytt
eller liksom bara ha n̊agon typ av information om det, om det är
liksom uppdaterat kommer nya grejer ändras, ja s̊a där, det tror
jag. (Konsult 1)

Arbetet med att f̊a anställda medvetna om policys är n̊agot IT Företaget vill
bli bättre p̊a. N̊agot som konsultchefen erkänner att de kan bli bättre p̊a är
just kommunikationen av nya och uppdaterade policys till de anställda.

Slutligen diskuterades användarinvolvering i policys och hur informanterna
ställde sig till att anställda skulle kunna f̊a ändra i policys samt att anställda
skulle kunna f̊a vara en del av utvecklingsprocessen i nya policys.

”Ja men det skulle väl is̊afall kunna vara liksom att det blir,
att det finns en konflikt. Ledningen vill en sak och medarbeta-
ren känner att nä vi känner att vi vill inte jobba s̊ahär eller s̊a.
Men i de bästa av världar bör det väl inte behöva vara s̊a.” (Le-
veranskoordinator)

”Delaktighet skapar ju ofta motivation [..]. S̊a det tror jag.” (Le-
veranskoordinator)

”Det kan det göra, att det anses mindre jobbigt [..] om man f̊ar
n̊agon bra process för det hela. Och [..] alla vill ju det, ledningen
vet ju att är det inte bra s̊a blir det inte gjort.” (Konsult 2)

”Ja allts̊a h̊aller man dom levande hos alla s̊a tänker man ju
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oftare p̊a dem dom blir liksom levande, inte bara [..] n̊agonting
som ligger längst bak i (intranätet) och inte kollas p̊a liksom. Jag
tror att det är viktigt att involvera m̊anga, för att d̊a blir det [..] ju
mer man lägger sin själ p̊a saker desto viktigare blir det ju för en.
Annars är det bara n̊agon annan har gjort som man bara rycker
p̊a axlarna åt det oftast, haha.” (Konsult 1)

Gemensamt för alla informanter var att de var positivt inställda till att ta
hjälp av övriga anställda i utvecklingsprocessen av nya policys, de tror att
det skulle kunna öka medvetenheten, efterlevnad samt öka kvaliteten p̊a dem
om dokumenten blir levande hos fler anställda inom organisationen. Detta
främst p̊a grund av att delaktighet skapar engagemang och att man blir
mer mån om att efterleva n̊agot om man f̊ar vara med och utveckla det. De
bekräftar att de personligen skulle kunna tänka sig att vara involverade i en
s̊adan process:

”Det tror jag absolut.” (Leveranskoordinator)

”Det tror jag absolut att det kan vara!” (Konsultchef)

”Om dom fick vara med och hjälpa till att utveckla... det tror jag
beror [..] Däremot tror jag att policyn skulle bli bättre om man
fick fler som jobbar med den, det tror jag.” (VD)

”Positivt, allts̊a absolut.” (Konsult 1)

”Jo men det kan man ju hjälpa till med” (Konsult 2)

”Ja men det skulle jag absolut kunna tänka mig” (Konsult 3)

Vid fr̊agan om man bör till̊ata anställda ändra i och uppdatera policys själva
var informanterna inte lika positiva.

”Nej, utan att tänka efter. Nja allts̊a inte i själva policyn men
en förslagsl̊ada, att kunna g̊a in och kommentera eller p̊a n̊agot
sätt visa att här behövs en förändring, jag tycker att det här
inte stämmer överens med hur vi ska agera, hur har värdena
förändrats eller s̊a, det m̊aste ju finnas.” (VD)
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”Jag tycker inte att personalen ska kunna g̊a in och skruva p̊a
det själv att du g̊ar in som anställd och sätter dig och gör en
förändring. Det f̊ar inte ske, [..] d̊a tappar vi som greppet p̊a det
hela.” (Konsultchef)

