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Sammanfattning
Självreglering inom olika marknader är inte någon ny idé, utan har funnits under lång tid i

Sverige och internationellt. Självreglering går i korthet ut på att på frivillig grund skapa

normer som på olika sätt säkrar kvaliteten för producerade varor och tjänster. Det kan till

exempel handla om etiska regelverk och rekommendationer från branschorganisationer.

Genom att branscher kontrollerar sig själva kan tilliten hos kunderna öka.

Med dagens utveckling mot ett allt starkare informationssamhälle, ökar också kraven på

informationsteknologin och dess säkerhet. Då informationssäkerhet är ett förhållandevis nytt

område är det viktigt att se på hur styrning och reglering av den fortsatta utvecklingen kan ske

på ett fördelaktigt sätt. Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för

effektiv reglering av informationssäkerhetsområdet genom att ställa de två alternativen

självreglering och lagstiftning mot varandra.

Empirin har hämtats från olika rapporter, utredningar och dylikt, men framförallt utifrån

intervjuer. För att få ytterligare verklighetsförankring har vi även genomfört en fallstudie

utifrån ett pågående utvecklingsarbete med ett möjligt självregleringsverktyg för

informationssäkerhet.

Vi har utifrån vår analys fått insikt i hur både självreglering och lagstiftning har sina för- och

nackdelar. Med utgångspunkt i resonemangen kring dessa anser vi att det mesta talar för att en

kombination av självreglering och lagstiftning är den bästa lösningen. Vi ser att lagstiftning

bör nyttjas för specifika delområden men inte för en lägsta nivå av informationssäkerhet.

Denna övergripande nivå bör istället näringslivet styra genom självreglering. För att

kombinationen självreglering och lagstiftning ska vara realiserbar anser vi att det bör finnas

en öppen dialog mellan lagstiftare och näringsliv där de lyssnar till varandra, samtidigt som

hela samhällets behov behöver tas i beaktan och inte enbart de enskilda aktörernas.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund

Begreppet självreglering är inte något nytt påfund, tvärtom har det funnits en lång tradition i

Sverige vad gäller självreglering på olika marknader. Under 1980-talet ledde den

konsumentpolitiska debatten till att nuvarande struktur vad gäller branschövergripande och

branschspecifika system började formas. Idag har de flesta branschorganisationer någon typ

av etiskt regelverk, vilket ofta kan vara kopplat till något form av råd.1 Kroszner skriver om

hur konkurrensförhållanden på bank och finansmarknad lett till att självreglering lyfts fram.

Dessa självregleringsstrategier kan utformas på olika sätt. Ett vanligt sätt är att skapa sällskap

där endast de som uppfyller förutbestämda krav får vara med. Inom just bank och finans kan

exempel på detta vara dels clearingcentraler och organiserade börser.2

Tanken med självreglering är att upprätta en frivillig norm som säkrar kvaliteten på det som

produceras, oavsett om det gäller en vara eller en tjänst. Genom att branscher kontrollerar sig

själva kan tilliten hos kunderna öka, då de konsumerar en produkt eller tjänst som uppfyller

vissa kriterier utifrån de olika mått som angivits i regleringsprocessen.3

Enligt IT-kommissionen definieras självreglering som:

”åtgärder i systemerad form som vidtas av ett företag, en grupp företag, en

bransch eller hela näringslivet för att utreda, förebygga eller lösa problem i

förhållande till konsumenter eller andra kunder.”4

Självreglering kan vara rekommendationer från en branschorganisation, gemensam reglering

som framtagits i samarbete mellan myndigheter och näringsliv, eller åtgärder aktörerna själva

tagit på sig.5 Det kan exempelvis vara etiska regler, administrativa regler, standardavtal eller

tekniska standarder.6

                                                  
1 IT-kommisionen, SOU 2000:96
2 Kroszner, R. S. 1999
3 TemanNord 2001:559
4 IT-kommissionen, SOU 2000:96, sid 7
5 Ibid,
6 IT-rättsliga observatoriets rapport 3/98
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Historiskt sett har självreglering och lagstiftning inte haft ett ”antingen eller” -förhållande,

utan istället funnits samtidigt.7 Självreglering behöver med andra ord inte stå i motsats till det

offentliga utan kan användas i samarbete med myndigheter och andra offentliga institutioner.

Myndigheter kan likaså ha en övervakande funktion genom att sätta upp så kallade

tvistlösningsorgan. På så vis kan detta vara ett sätt att komplettera redan existerande

lagstiftning på området.8 Detta stämmer in på Carl Josefsson definition av självreglering då

han ser den som:

”förhållanden där berörda aktörer i större eller mindre utsträckning själva sköter

normbildningen i samverkan eller samspel med den statliga institutionaliserade,

offentliga rättsbildningen.”9

1.2 Problemdiskussion

Samhällsutvecklingen idag leder mot ett informationssamhälle som blir allt mer komplext.

Detta medför att kraven på leverantörer av IT-produkter och operatörer av nättjänster ökar

från såväl företag och myndigheter som enskilda personer. De är beroende av att kunna

genomföra allt från elektroniska affärer, distansarbete/utbildning eller vanlig kommunikation

mellan privatpersoner, både inom och över nationens gränser på ett säkert och tillförlitligt sätt.

För att nå en lösning på säkershetsproblematiken har det förts fram olika förslag på

regleringar, dels lagmässiga, dels frivillig självreglering.

Offentliga och privata initiativ behöver inte nödvändigtvis stå i motsats till varandra, utan kan

istället komplettera varandra på ett fruktbart sätt. I praktiken kan dock en form av maktkamp

mellan det statliga väsendet och den privata sektorn urskiljas. Delvis handlar det om vem som

bär ansvaret för framtida utveckling av informationssäkerhetssystem. Inom näringslivet finns

en vilja för att undvika lagstiftning inom informationssäkerhetsområdet då detta skulle kunna

begränsa marknadens flexibilitet och utvecklingen av egna lösningar.10 Frågan är alltså hur

detta dilemma kan lösas och hur en kombination mellan olika regleringar från olika initiativ

kan genomföras. Hur ser förutsättningarna ut för IT-branschen att själv reglera sin

verksamhet? Och vilka är egentligen de dominerande argumenten för självreglering när så

mycket annat regleras via lagar?

                                                  
7 Peterson C. 2001
8 TemanNord 2001:559
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1.3 Problemformulering

Varför använda självreglering istället för lagstiftning?

1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att kritiskt undersöka förutsättningarna för en effektiv reglering på

informationssäkerhetens område. I detta syfte ställer vi de två mest etablerade alternativen

(självreglering kontra lagstiftning) mot varandra för att på så sätt närma oss en slutsats om den

mest övertygande lösningen.

1.5 Avgränsningar

Då självreglering och lagstiftning är väldigt stora frågor har vi valt att se till dem i relation till

informationssäkerhet. Detta ansågs relevant då det är ett aktuellt område vars utveckling

börjat lyftas fram och diskuteras. Då informationssäkerhet i sig berör alla företag och

organisationer på ett eller annat vis, har vi avgränsat oss till den svenska IT-branschen och

svenska statliga myndigheter för att få ta del av åsikter och information. Empirin är i

huvudsak inhämtad från de personer från näringslivet och offentlig sektor vi intervjuat.

