Pressmeddelande
12 januari 2017

Dålig kontroll på känsliga dokument i svenska företag
En av fyra chefer anger att det egna företaget drivit juridiska processer på grund av avsaknad av
avtal och var tredje chef menar att företaget har lidit ekonomisk förlust av samma orsak. En av
tre chefer vet även att anställda förvarar och distribuerar intern företagsinformation utanför
företagets väggar och nätverk, allt ifrån kundavtal och strategidokument till prislistor. Det
visar en ny undersökning från Adobe som genomförts av YouGov.
Avsaknad av avtal och dålig dokumenthantering kan få stora konsekvenser. En av fyra svenska
chefer anger att deras företag har fått driva juridiska processer gentemot partners gällande ickeexisterande avtal, och var tredje chef menar att företaget har förlorat pengar på grund av samma
orsak.
- Detta är ingen ny företeelse. Svenska företag, och individer för den delen, har ett otroligt högt
förtroende för partners och anställda. Detta har lett till att många professionella samarbeten är
baserade på inofficiella grunder, utan avtal. Svenska företag litar även på att både anställda och
chefer sköter sig när det gäller administration och hantering av företagskänslig information.
Undersökningen visar dock att så inte är fallet, säger Anne Andreasson, Document Cloud-specialist
hos Adobe Nordic.
Enligt Adobes undersökning svarar fler än en av fyra (28 procent) att de vet att interna dokument,
även affärskritiska sådana, förvaras på privata enheter eller via offentliga molnlagringstjänster. Av
cheferna i undersökningen är en av tre (35 procent) fullt medvetna om situationen. Trots detta
anser var tredje chef och var femte anställd att en policy som reglerar intern dokumenthantering är
överflödig.
- I dag finns en mängd bra verktyg för informationshantering i både företagsvärlden och privatlivet.
När företag inte erbjuder moderna och effektiva verktyg så vänder sig både anställda och chefer till
offentliga och privata verktyg för att få jobbet gjort. Det gäller att företag skapar en infrastruktur
och kultur för dokumenthantering och informationsdelning som är modern och som gör
medarbetarens arbete enklare, samtitidigt som företag måste få bättre kontroll på hur viktiga
dokument faktiskt hanteras , säger Anne Andreasson.
Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på
uppdrag av Adobe. Under perioden 15-23 november 2016 har sammanlagt 1016 intervjuer via
internet genomförts med män och kvinnor 18-74 år.
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