”Nej, ja allts̊a ett r̊adslag och s̊ant dära [..], det f̊ar ju alla tycka
till om. Men sen d̊a ta beslutet och ta ansvar för det det m̊aste ju
ledningen göra. ” (Konsult 2)

N̊agot VD’n p̊apekar är dock att de ska kunna komma med förslag eller
liknande. Konsultchefen tror att om n̊agot s̊adant skulle f̊a ske skulle de tap-
pa greppet p̊a helheten och det skulle p̊averka organisationen negativt. Även
konsult 2 instämmer och tycker inte att policys är n̊agot som ska vara rediger-
bart utav anställda. Informanterna var alla överens om att policyformulering
är n̊agot som ledningen måste ta beslut om, de är dock gärna med och ger
förslag p̊a förändringar och liknande.
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5 Analys & Diskussion

I den här sektionen analyseras informationen i intervjusammanställningen.
Informationen utvärderas med den teoretiska referensramen och diskuteras
mot studiens syfte: ..att bidra med ökad först̊aelse kring hur anställdas med-
vetenhet, sannolikhet och vilja att efterfölja policys kan förstärkas.

5.1 Nuvarande policyutvecklingsprocess och policyhan-
tering

IT Företaget har i dagsläget en policyutvecklingsprocess som involverar före-
tagets ledning och deras fackförening. Policyutvecklingen sker av VD, le-
veranskoordinator och konsultchef, policys diskuteras sedan p̊a möten med
fackföreningen. Policys utvecklas och revideras efter behov, det vill säga in-
te efter en bestämd tidsperiod. Enligt Murphy (2015) bör organisationer
ständigt ta sig an uppdatering av policys d̊a behovet finns. Empirin visar p̊a
att det finns en skillnad i hur ledning och anställda uppfattar hur väl kommu-
nikationen av policys hanteras. Där det för ledningen är en självklarhet var de
kan läsas, det vill säga p̊a företagets intranät, är det för de anställda inte alls
lika självklart. De informanter som arbetar som konsulter antar att de finns
att läsa p̊a intranätet men anser att det inte är kommunicerat. Intervjuerna
visar p̊a att det här finns ett problem, det brister i kommunikationen mel-
lan ledning och anställda gällande policyhantering. Det finns ocks̊a antydan
p̊a en brist av engagemang fr̊an de anställda att ta till sig den information
och de riktlinjer som existerar i företagets policys. Enligt McGill och Klo-
bas (2008) kommer användare som är involverade i ett system ha en positiv
attityd och se det som mer användbart och kommer därför vara mer nöjda
med systemet. Informanterna säger att om anställda fick vara involverade i
utvecklingsprocessen s̊a skulle de känna att det skulle vara lättare att följa
policyn och h̊alla sig medvetna. Detta har möjlighet att p̊averka deras at-
tityd till beteendet och bidra till deras intention av att följa och h̊alla sig
uppdaterad med de policys som existerar (Ajzen, 1985).

5.2 Att formulera en policy som efterlevs och följs

En policy bör ha samma mall som övriga policys i en organisation och de
ska helst inte vara för omfattande (Murphy, 2015). Informanterna säger att
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en policy bör vara kort, koncis och enkel. En policy med mycket lagparagra-
fer och text kan lätt vara förvirrande och göra det oklart vad det faktiskt
innebär för den anställde. Till skillnad fr̊an de flesta av IT Företaget’s nuva-
rande policys är policyutkastet (utvecklat under studien) skrivet i punktform
med enkla, korta processer och i vissa fall exempel p̊a vad som kan krävas
av den anställde. Detta har potential att p̊averka den anställdes upplevda
kontroll och självförmåga positivt vilket i slutändan ökar sannolikheten att
de anställda utför önskat beteende (Ajzen, 1985; Bandura, 1986; Stajkovic &
Luthans, 1998). Alla informanter ans̊ag organisationens struktur som platt
och icke-hierarkisk, n̊agot b̊ade ledning och anställda uppskattar. Detta ska-
par en miljö där anställda och ledning pratar med varandra utan hierarkiska
strukturer eller maktpositioner vilket bidrar till god stämning p̊a arbetsplat-
sen. Detta bidrar till att anställda kan diskutera ändringar och komma med
förslag p̊a uppdateringar av policys, n̊agot som i dagsläget dock sker sällan.
Ledningen har en process över hur de hanterar önskem̊al i dagsläget där allt
sparas och diskuteras innan ett beslut tas p̊a om de agerar p̊a önskem̊alet
eller inte.