Vi har även gjort en kortare inblick i finansbranschen för att se på dess likheter med

informationssäkerhetsområdet och hur självreglering och lagstiftning påverkat denna bransch.

Valet att göra denna utvidgning från vår grundläggande avgränsning, genomfördes för att

ytterligare kunna berika vår analys med jämförelse mellan finansbransch och

informationssäkerhetsområdet.

Syftet med denna uppsats är inte att göra en uttömmande studie på området eller ge några

slutliga lösningar. Vår ambition är att genom denna uppsats skapa en överblick över debatten

på området och utifrån det tillföra en pusselbit och vara ett inlägg i debatten.

1.6 Teoretiska utgångspunkter

I uppsatsen har vi valt att använda oss av fem olika teoretiska utgångspunkter, eller rättare

sagt teoretiska infallsvinklar. Tillsammans bildar de olika delarna ett teoretiskt ramverk som

                                                                                                                                                              
9 Josefsson C. 2001, s 212
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hjälper oss att strukturera och analysera den redovisade empirin som inkommit i form av

litteraturstudier och intervjuer. De olika utgångspunkterna består av:

- Proaktiv och reaktiv (strategiska förhållningssätt)

- Isomorfism (institutionell teori)

- Ansvarsteorier

- Krishanteringsprinciper

- Självreglering

1.7 Disposition

Denna uppsats är uppdelad i sju huvuddelar. Denna första del har en inledande funktion att

presentera bakgrund och problemformulering, men även beskriva avgränsningar som gjorts.

Därefter finns i den andra delen en förklaring av metoder som använts för genomförandet av

detta arbete. Tredje delen innehåller ett par begreppsförklaringar för att hjälpa läsaren att

senare ta till sig övriga delar av arbetet. Sedan har teorier och referensramar presenterats i del

fyra, vilka empirin och analysen i del fem lutar sig mot. I slutet av del fem  behandlas även

vissa förslag utifrån fallstudien. I del sex sammanfattas slutsatserna av arbetet och del sju

visar på förslag till fortsatt forskning.

                                                                                                                                                              
10 Holst H.
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2 Metod
I detta avsnitt beskriver vi tillvägagångssättet för empiriinsamling och bearbetning av

insamlat material.

2.1 Kvalitativa studier

Då studiens mål är att försöka tolka och förstå dagens situation inom valt område, där vi även

ser på olika uppfattningar om nuläge och framtid har vi valt att använda oss av kvalitativa

metoder för informationsinhämtning. Den kvalitativa metoden lämpar sig bättre än

kvantitativa då den hanterar motsägelser och alternativa förklaringar, vilket vi ansåg sannolikt

skulle påträffas.11

2.2 Informationsinsamling

Vi har använt oss av sekundärkällor för att få en bakgrund och vidare förståelse i ämnet.

Dessa källor har även använts till vår analys och tolkning.

Kunskapen för den teoretiska delen av studien har i första hand hämtats ur litteratur. Denna

litteratur har hittats genom sökningar i den nationella katalogen LIBRIS och Södertörns

Högskolebiblioteks katalog MIKS.

Då ämnet vi behandlar är ett förhållandevis nytt område ledde sökandet efter

bakgrundsinformation i de flesta fall till olika utredningar, propositioner, rapporter och

uppsatser. Dessa har vi delvis funnit genom sökningar i tidigare nämnda katalogerna, men

även via sökningar på Internet. Dessa sökningar har till större delen utgått från regeringens

hemsida och sökmotorn Google.

Vi har även besökt ett seminarium för att lyssna på relevanta föredrag. Seminariet i fråga var

startseminariet till den nationella kampanjen ”SurfaLugnt”.12 Seminariet var ett

halvdagsseminarium som ägde rum i Chinateatern, Stockholm, fredag den 29 april. Ett antal

personer13 talade om säkerhetstänkandet runt Internetanvändandet i Sverige.

                                                  
11 Denscombe, 2000
12 SurfaLugnt (2005-05-14)
13 Bilaga 3, SurfaLugnt – Program och talare
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2.3 Fallstudie

I förarbetet med att hitta en aktuell och relevant problemformulering bokade vi ett möte med

Hans Holst, ordförande i informationssäkerhetsrådet hos Svenska IT-företagens Organisation

(IT-Företagen). IT-Företagen är en branschorganisation som jobbar för att stärka svenska IT-

branschens förutsättningar, dess trovärdighet och ansvar. Den företräder även sina

medlemmar inför myndigheter och andra organisationer, genom att arbeta mot beslutsfattare

och opinionsbildare. IT-Företagen har i dagsläget ungefär 500 medlemsföretag, vilket gör

dem till en av de största branschorganisationerna bland Svenskt Näringslivs medlemmar.14

Vi fick under det första mötet med Hans veta att IT-Företagens informationssäkerhetsråd

arbetar med att utveckla något de kallar egendeklaration för informationssäkerhet.15 Då detta

är ett pågående arbete fann vi det intressant att relatera vår huvudfrågeställning till denna

utveckling och se på deras egendeklaration som en fallstudie inom självreglering. Det kändes

även lämpligt att välja IT-Företagens arbete, istället för att se till ett specifikt företags arbete,

då organisationen representerar en hel bransch i Sverige och på så vis berör både fler företag

och människor. Utifrån det utgångsläget har vi haft fortsatt kontakt med både Hans Holst och

Björn Axelsson, direktör på IT-Företagen. De gav båda medgivande till användning av

egendeklarationen som del i intervjuer och vår uppsats.

2.4 Intervjuer

För att få vidare information angående de aktuella områdena självreglering och lagstiftning

inom informationssäkerhet, och för att få kännedom om åsikter från kunniga och berörda

personer, genomförde vi intervjuer. På grund av begränsad tid och även önskan att erhålla

balans mellan svar från näringsliv och offentlig sektor, begränsade vi oss till åtta intervjuer.

Detta resulterade i fyra intervjuer med informationssäkerhetskunniga personer från stora

företag inom näringslivet och fyra från offentlig sektor vid myndigheter och departement. Vi

beslutade att de intervjuade personerna i vår sammanställning skulle vara anonyma, då vi

ansåg det lättare att på det viset undvika eventuella intressekonflikter och få utförligare svar.

Vi fick hjälp av Hans Holst och Björn Axelsson, som genom subjektivt urval skapade en lista

med lämpliga intervjukandidater. Utifrån den listan och vårt mål med jämvikt mellan

näringsliv och offentlig sektor gjorde vi vårt slutliga urval. När intervjuerna var bokade

                                                  
14 IT-företagen, (2005-05-14)
15 Bilaga 2
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skickades intervjufrågor och information till berörda parter16 för möjlighet till förberedelse

och därigenom bättre kunna svara på våra frågor. Intervjuerna genomfördes som personliga

intervjuer där vi bestämt gemensamt möte med var och en av de personer vi avsåg att

intervjua (med ett undantag där tidsbrist ledde till skriftligt svar). Intervjuerna var

semistrukturerade17 vilket innebär att vi utgick ifrån en på förhand skriven frågelista18, men

var under intervjuerna flexibla och beredda på vidareutvecklingar. För att underlätta

dokumentation tillfrågades de intervjuade om lov att spela in intervjun på diktafon, vilket

bejakades med ett undantag. Dessa inspelningar och anteckningar under intervjuernas gång

renskrevs och skapade ett grundmaterial på 40 sidor. Detta material har därefter

sammanfattats i en tabellsammanställning med varje fråga som utgångspunkt.19. För att få

denna skriftliga sammanställning mer lättläst har viss grammatisk bearbetning genomförts

utifrån det talade grundmaterialet. Då respondenternas anonymitet ska behållas benämner vi

respondenter från näringslivet som Person 1 till 4, medan personer från offentlig sektor

benämns Person A till D. Då vi har använt semistrukturerade intervjuer är det inte alltid vi fått

svar på samtliga frågor av varje respondent, varpå vissa utrymmen lämnats blanka i

sammanställningstabellen.