Enligt Schein (2010) är organisationskultur ett abstrakt begrepp och han
menar att det fr̊an forskare och företagsledare p̊a senare tid har definierats
som sociala normer och praxis i en organisation. Med en organisationskultur
som uppmuntrar dialog kring policys kan det bidra till en social norm där
anställda är mer benägna att h̊alla sig informerade och öka de anställdas
intentioner och förväntade beteende till efterlevnaden av policys. Detta är
n̊agot som stödjs i Ajzen (1985) TPB-modell där sociala normer sägs p̊averka
en individs förväntade beteende. Idag ser kulturen annorlunda ut d̊a de an-
ställda inte nyttjar möjligheten att ta upp policys med ledningen och visar
allmänt ett ointresse till dem. För att motivera de anställda att bli mer en-
gagerade i policys skulle ledningen kunna ha en mer öppen dialog om policys
och involvera de anställda mer i utveckling och revidering av policys. Om
användarna involveras mer kan det p̊averka deras attityd till policys positivt
d̊a det potentiellt hjälper användaren först̊a policyn enligt Harris och Weist-
roffer (2009). Detta skulle i sin tur p̊averka sannolikheten att policyn följs
positivt enligt (Ajzen, 1985). Detta kan även motivera till en informell social
inlärningsmiljö som ytterligare stärker de anställdas upplevda självförmåga
till att utföra uppgiften enligt Warkentin m. fl. (2011).
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5.3 Medvetenhet, uppdatering och underh̊all av en po-
licy

Fr̊an intervjusammanställningen kunde utläsas att medvetenhet kring poli-
cys skiljer sig mellan de anställda och ledningen. Detta beror sannolikt p̊a att
ledningen är de som utvecklar policys p̊a företaget och är därför mer med-
vetna om inneh̊allet i dem. Det noterades även en diskrepans mellan ledning
och anställdas uppfattning om organisationens arbete med att uppdatera och
informera om policys. Detta kan ha lett till gruppnormer, där anställda och
ledning utvecklat separata normer och värderingar gällande policys (Schein,
2010). Detta kan negativt p̊averka den sammanfattade sociala normen in-
om organisationen och minska sannolikheten att ett önskat beteende uppn̊as
(Ajzen, 1985). Informanterna har en positiv syn p̊a användarinvolvering och
informanterna tror att det kan ge en positiv effekt till medvetenhet och efter-
levnad av policys. Detta stöds i teorin av Hendry (2008), att användare är en
viktig källa till information d̊a de är involverade i sina egna arbetsprocesser.
Användare har vanor och rutiner de följer, informanterna antyder att det
finns ett visst motst̊and till för stor förändring i individernas arbetsproces-
ser. En informant p̊atalade dock att om det finns en tydlig process att följa
tror denne att processerna kommer att följas av kollegorna. Informanterna,
framförallt konsulterna menade dock att policys och processer i nuläget inte
var helt tydliga om hur de ska följas.

Det finns möjligheter att v̊ar studie p̊averkat företagets medvetenhet om
de problem och möjligheter som finns vid hantering och kommunikation av
policys enbart genom att vi genomfört studien i deras lokaler. Bara det fak-
tum att ämnet diskuteras mer eller mindre öppet f̊ar anställda att prata om
det och medvetenheten ökar. Öppen kommunikation och diskussion kan vara
början till en social norm (Schein, 2010) att prata mer om policys och kan
även motivera till en informell social inlärningsmiljö (Warkentin m. fl., 2011).
Detta har möjlighet att p̊averka anställdas medvetenhet positivt.

5.4 Diskussion kring användarinvolvering inom policy-
utveckling

Informanterna säger att de är villiga att f̊a vara involverade i planeringen och
eventuella förändringar av deras arbetsprocesser. Kujala (2003) beskriver fy-
ra olika sätt att involvera användaren i en utvecklingsprocess, varav tv̊a är
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baserade p̊a observation och de andra tv̊a innebär ett mer direkt samarbete
med användaren. Det är sv̊art att observera en användares arbetsprocesser
om denne jobbar med IT, involvering baserad fr̊an observation kan därför
bli sv̊arare att tillämpa i en s̊adan verksamhet. Lämpligast för ett IT-företag
är de angreppssätt där användaren är aktivt involverad: medverkande- och
användarcentrerad design. I dessa angreppssätt f̊ar användare vara med i
analysen och planeringen av de organisatoriska krav som finns samt planera
för de tekniska och sociala strukturer som är nödvändiga (Kujala, 2003). Att
använda den information användare besitter i utveckling, uppdatering och
revidering av policys för att precisera de processer som ska efterföljas har
möjligheter till att öka efterlevnad och medvetenhet. Informationen använd-
aren besitter är en viktig informationskälla att ta del av i utveckling (Hendry,
2008). Detta p̊a s̊a sätt att användaren har möjlighet att hjälpa till i skapan-
det av processer och berätta vad som behövs för att dennes arbetsprocesser
ska kunna genomföras p̊a ett effektivt sätt samtidigt som de följer organisa-
tionens policys. N̊agot som hade varit sv̊art att genomföra utan kunskapen
användaren besitter.

Det finns motargument som Aronson (1993) p̊apekar visade deras studie att
användarinvolvering gav lite nytta i slutändan. Det är viktigt var i utveck-
lingsprocessen och med vem användarinvolveringen sker för att det ska ge
önskat resultat. Med utg̊angspunkten Ismail m. fl. (2017) ramverk, bör an-
ställda med särskild kunskap eller p̊averkan av policyn som utvecklas enga-
geras i arbetet som intressenter. Detta betyder att b̊ade utvecklingsgruppen,
berörda anställda och ledningen är med och godkänner och avgör hur policyn
ska göras tillgänglig för alla anställda. Det är även viktigt att alla anställda
är informerade och involverade. Att just informera de anställda är n̊agot IT
Företaget kämpar med. Under intervjuerna kom det upp n̊agra idéer som
att kontinuerligt informera om policys p̊a gemensamma lunchmöten eller att
ha ett ”quiz” som de anställda måste svara p̊a återkommande. Att informe-
ra under lunchmöten är ett bra sätt att n̊a ut till många av de anställda,
det är dock fortfarande ett relativt passivt sätt att ta del av informationen
för de anställda. D̊a är det andra alternativet mer engagerande och involve-
rande av användaren n̊agot som Harris och Weistroffer (2009) p̊apekar har
potential att öka chanserna att de anställda först̊ar systemet, i det här fallet
policyn. Utöver utveckling och hantering av policys kan det vara fördelaktigt
om användarinvolvering används vid revidering av policys. Anställda kan
vara medvetna d̊a policys utvecklas om de f̊ar vara med i processen, om
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den anställde sedan byts ut kan ocks̊a arbetsprocessen i den rollen bytas
ut. Revideringar är därför nödvändiga d̊a arbetsprocesser förändras. Genom
användarinvolvering i revidering kan den anställde vara kontinuerligt med-
veten om vad som st̊ar i policys samtidigt som de f̊ar vara med och p̊averka
sina egna processer.

41



6 Slutsatser och rekommendationer

I följande sektion redogörs slutsatser som vi dragit fr̊an studien. Vi svarar här
p̊a studiens syfte och forskningsfr̊agor samt rekommenderar fortsatta studier
och vidare forskning.