2.5 Källkritik

2.5.1 Litteraturstudien

Huvuddelen av litteraturen vi använt oss av i uppsatsen har haft karaktären av rapporter och

utredningar. Anledningen till detta är att uppsatsen kretsar kring ett tämligen nytt fenomen –

informationssäkerhet i IT-branschen – och följaktligen har vi inte haft tillgång till en bredare

uppsättning litteratur i ämnet. Därmed finns givetvis en möjlig osäkerhet kring pålitligheten

och den vetenskapliga kvaliteten i dessa källor. Vi har trots det bedömt pålitligheten och

tillförlitligheten hos våra källor som god och fullt acceptabel.

                                                  
16 Bilaga 1, 2, 4
17 Denscombe 2000
18 frågorna finns med i sammanställningen, Bilaga 4
19 Bilaga 4
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2.5.2 Intervjuerna

På grund av den semistrukturella formen av intervjuerna blev ett par av frågorna i ett

begränsat antal intervjuer ej besvarade. Detta har dock inte varit något praktiskt problem för

oss eftersom vi inte arbetat kvantitativt med intervjusvaren, utan snarare kvalitativt och

uttolkande.

Läsaren bör ha i åtanke att respondenternas svar delvis kan ha påverkats av det

informationsbrev som presenterats av Hans Holst på IT-Företagen, där vi ville visa att vi fått

tillåtelse från IT-Företagen att titta närmare på deras pågående arbete med egendeklarationen.

Å andra sidan var de intervjuade garanterade anonymitet vilket verkar främjande för

sanningsenliga svar från deras sida.
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3 Begreppsförklaring
Under denna rubrik förklarar vi olika begrepp vilka vi anser läsaren behöver en vidare

förståelse av, för att lättare förstå övriga delar i uppsatsen.

3.1 Informationssäkerhet

I standarden SS-ISO/IEC 17799 definieras informationssäkerhet i termerna:

• Tillgänglighet. Att behöriga användare har tillgång till de resurser de är behöriga till

i rätt tid och omfattning.

• Riktighet. Att information inte obehörigt ändras eller modifieras.

• Sekretess. Att endast behöriga användare kommer åt information.

Även spårbarhet, vilket handlar om möjligheten att se vem som gjort vad och när det är gjort,

anses vara en viktig del inom informationssäkerhet. Tilliten att alltid kunna lita på att

tillgänglig information alltid är korrekt. Du behöver alltså inte bara skydda dig mot förlust av

information utan även mot att felaktig eller otillåten förändring inte ska kunna genomföras.20

Informationssäkerhet är ett vitt begrepp som bland annat omfattar områdena IT-säkerhet men

även säkerhet inom administration. Begreppet informationssäkerhet behandlar allt från

policys, riskhantering och olika rutiner till åtgärder inom administration och teknik. Det är

även möjligt att se informationssäkerhet utifrån en infologisk indelning vilket ett exempel på

uppdelning kan ses i figuren här nedan.

Fig 1. Informationssäkerhet utifrån infologiska begrepp21

                                                  
20 SIS, 2001
21 InfoSäkutredningen, SOU 2004:32, sid 15
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Informationssäkerhet kan med andra ord betyda olika saker beroende på ändamål. Det handlar

om hur information kan hanteras säkert i olika verksamheter där information har olika värde.

Manipulering eller förstöring av viss information kan få katastrofala följder medan annan

information inte är lika känslig.22 Information kan till exempel vara e-post eller telefax. Den

kan vara talad eller nedskriven, finnas lagrad i dator, databaser, band, eller skickas över

Internet.23

3.2 Standarder

Företag och organisationer, även organisationer med mycket makt likt stater eller stora bolag,

följer olika former av regler som fastställts av omgivningen eller några i omgivningen. Dessa

regler är frivilliga på det sätt att de inte enligt lag är obligatoriska, men efterlevs trots det av

organisationer. Dessa regler fungerar som standarder, vilka hjälper oss att skapa global

ordning i ett modernt samhälle.24 Standarder finns överallt och är en del av vår vardag. Skulle

inte standarder finnas skulle kaos uppstå. Standarder är frivilliga överenskommelser som

skapar likhet och homogenitet för att underlätta saker i det dagliga livet. Det kan vara allt från

att gängor på skruvar och muttrar passar ihop enligt ett måttsystem, till att märka smycken

som nickelsäkra utifrån ett visst analyssystem.25

Då en standard sägs vara frivillig är det av stor vikt att så många individer eller organisationer

som möjligt ansluter sig till den, för att inte syftet ska gå förlorat. Bara för att en standard

finns betyder det inte att den efterlevs, de som utfärdat standarden måste övertyga potentiella

användare att de kommer tjäna på att använda den. Företag är angelägna om att just deras

standard ska bli framgångsrik då detta ger ett stort försprång mot konkurrenterna, därmed kan

valet av standard i vissa fall ses som en slags strategi. Vid utförande av en standard bör många

olika faktorer beaktas, bland annat vilka som kan eller får vara med, hur beslutsprocessen är

utformad och så vidare.

När termen standard hörs relaterar många direkt till likhet och enhetlighet. Detta har sitt

ursprung i regelaspekten hos standarder. När många följer en regel innebär det att liknande

saker utförs i liknande situationer vilket över tiden ger likformighet. Framgångsrika

standarder kan dock utgöra ett hinder mot utvecklingen och kan vara svår att ta sig ur även

                                                  
22 InfoSäkutredningen, SOU 2004:32
23 SIS, 2001
24 Brunsson, Jacobsson, 2000
25 SIS, (2005-05-10b)
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med nya standarder. Huvudsyftet med en standard är dock att införliva det som generellt är

bäst.

Organisationer använder vanligen standarder för koordination, kontroll och val. Genom att

följa legitimerade standarder som är påtvingade utifrån slipper de ta egna beslut. Det kan även

bli lättare för cheferna att få igenom vissa direktiv när de kan hänvisa till standarder istället

för att endast utöva den egna makten. Det negativa med standarder är bristen på feedback. Då

standarder är frivilliga kan missnöjda användare välja en annan standard nästa gång istället för

att påpeka dess brister och arbeta för att förbättra dem.

Det finns tre olika typer av standarder

1. Standarder om att vara något

Saker klassificeras på ett standardiserat sätt. Standarden bestämmer vad en bok eller

en telefon är.