Studien har undersökt vad som kan p̊averka anställdas medvetenhet samt
sannolikhet att efterleva och följa policys. Arbetet har utförts som en fallstu-
die där anställda vid ett mindre IT-företag f̊att delge deras syn p̊a personlig
integritet och informationssäkerhetspolicys och vad som kan motivera dem
att följa och h̊alla sig medvetna om policys.

6.1 Policyutvecklingsprocessen och efterlevnad

Hur kan policyutvecklingsprocessen bidra till att policys efterlevs
och följs av anställda?

När policyutvecklingsansvariga har identifierat krav som p̊averkar de an-
ställdas arbetsprocesser bör de anställda involveras i utvecklingen av des-
sa processer. Detta i syfte att utveckla processer som ökar sannolikheten
att policyn efterlevs och följs. Vi föresl̊ar att använda användarcentrerad-
eller medverkande design vid policyutvecklingsprocessen. Dessa designmeto-
der involverar användaren mer aktivt i utvecklingen. Detta d̊a det är sv̊art
att observera arbetsprocesser p̊a en användare som jobbar med IT. P̊a en
produktonsarbetsplats skulle användarinvolvering som innefattar observa-
tionsmetoder kunna passa, exempelvis etnografi. En policyuppgift / process
som utvecklats av slutanvändarna innebär en höjd upplevd självförmåga att
utföra uppgiften d̊a användaren f̊ar chansen att p̊averka och anpassa sina
egna arbetsprocesser och se till att de följer organisationens policys. När det
gäller utformningen av policyn bör uppgifterna / processerna vara korta och
tydliga i vad den anställde förväntas utföra. Om policys är skriven i löptext
med en otydlig process försv̊arar det för den anställde att uppfylla policyns
krav.

Användarinvolvering i den allra tidigaste fasen, i skeden där användare inte
kan p̊averka (exempelvis när lagkrav studeras) är dock inte rekommenderat.
De anställda som inte arbetar p̊a ledningsniv̊a visar generellt ett svagt in-
tresse för de delarna av policys men är desto mer intresserade av det som
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faktiskt p̊averkar deras arbetsprocess. Det är viktigt att de anställda är med
som intressenter vid utvecklingen av policys. Specifikt i steg där policyn ska
godkännas och avgöras hur den skall göras tillgänglig för användare är det
viktigt att de anställda är involverade. Detta kan ske exempelvis om ut-
vecklingsteamet skickar utkast av policys under utveckling till intressenter
och ber om deras feedback. Framför allt när policyn p̊averkar de anställdas
arbetsprocesser bör de involveras och hjälpa till vid formuleringen av dessa.

Hur bör hantering av policys ske för att öka medvetenhet om po-
licys i en organisation?

Det måste vara tydligt för de anställda var de hittar organisationens policys
och de behöver bli informerade när förändringar sker. Det är även viktigt att
policyn p̊a ett tydligt vis kommunicerar till läsaren vad som är viktigt för
hen. Policyn bör vara i punktform s̊a läsaren enkelt hittar vad hen söker. Det
är annars lätt för läsaren att bara ge upp sökandet om policyn presenterar
en vägg av text. Vid hanteringen av policys bör revidering ske kontinuerligt
inom organisationen. Användarinvolvering vid revidering kan brukas p̊a s̊a
sätt att utvalda anställda f̊ar i uppgift att läsa igenom policys och komma
med förbättringsförslag. P̊a s̊a sätt ökar medvetenheten om organisationens
existerande policys samtidigt som det finns möjlighet att öka den upplevda
självförmågan. Även kommunikation av policys bör engagera och involvera
anställda aktivt. Detta kan göras via öppna diskussioner i syfte att skapa
en dialog med anställda rörande policys och hur de ska efterlevas. Även
fr̊ageformulär eller ”quiz” som en anställd hade som idé kan användas för
att h̊alla policys och vad de innebär i anställdas medvetna. Oavsett vilken
metod en organisation väljer m̊aste det utföras kontinuerligt och regelbun-
det involvera alla anställda och motivera till en informell inlärningsmiljö.
Användarinvolvering p̊averkar även den sociala normen bland kollegorna och
uppmuntrar en kultur av att h̊alla policys i medvetandet.

Vi anser att denna studie bidrar med fördjupade insikter i policyutveckling-
processen och kommer med nya rekommendationer över hur en s̊adan process
kan bidra till att policys efterlevs och följs. Vi bidrar även med insikter över
hur organisationer bör hantera policys för att öka medvetenhet om policys
inom organisationen.
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6.2 Fortsatta studier

Studien gav insikter i hur policyutvecklingsprocessen i en mindre, horisontell
organisation kan nyttjas för ökad efterlevnad och medvetenhet. Ytterliga-
re studier i större, hierarkiska organisationer kan dock ge upphov till andra
slutsatser d̊a de kan ha annorlunda förutsättningar som p̊averkar, s̊asom hur
kommunikation sker mellan anställda och ledning.

Vidare forskning i form av aktionsforskning där policys utvecklas tillsam-
mans med slut-användarna kan föra fram forskningsomr̊adet ytterligare. Det
finns utrymme för mer detaljerade rekommendationer och processer för po-
licyutvecklare att följa.

En liknande studie p̊a en produktionsarbetsplats skulle kunna ge annorlun-
da resultat och d̊a skulle exempelvis etnografisk eller kontextuell design vara
mer lämplig i policyutvecklingsprocessen. P̊a en produktionsarbetsplats kan
det vara lämplig för en aktör att observera arbetsprocesser utifr̊an för att
identifiera vad som behöver förändras för att kraven fr̊an organisationens
policys ska upph̊allas.
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Tillväxtverket. (2018b). Vad är en personuppgift. Hämtad 2019-05-26,
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Bilaga A Policyutkast

Integritets- och informationssäkerhets policy.

1. Policyredogörelse
Grundlinjen p̊a IT Företaget är att följa dataskyddsförordningen gällande
personlig integritet och informationssäkerhet. Det här dokumentet in-
neh̊aller omf̊ang, policy, uppgifter, ansvarig, riktlinjer och konsekvenser
och incitament som gäller när du som anställd hanterar personlig in-
formation.

2. Omf̊ang
Policyn gäller alla anställda p̊a företaget. Policyn hanterar i första hand
personligt kopplad information. Riktlinjerna i policyn kan dock appli-
ceras p̊a all typ av information som bedöms vara av vikt att skydda.

3. Policy

3.1. Hantering av personliga uppgifter bör minimeras s̊a mycket som
möjligt.

3.2. Syftet av hantering av personliga uppgifter behöver dokumenteras.

3.3. Sparade personliga uppgifter ska raderas när syftet är uppfyllt.

3.4. När uppgifterna uppfyllt sitt syfte och inte längre behöver lagras
s̊a ska de raderas.

3.5. Hantering av personliga uppgifter sker p̊a organisationens godkända
verktyg.

3.6. Hantering av personlig information åt ett externt företag kräver
att det uttryckligt finns ett kontrakt mellan företagen som godkänner
hanteringen.

3.7. Om personlig information i till exempel en databas-dump skickas
till en annan person via e-post, sätt en tidsgräns p̊a hur länge med-
delandet stannar kvar i inkorgen. Om du tar emot informationen,
hantera informationen enligt policyn och radera sedan meddelan-
det fr̊an mejlkorgen.

4. Konsekvenser och incitament
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4.1. Individen som har brutit mot de punkter som anges i policyn
kommer att f̊a vidare utbildning inom dataskyddsförordningen och
hur denne i framtiden ska hantera personliga uppgifter.

5. Uppgifter

5.1. Persolig information i e-mail: Du sparar informationen enligt
policyn om den ska sparas, du raderar sedan mailet s̊a snart som
möjligt.