2. Standarder för vad vi gör

Det finns mängder av standarden av den här typen. Bland annat vissa etikettsregler för

hur en bok skrivs eller hur folk uppför sig socialt. Vissa anser att de vet hur

organisationer bör uppföra sig, standarder kan då appliceras på olika processer inom

ett företag för exempelvis hur ledarskap ska utövas. Många standarder används först

och främst för procedurer och presentationer istället för produkter eller dess effekt.

3. Standarder för vad vi har

Saker vi bör ha, som till exempel mål, planer och policys. Antalet standarder för vad

organisationer bör ha tilltar, däribland kan en strategisk plan och utvärderingsplan

inräknas. Dessa standarder kan även referera till personer med vissa kvalifikationer

eller kunskaper som organisationer kan ha nytta av.26

Vad gäller standardiseringar inom informationshantering och IT anser Swedish Standards

Institute (SIS) det handlar om att:

”skapa regler och metoder som underlättar en säker hantering av information,

vilket är till gagn för såväl enskilda medborgare som näringsliv och offentlig
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sektor. Standarder inom informationshantering och IT bidrar till att skapa en

miljö för att utveckla tjänster som leder framåt och som bidrar till ekonomisk och

social utveckling.”27

Det finns redan idag ett antal olika standarder som på ett eller annat vis omfattar

informationssäkerhet. Vissa av dessa är:

• BITS (Basnivå för IT säkerhet) definierar den lägsta säkerhetsnivån en organisations

IT-system måste ha, och är en rekommendation från Krisberedskapsmyndigheten

(KBM).28

• ISO standarder kommer från den internationella standardiseringsorganisationen

(International Organisation for Standardisation) vilka i Sverige representeras av SIS.

ISO har en mängd olika standarder för alla möjliga områden,29 till exempel ISO 9000

som är ett ledningssystem för kvalitet eller ISO 2108 som är den internationella

numreringen för böcker (ISBN). För just informationssäkerhet finns SS ISO/IEC

17799, vilken utvecklats utifrån den brittiska standarden BS 7799 och behandlar

informationssäkerhet på ledningsnivå. Denna standard är även en del inom LIS

(Ledningssystem för informationssäkerhet).30

• LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet) behandlar hur ett ledningssystem ska

byggas upp, införas, drivas och underhållas. Den består av två delar, dels SS ISO/IEC

17799 som är ”Ledningssystem för informationssäkerhet - riktlinjer för ledning av

informationssäkerhet”. Dessa är ”bör” krav, råd för uppbyggnad och underhåll av ett

ledningssystem för säker informationshantering. Den andra delen är SS 62 77 99-2

som är ett ”Ledningssystem för informationssäkerhet – specifikation”. Den innehåller

olika ”skall” krav och fungerar som underlag vid certifiering av en organisations

ledningssystem för informationssäkerhet.31

• SOX (Sarbanes-Oxley Act) är ett regelverk för börsnoterade bolag som innebär att

företagsledare går i personlig garanti för information de släpper om

                                                                                                                                                              
26 Brunsson N. Jacobsson B. 2000
27 SIS, (2005-05-10a)
28 KBM, (2005-05-17)
29 Nationalencyklopedin, (2005-05-22)
30 SIS, (2005-05-22)
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redovisningsprinciper, sin informationshantering och hur de skyddar sina kritiska

tillgångar.32 Detta har som syfte att ”minska risken för felaktig rapportering och

bedrägerier.”33

• CC (Common Criteria) är en internationell standard för IT säkerhet ”som innehåller

kriterier för specifikation och evaluering av säkerhetskrav.”34 Till skillnad från de

tidigare nämnda standarderna som handlar om ledningssystem och hur organisationers

arbetsprocesser ser ut, handlar CC om säkerhet för IT-produkter och system. CC är

även känd som ISO/IEC 15408.35

3.3 Certifiering

För att kunna bevisa för kunder eller andra att du uppfyller vissa krav, kan företag granskas av

oberoende part och därigenom få ett certifikat utfärdat. Certifikat är ett bevis på att en viss

nivå av kriterier uppnåtts eller standarder införts. I Sverige bör denna oberoende part vara

ackrediterad av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC), som är den

statliga myndigheten i Sverige som godkänner företag att kunna utfärda internationellt

accepterade certifikat.36

                                                                                                                                                              
31 Ibid
32 Bildaga 4
33 Haverblad, (2005-05-17)
34 Microsoft, (2005-05-17)
35 Swedac, (2005-05-27)
36 SIS, 2001
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4 Teori
I denna del av uppsatsen kommer vi att belysa ett antal olika teorier och referensramar vi på

olika sätt anser relevanta för ämnet och vår analys.

4.1 Proaktivt och reaktivt agerande

Alla företag och organisationer möter olika tillfällen då de behöver förändra sig av olika

anledningar, men de strategiska förhållningssätten till förändring kan skifta mellan

organisationer. Förändringar förekommer antingen som en reaktion på omgivningen, eller i ett

försök att föregå omgivningen utifrån förväntningar på vad som kommer att ske. Dessa olika

strategier benämns ofta som proaktiva och reaktiva. Den reaktiva strategin innebär att

förändring genomförs på grund av något som skett i omgivningen, medan ett proaktivt

förhållningssätt handlar om att företag går handlingarna i förväg och tar förebyggande

åtgärder innan något skett i omgivningen.37 Den sistnämnda brukar traditionellt även ses som

en rationell beslutsprocess, där det handlingsalternativ väljs som efter utvärdering anses bäst.

Junghagen skriver om dessa typer av ageranden i förhållande till informationsteknik och anser

att det reaktiva förhållningssättet handlar anpassning till något för att minska osäkerheten.

Medan det proaktiva förhållningssättet mer ses som en utvecklingsstrategi där det inte finns

samma behov av att minska osäkerheten då den tack vare företagets dynamik och

utvecklingsvilja inte ses som ett problem.38

Svenskt Näringsliv har i sin publikation ”Från defensiv till proaktiv – drivkrafterna bakom

hållbar tillväxt” tagit med en vidare syn av dessa begrepp om strategier för hur företag

reagerar på kriser av olika slag. Begreppen delas in i defensiva, reaktiva och proaktiva

strategier. Svenskt Näringsliv använder sig även av en analysmodell där de menar att företag

ofta förändras efter en kris och genom dessa förändringar förs igenom de olika strategierna

som tre faser. Första fasen är den defensiva, som innebär att företag förnekar och försöker stå

emot påtryckningar av olika slag, vilket ofta leder till omöjliga strider. Har företaget däremot

uppnått den andra fasen tar det till sig kritiken och försöker hitta lösningar, men är fortfarande

reaktivt, vilket innebär att företaget vanligtvis inväntar påtryckning från omvärlden innan

förändring genomförs. Då företag behöver ta hänsyn till andra som aktieägare, kunder och

                                                  
37 Jacobsen, Thorsvik, 2002
38 Junghagen, 1998
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media räcker det inte med ett reaktivt förhållningssätt, utan de behöver komma vidare till

tredje fasen som innebär att de blivit proaktiva. Här handlar det om förebyggande arbete för

att skapa en bra position för företaget.39

Fig 2. Analysmodell40

4.2 Isomorfism

Inom den institutionella teorin behandlas begreppet isomorfism. Institutionell teori handlar

om den förändringsprocess i organisationer som leder till att de blir mer och mer homogena.41

Processen som kallas isomorfism, är en underklass till analogier och innebär liknelse i

struktur. Detta betyder att två system endast kan sägas vara helt isomorfa när:

• en ett-till-ett förbindelse mellan två system kan identifieras, vilket betyder att

elementen hos det ena systemet är en motsvarighet till elementen i det andra systemet.