6. Riktlinjer

6.1. Om en extern organisation skickar data som inneh̊aller person-
lig information måste vederbörande säkerställa att det finns ett
kontrakt som ger v̊ar organisation behörighet att hantera infor-
mationen och i vilken omfattning.

6.2. Om en extern organisation skickar personlig information som behövs
en kortare period för att uppfylla en uppgift, radera informationen
när syftet är uppfyllt.

7. Ansvarig för Policy

7.1. ... p̊a organisationen är ansvarig för att policyn överensstämmer
med dataskyddsförordningen.
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Bilaga B Intervjuguide

Introduktion / Presentation

• Etik

– Rapporten kommer inte inneh̊alla namn p̊a personer eller företaget.

– Är det okej om vi spelar in intervjun?

• Position

– Hur länge har du jobbat p̊a företaget?

– Vilken position har du p̊a företaget?

• Företaget

– Hur upplever du strukturen p̊a företaget? Hierarkiskt? Platt?

O1: Nuvarande policys och policyhantering

• Nuvarande policys

– Har det funnits en formell policy p̊a IT Företaget som beskriver
hur ni ska eller bör hantera personlig information?

∗ Har du f̊att intrycket av att det funnits en informell policy
ang̊aende hantering av personlig information?

• Nuvarande policyhantering

– Känner du dig kapabel att följa nuvarande policys?

∗ Vad är det som f̊ar dig att känna s̊a/Inte känna s̊a?

– Har du upplevt en förändring av arbetsprocesser efter GDPR, ge
exempel?

– Känner du att du är fullt medveten om IT Företagets nuvarande
policys?

∗ Om nej, varför inte?

∗ Om ja, varför?
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– Hur (upplever du att) arbetar IT Företaget med att informera
anställda om nya policys?

∗ Hur gör företaget för att förmedla förändringar i policys?

– Vet du var du hittar organisationens policys?

∗ Brukar du försöka h̊alla dig uppdaterad när policys ändras/läggs
till?

O2: Policy format och design

• Ang̊aende format och design av policyutkastet (presentera bi-
laga A Policyutkast för informanten)

– Följer detta förslag dina förväntningar om vad en policy ska in-
neh̊alla?

∗ Anser du att n̊agot saknas?

∗ Skulle du vilja ta bort n̊agot, i s̊a fall varför?

∗ Är det att följa de angivna processerna?

– Finns det n̊agra incitament eller konsekvenser till att följa policys
p̊a IT Företaget?

– Förklara hur ser du p̊a att ha belöningar och/eller straff om man
inte följer en policy?

∗ Tror du att det skulle vara motiverande?

· Om nej varför?

∗ Vilket incitament skulle motivera dig att följa policys?

O3: Efterleva och följa

• Känns processerna rimliga att följa (i v̊art policy utkast)

– Är det rimligt att följa de här processerna?

∗ Varför/Varför inte?

∗ Hur tror du att dina kollegor skulle ställa sig till processerna?

– Kan processen förbättras med ett verktyg du använder?

– Vad skulle eventuellt hindra dig fr̊an att följa riktlinjerna i poli-
cyn? Tar det för l̊ang tid, för komplicerat. . . etc.
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O4: Medvetenhet, uppdatering och underh̊all

• Ang̊aende medvetenhet, uppdatering och underh̊all p̊a IT Företaget.

– Om du funderar p̊a det vi pratat om kring att kommunicera poli-
cys och h̊alla er medvetna om organisationens policys. tror du att
det kan det göras bättre än i dagsläget? Har du n̊agra förslag?

– Policys behöver kontinuerligt uppdateras och underh̊allas, hur gör
IT Företaget det i nuläget?

∗ Användarmedverkan är vanligt i till exempel mjukvaruutveck-
ling och agil/lean utvecklingsmetodik, tycker du att anställda
borde kunna göra ändringar eller lägga till i policys?
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