• alla relationer som finns hos det ena systemet även finns i det andra.42

Denna form av förändring i struktur och formella procedurer mot likformighet utvecklas ofta

mellan organisationer med verksamhet inom samma områden. Detta leder med tiden till att de

                                                  
39 Svenskt Näringsliv (2005-04-19)
40 Ibid, sid 28
41 Junghagen, 1998
42 Schoderbek P.  Schoderbek C. Kefalas A. 1998, sid 52
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berörda aktörernas uppfattning om normer, problemförståelse och verkligheten kommer

förändras i takt med likformighetsutvecklingen.43

Det finns enligt DiMaggio och Powell två typer av isomorfi, den konkurrensbetonade och den

institutionella. Utifrån den uppdelningen har DiMaggio och Powell sedan identifierat tre

orsaker till varför den institutionella isomorfin uppkommer, dessa är tvingande, härmande och

normativa. Den tvingande isomorfin skapas som ett resultat av formell eller informell press

från aktörer på marknaden som företaget på något vis är beroende av. Det kan bland annat

handla om lagstiftning eller branschorganisationer. En härmande isomorfi betyder att

organisationer imiterar varandra, vilket kan bero på osäkerhet eller svårtolkade mål. När en

organisation står i situationer av osäkerhet och dylikt kan det vara ekonomiskt effektivt att

försöka titta på andras lösningar. De förändrar sig då efter andra organisationer som de

uppfattar som framgångsrika. Den normativa isomorfin skapas främst genom

professionalisering, det vill säga chefer anställer exempelvis personal med liknande

yrkesbakgrund och utbildning vilket skapar grupper med liknande normer och värderingar

som gärna arbetar för saker som gynnar dem själva.44

4.3 Ansvar

4.3.1 Folletts syn på ansvar

Folletts syn på ansvar är en öppen och ömsesidig dialog, vilken utvecklar den organisatoriska

världen. Hennes synsätt innebär att konflikter leder till vidareutveckling. Follett anser att

världen består av ständiga förändringsprocesser där det inte finns någon idealisk statisk

situation. Utifrån hennes syn kan ansvar jämföras med att befinna sig i en ständigt pågående

dialog med den dynamiska omvärlden. Då allt är under ständig förändring är varje situation

unik. Att ta ansvar innebär då att förhålla sig till varje enskild situation, istället för att enbart

följa allmänna principer. Follett anser att makt inte handlar om en persons bestämmande över

någon annan, likt i en hierarkisk ordning. Makt handlar snarare om att gemensamt hantera

situationer genom att influera varandra. Den påverkan utövas likt organisationssynsättet av ett

                                                  
43 Johnstad, T. Erling Klausen, J. Mønnesland, J. Rapport 73, 2003
44 DiMaggio och Powell, 2002
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dynamiskt nätverk, snarare än en hierarki, med andra ord innebär det att jobba med någon

istället för under eller över.45 Enligt Follett handlar problemet inte om:

”hur man får kontroll över människor utan hur alla tillsammans kan få kontroll

över situationen”.46

Att vid problem hitta en enskild person med det ”slutliga ansvaret” där det är vanligt att

klandra och rättfärdiga är något som Follett tar avstånd ifrån. Hon anser istället att fokus bör

läggas på organisatorisk inlärning. Istället för att hänga ut enskilda personer efter händelser

som inte kan ansvars för bör de organisatoriska processerna istället gås igenom.

Det bör även poängteras att hela Folletts syn på ansvar bygger på tillit. Detta beror på att hon

utgår ifrån ett läge med dynamisk konfliktlösning och inga låsta konflikter. Låsta konflikter

medför att den öppna dialogen försvinner och att parterna inte är beredd att påverkas.47

4.3.2 Gilligans syn på ansvar

Gilligans syn på ansvar följer ansvarsrationalitetens syn. Ansvarsrationalitet behandlar ansvar

som en samordning av olika önskemål, för att handla utifrån socialt accepterade normer hos

flera olika grupper, som kunder, kollegor, allmänhet och det egna samvetet. Vi har valt att se

på ansvarsrationalitet utifrån Gilligans studie om kvinnors beslut att genomgå abort eller

inte.48 Grundsynen på ansvar kan här tolkas som:

”en fråga om kreativ omformulering av existerande krav samt hänsynstagande till

både egna och (flera olika) andra gruppers behov och synpunkter.”49

Gilligan har i denna studie ställt ansvarsrationalitet i förhållande till två andra utgångslägen

där den ena är rena egoism, medan den andra är låsta konflikter där ens egna önskemål och

behov inte går att förena med andras. Gilligan ser på ansvarsrationalitet som ett tredje

alternativ, det vill säga som ett moget stadium. Studien visar att de första två erfars innan det

tredje alternativet uppnås. I detta stadium försöker personen ifråga se till både de egna men

även andras behov. Konflikterna försvinner inte, utan omformas. De motstridigheter som

                                                  
45 Johansson U. 1998
46 Ibid, sid 77
47 Ibid
48 Ibid
49 Ibid, sid 103
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finns kan då hanteras samtidigt. Genom att inte strukturera upp konflikter i en logisk

hierarkisk ordning där det finns antingen eller, ses konflikter istället ur ett känslomässigt

perspektiv där ett alternativ för varje specifik situation ses som ”självklart rätt”. Dessa beslut

är vanligen mer baserade på erfarenhet än på principiellt resonerande. Utifrån detta kan en

form av ansvarskompetens urskiljas som bygger på erfarenheten att genom ständig

omformning hantera situationer med kolliderande krav och önskemål på ett flexibelt sätt.50

4.4 Exempel på relevanta krishanteringsprinciper

4.4.1 Närhetsprincipen

Idag lyfts kriser ofta upp på nationell nivå, trots att de enbart gäller begränsade områden.

Enligt närhetsprincipen bör kriser istället tas upp på lägsta möjliga nivå i samhället. Detta är

en princip som innebär att den ledningsnivå som närmast påverkas av en kris ska ta ansvar för

de åtgärder som krävs för effektiv krishantering.51 I en proposition från regeringen nämner de

att ansvarig för informationsbehandlingssystem även har ansvar över säkerheten och att

systemet fungerar tillfredställande.52

4.4.2 Ansvarsprincipen

Innebär att ansvarig person för viss verksamhet under normala förhållanden, även har ansvaret

för den i de fall en krissituation uppstår.53 Personen har även ansvaret för att hot hanteras och

förebyggande åtgärder verkställs54

4.4.3 Likhetsprincipen

Varje verksamhet, under såväl fredstid som krissituation har ansvar att så långt det är möjligt

arbeta vidare med samma verksamhet och lokalisering.55 Denna princip kan ses som en del av

ansvarsprincipen, men med tyngdpunkt på en verksamhets praktiska delar.56

                                                  
50 Johansson U. 1998
51 Lundgren B. R. 2001
52 InfoSäkutredningen, SOU 2004:32
53 KBM (2005-05-10)
54 InfoSäkutredningen, SOU 2004:32
55 Ibid
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4.5 Självreglering

Självregleringen innebär en lättrörlig situation där reglerna lätt kan anpassas till nya

situationer som uppstår, bland annat på grund av nya tekniska uppfinningar. Inom området

finns ingen enhetlig tolkning av vad begreppet självreglering egentligen betyder, utan många

syftar på olika saker när de nämner självreglering. Nicklas Lundblad delar in självreglering i

fem olika betydelser som redovisas nedan.

1. Självreglering som avsaknad av politiska intressen

Innebär att beslutstagare är ointresserade av området och därför använder sig av

självreglering för att lämna ifrån sig frågan. Kan även påverkas av osäkerhet över hur

en fråga kan behandlas, och därför gör valet att inte ta tag i den.

2. Självreglering som regler framtagna under hot om lagstiftning

Denna form av självreglering handlar inte om att näringslivet tar fram egna regler

utifrån insikt av nödvändighet, utan under hot om lagstiftning.

3. Självreglering som samreglering

I detta fall kan reglerna skapas utifrån näringslivets egna initiativ eller utifrån hot om

lagstiftning. Det viktiga är att både näringsliv och lagstiftare gemensamt förhandlar

fram reglerna.

4. Självreglering som branschregler

Branschregler vilka godkänts av lagstiftaren. Det är viktigt att kraven inte blir för höga

då det kan hindra nya företag och hota konkurrensen.

5. Självreglering som spontana regler

Regler uppkommer med utgångspunkt från näringslivets eget behov. Dessa regler är

väldigt flexibla och anpassas utifrån ändrade förhållanden.57

                                                                                                                                                              
56 Lundgren B. R. 2001
57 Lundblad, N. (2005-03-30)
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4.6 Teoretiskt ramverk

Tillsammans bildar de olika teoretiska delarna ett ramverk som vi använder i det kritiska

betraktandet av empirin. Vi har valt att använda oss av ett flertal teoretiska perspektiv då vår

problemställning är av komplex art. För att kunna sätta regleringsfrågan i rätt belysning krävs

enligt vårt synsätt alltså ett flertal olika perspektiv som tillsammans bildar en helhet som

fullgör sitt syfte.

I en diskussion kring företags agerande inom en bransch, i vårt fall IT-branschen, är det högst

relevant att använda de olika strategiska förhållningssätten inom organisationer som

utgångspunkt. Vi talar här om de så kallade proaktiva och reaktiva sätten att agera på när ett

företag ställs inför situationer av förändring eller utveckling. Givetvis kan inte strategierna

kategoriseras på ett förenklat sätt i att det antingen är på det ena eller andra sättet (det vill säga

pro- eller reaktivt). Däremot kan begreppen bli meningsfulla i en analys där de får utgöra

idealtyper och där analyser kan ske i termer av vad som kännetecknar dessa begrepp.

Isomorfism, vilken är en del av den institutionella teorin, bidrar också den till förståelse av

företag i förändring och hur de relaterar till andra företag i en bransch och hur likformighet

uppstår. Vi refererar här till DiMaggio och Powell, men listan skulle kunna göras längre.

Vi behandlar även två olika typer av perspektiv på ansvar. Detta är intressant i förhållande till

de olika förändringsprocesser som kännetecknar branscher i snabb förändring där olika lägen

av krishantering förekommer. I Gilligans ansvarsrationalitet har vi använt teorin som grund

men valt ut vissa delar för att anpassa den till området vi berör i vår uppsats. Vi har valt att se

på ansvarsrationalitet som en nivå av ansvarkompetens vilken uppnåtts genom erfarenhet och

där andra berörda parter beaktas utifrån deras intressen och åsikter för att försöka komma

fram till en optimal lösning. Vi har lyft ut Gilligans syn från den feministiska känslomässiga

moralsynen, till något som kan ses mer som teknisk moral.

Slutligen väver vi ihop en genomgång av olika krishanteringsprinciper med en definiering av

fenomenet självreglering.

Tillsammans bildar detta en teoretisk grund som utgör dels en förförståelse av

problemställningen och inför intervjuerna, men även en grund vi sedan bygger upp vår analys

på, samt en grund för en diskussion om de olika regleringssätten.
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5 Empiri och analys
I denna del presenterar vi den empiri vi inhämtat från intervjuer, rapporter, utredningar med

mera. Parallellt med denna presentation relaterar vi empirin till de teorier vi valt ut och

genomför vår analys. Vi beskriver vår fallstudie, visar på dagsläget med lagstiftning och

självreglering, för att sedan jämföra dessa regleringar. Vi gör även viss jämförelse med

finansbranschen och IT-Företagens miljödeklaration. Avslutningsvis för vi en diskussion

kring fallstudien.

Då IT spelar en stor roll i dagens samhälle är det viktigt att tekniken fungerar på ett

tillfredsställande sätt och med förutsägbarhet. Om till exempel ett dokument skickas från A

till B ska dokumentet komma fram till rätt mottagare helt oförändrat och utan att någon läst

det. Förhoppningsvis kan utvecklingen inom säkerhetsområdet bidra till ökat förtroende för

tekniken och dess användare,58 då förtroende främst byggs upp genom vilka erfarenheter som

genererats utifrån en tjänst eller organisation. Med hjälp av formalisering och standardisering

blir organisationerna mer likformiga och förutsägbara, detta ger en högre kontroll av säkerhet.

Formalisering och likformighet är något de institutionella teorierna om isomorfi berör och

anses ofta utvecklas mellan organisationer med verksamhet inom samma område.

Självreglering och lagstiftning kan enligt oss ses som en tvingande isomorfi utifrån DiMaggio

och Powells uppdelning. Även om självreglering betraktas som frivillig ser vi den i de fall den

är väl fungerande, som tvingande då den delvis styrs utifrån branschorganisationer, men även

för att det kan skapas informell press från markanden på användning av

självregleringsverktyg.

5.1 Fallstudie – egendeklaration

I vår fallstudie har vi tittat närmare på en så kallad egendeklaration som IT-Företagen arbetar

med att ta fram. Det är ett arbete som påbörjades sommaren 2003 och fortfarande är i en form

av utvecklings- och förberedelsefas. Själva deklarationsblanketten finns fortfarande bara i

prototypform59 men de har börjat föra en diskussion med vissa företag och myndigheter om

dess utformning och förutsättningar. Egendeklarationen togs i första hand fram för att få upp

kommunikationen kring och öka medvetenheten om informationssäkerhet inom IT-branschen,
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som del i att arbeta för hög kvalitet.60 Egendeklarationen anses även i förebyggande syfte

kunna motverka en lagstiftning inom informationssäkerhet. Egendeklarationen innehåller ett

antal punkter rörande IT-säkerhet och informationssäkerhet, dessa punkter är bör-krav och

därmed frivilliga. Bör-kraven kan förvisso ses som skall-krav om efterfrågan blir stor, då

organisationer i det fallet måste anpassa sig till modellen med avsikten att stärka sin position

gentemot konkurrenter. Ett av egendeklarationens huvudsyften är att få upp säkerhetsfrågan

på ledningsnivå då VD är tvungen att signera och godkänna dokumentet. Detta ska få högsta

ledningen att förstå sitt ansvar och sätta upp övergripande mål som sedan resten av

organisationen kan leva efter. Det är ännu inte bestämt hur denna egendeklaration ska

användas. Utifrån våra intervjuer har förslag på användningsområden förts fram. De områden

där egendeklarationen ansågs kunna användas var vid upphandlingssituationer och vid

avtalsskrivning. Person 1 ansåg däremot att:

”Jag tror inte att det här ska ses som en egendeklaration, det ska ses som en

kvalitetsstämpel som man kan nyttja i sin externa kommunikation och nyttja det

som ett levande instrument. Inte se det som en pappersblankett man fyller i och

kanske bifogar en kopia till upphandlingar. Det är bättre att du sätter in det här i

dina styrsystem och i dina affärsprocesser och bedriva de här områdena aktivt

och följer upp aktivt. Man kanske så småningom skulle kunna ha det här som

någon form för att hitta affärsfördelar. Att stimulera företag att hitta bästa

användningsområdet, så det blir en tävling av de hela. Vem kan profilera sig själv

bäst genom att göra ett bra arbete? Information är makt och bra

informationssäkerhet är lika med möjlighet att skaffa bra markandsandelar.”61

En annan enligt oss, viktig synpunkt Person 1 tog upp i intervjun är att det även behöver

finnas:

”en bra kommunikation, en bra så kallad ”outreach”. Man måste komma ut så

folk förstår hur man använder produkten, hur man omvandlar och omsätter den i

sin verksamhet på bästa möjliga sätt, om inte så kommer även den här produkten

att bli en skrivbordsprodukt.”62
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Problematiken här är att IT-Företagen ännu inte har bestämt på vilket sätt egendeklarationen

ska användas, då Person 1 anser att det är av stor vikt att kommunicera till de företag och

organisationer som ska använda egendeklarationen hur den ska användas och till vad. Även

om vi kan se den goda tanken med att ta företagens åsikter i beaktande när det gäller

användningsområde för en produkt som egendeklarationen, så finns risken med att

deklarationen försvinner som ett papper bland andra papper om den inte kommuniceras ut på

ett bra och bestämt sätt.

Det är tänkt att denna egendeklaration först och främst ska implementeras hos IT-Företagens

egna medlemmar, men sedan troligen utökas inom IT-branschen. I samtal med

intervjurespondenterna var det många som ansåg att det bör vara öppet för fler företag att

ansluta sig till egendeklarationen, då det annars kändes som att den inte skulle kunna fylla

funktionen som självreglerande verktyg. I övrigt ansågs IT-Företagens medlemmar som ett

bra ställe att börja på. Egendeklarationen idag är bara ett förslag till utformning, den kommer

att utvecklas i samarbete med de företag där egendeklarationen implementeras. En fundering

vi hade angående egendeklarationen var vem som skulle granska företagen som använde sig

av den. För att kontrollera att de fyllde i riktiga uppgifter och om så inte var fallet, vilka

sanktionsmöjligheter som skulle vara genomförbara. Enligt Hans Holst är det tänkt att IT-

Företagen ska sköta revideringen och som förslag på åtgärd om någon skulle missköta sig är

att berörd part blir utesluten från IT-Företagens branschorganisation. Här ser vi två problem

vilka kan vägas mot varandra, som båda bör tas i beaktan under utvecklingen av ett

självregleringsverktyg. Det ena problemet är möjligheten för sanktioner vilken är lättare att

lösa så länge användarna är medlemmar i IT-Företagen, men genast blir svårare utanför

organisationens gränser. Den möjlighet IT-Företagen har är att upprätta avtal där eventuella

avtalsbrott kan leda till uteslutning från en officiell/registrerad användning av

egendeklarationen. Det andra problemet är att så länge egendeklarationen endast används av

IT-Företagens medlemmar, får den inte samma möjlighet till riktig tyngd bakom sig då

användarantalet blir begränsat. Å andra sidan måste företag utanför IT-Företagens

branschorganisation få tillträde till egendeklarationen då det annars finns risk för protester

från konkurrensverket. Då IT-Företagen inte har möjlighet att hantera och kontrollera en

egendeklaration i större utsträckning än inom den egna branschen, måste ansvaret delas

mellan olika branschorganisationer om egendeklarationen sprids utanför IT-branschen.63
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Egendeklarationen handlar enligt vår uppfattning om ett proaktivt handlande från näringslivet,

att agera för informationssäkerhet innan det händer något. Det går inte att ha ett reaktivt

förhållningssätt och vänta tills det inträffar en katastrof innan det sker en reaktion när det

gäller känsliga saker som information. Då kan det få allvarliga konsekvenser.

5.2 Ansvar för informationssäkerhet

För att förtydliga vad ansvar innebär vill vi till en början peka på att vi ser på ansvar genom

två olika perspektiv. För det första är det en fråga om vart informationssäkerhetsansvaret

ligger i företag och organisationer. Samtidigt finns det ett annat perspektiv som lyfter upp

frågan ännu en nivå och ser det utifrån vem som bär ansvaret för

informationssäkerhetsfrågorna i samhället. Om det är offentliga sektorn eller näringslivet som

bär det huvudsakliga ansvaret. Vi har här valt att ta upp båda områdena då vi anser att de

påverkar hanteringen av självreglering och lagstiftning.

I KBM:s serie Be-aware, är det ett antal svenska ledarpersonligheter som uttalar sig om vikten

av att ha en helhetssyn på informationssäkerheten i sin organisation och att det är

företagsledarna som bär ansvaret även för dessa säkerhetsfrågor. Flera har löst det genom att

ha säkerhetsgrupper eller ansvariga placerade direkt i ledningsgruppen. Sören Gyll anser att

det fortfarande ofta begås misstag i organisationer och att ansvaret placeras på fel nivå, vilket

medför att det inte går att få rätt överblick.64

Under intervjuerna vi genomfört uppfattade vi det som viktigt att sära på det formella ansvaret

och utförandet av säkerhetsarbetet. Den övergripande åsikten som kom fram var att det är

högsta verksamhetsansvarige som även bär ansvaret för informationssäkerhetsfrågor. Att

medvetet eller omedvetet försöka undvika ansvar hjälper inte, i slutänden är det alltid högsta

verksamhetsansvarig som bär detta ansvar på samma sätt som alla andra verksamhetsansvar.

Däremot kan den verksamhetsansvarige delegera ansvaret för att själva arbetsuppgifterna blir

utförda på ett tillfredsställande sätt efter uppsatta mål och riktlinjer som ledningen satt upp.65

KBM anser att det inte samtalas tillräckligt mycket kring ansvar för informationssäkerhet,

utan att det först behöver inträffa något för att det ska bli aktualiserat. Det finns ett visst

ansvar hos myndigheter att lyfta fram ansvarsfrågorna. Myndigheter och stat vill gärna ha ett
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samarbete. Ann-Louise Eksborg, general direktör på KBM, säger till exempel att samarbetet

mellan näringslivet och offentlig sektor måste bli mer utvecklat för att kunna skapa en god

informationssäkerhet.66

I InfoSäkutredningens senaste delrapport ”Säker information”, som kom ut den 13 maj 2005,

behandlas vad som anses behöver göras inom informationssäkerhetsområdet och om olika

ansvar, vem som borde ansvara för vad.67

En av de saker som behöver förmedlas är att information kan vara en av ett hushålls, företags

eller ett samhälles allra viktigaste tillgång vilken behöver skyddas och att vi delvis själva som

individer behöver vara beredda att ta personligt ansvar för informationssäkerheten upp till en

viss nivå. Detta ser vi även stämmer överens med närhetsprincipen som är en av de principer

krishanteringsarbetet i Sverige bygger på. Denna princip går ut på att kriser ska behandlas på

lägsta möjliga nivå i samhället. Detta bör även innebära att i den mån det är möjligt ska vi

som individer ta det ansvar vi har möjlighet till innan det går vidare till nästa ledningsnivå i

samhället.

När det gäller informationssäkerhetsarbetet i företag säger infoSäkutredningen att det blir allt

vanligare med informationssäkerhetschefer, internationellt även kallade CIO, vilka har en

positionen där de:

”ingår i företagets ledningsgrupp och svarar för såväl administrativ som teknisk
informationssäkerhet samt ansvarar normalt också för utarbetandet av ett
företags policy inom området och genomförandet av policyn.”68

Trots att tjänster av det slaget sägs öka, påpekar utredningen att det i både kommuner,

landsting, näringsliv och samhället i stort finns stora brister i beställarkompetens, och

kompetens i avtalsfrågor inom informationssäkerhetsområdet. Enligt denna utredning bedöms

utvecklingsansvaret av denna typ av kompetens ligga hos staten. Utredningen föreslår även att

utvecklingen kan ske genom att successivt införa certifieringskrav vid upphandling från deras

kunder, och genom att de till exempel tillämpar kvalitetskraven i LIS69. Dessa förbättringar i

statliga krav anser utredningen att statskontoret bör ha särskilt ansvar för, där de även tycker

ansvaret för utveckling av kompetens vad gäller avtalsfrågorna bör ligga.
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Inom de ansvarsområden som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har, ansvarar de även för

att kontrollera säkerhetsskyddet. I dessa säkerhetskontroller ingår informationssäkerhet som

en given del. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har även en rådgivningsverksamhet vilken

vänder sig mot statliga myndigheter, landsting, kommuner och enskilda (som omfattas av

säkerhetsskyddslagen). Även i den rådgivningen är frågor om informationssäkerhet vanliga.

En naturlig utgångspunkt för arbetet med informationssäkerhet är ansvarsprincipen vilken vi

tidigare berört. Varje myndighet, företag, kommun, landsting och andra organisationer har sitt

eget ansvar över genomförande av lämplig fortbildning för de anställda med arbetsuppgifter

som berör informationssäkerhetsområdet, för att kunna leva upp till denna princip. Ansvaret

för den offentliga verksamhetens informationssäkerhet kan inte läggas på ett fristående

tillsyns- eller underhållsorgan. Det bör utifrån detta givetvis vara möjligt att upphandla

tjänster för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder för upprätthållande av god

informationssäkerhet.

Trots de tidigare nämnda delarna, personligt ansvar och ansvarsprincipen, är det flera

rapporter från myndigheter och samhällssektorn som pekar på att staten behöver ta ett större

ansvar för att möta de kvalificerade hoten som finns idag.

I delrapporten ”Säker information” som InfoSäkutredningen skrivit menas att vissa principer

behöver etableras, för att föreligga som grund för beslut om ansvarsfördelning och diverse

åtgärder i samhället. De två principer som nämns innebär att en hanterar hotets ursprung

medan den andra ser på hotets möjliga konsekvenser.70 InfoSäkutredningen själv förklarar

dessa enligt nedan:

”Enligt utredningens mening innebär den första principen att ansvaret för

hanteringen av de flesta fall av administrativa och tekniska brister måste

inrymmas i respektive verksamhetsansvarigs eget åtagande, vilket också följer av

ansvarsprincipen. Därmed inte sagt att det offentliga åtagandet skulle utesluta

hantering av konsekvenserna av dylika brister. Vissa förebyggande åtgärder, som

avser det privata området, omfattas också. Helt klart är dock att det kan vara

svårt för enskilda och företag att skydda sig mot aktörsberoende, antagonistiska

hot. Dessa kan mycket snabbt komma att involvera staten, som måste utveckla en

förmåga att hantera, och därmed förebygga, störningar, särskilt när det gäller
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samhällsviktig verksamhet. Var gränsen mellan det privata och det enskilda går

är dock mycket svårt att slå fast.

Den andra principen innebär att ju svårare konsekvenser ett hot eller en brist kan

leda till, desto mer sannolikt att staten kommer att involveras i någon form. I det

statliga åtagandet bör därför ingå frågor som rör den nationella säkerheten i vid

mening, till exempel krishantering, brottsbekämpning, antiterrorism eller

totalförsvar.”71

Vid en läsning av InfoSäkutredningen framgår det klart att problemen kring

informationssäkerheten är svårlösta och att det inte finns någon egentlig lösning i sikte som är

slutgiltig. Däremot lyfts exempel fram på verktyg som kan utvecklas för att vi bättre ska

kunna hantera de problem som uppkommer. I utredningen talas bland annat om en nationell

säkerhetsstrategi och en samverkansprocess mellan offentliga och privata aktörer. 72

Vi anser att frågan om ansvar utifrån detta kan ses ur Folletts syn på ansvar. Ansvar för

informationssäkerhetsområdet handlar då om en öppen dialog mellan näringsliv och offentlig

sektor. Vi uppfattar det som att det krävs en gemensam insats för att kunna hantera

kommande problem utan att låsa utvecklingen. Det kan idag urskiljas en maktkamp mellan

näringslivet och offentliga sektorn. Vi ser utifrån Folletts syn på ansvar att det är viktigt att

denna maktfråga inte låser sig i en kamp om vem som ska styra vem, utan att konflikten kan

hjälpa till att föra utvecklingen vidare. Utifrån denna bild av ansvar och viljan att undvika

maktkamper ser vi kopplingen till den tredje betydelsen av självreglering enligt den

gruppering vi nämnt under teorier. För att hitta en fungerande ansvarsuppdelning inom

informationssäkerhetsområdet behöver dialogen mellan näringsliv och offentlig sektor (där

bland annat riksdagen som lagstiftare ingår) leda fram till en utveckling av samreglering. Det

viktiga är här inte varför regleringen uppkommer, om det är på grund av hot från lagstiftaren

eller näringslivets eget initiativ. Utan det viktiga är vad det leder fram till och att dialogen

mellan de två parterna är öppen för att hitta en gemensam optimal lösning.

Enligt JKL group växer standarder, vilka är en form av självreglering, oftast fram utifrån olika

aktörers intressen och krav. Standarder ska se till alla berörda parters bästa, från konsument

till ägare då det krävs ett stort deltagande för att självregleringen ska få önskad effekt.73 Vår
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uppfattning överensstämmer med JKL groups och innebär att det behöver ses till alla parters

bästa för att få en väl fungerande självreglering. Utifrån denna uppfattning kan vi förutom att

koppla ansvar till Folletts syn om ansvar som kommunikation även sett ansvaret om

informationssäkerheten utifrån teorin om ansvarsrationalitet. Det vill säga att inte enbart se på

sina egna behov eller kostnader, utan att tänka steget vidare och se flera parters behov. Om en

person eller organisation slarvar eller har missar i sin säkerhet är det inte bara de som kan

drabbas, utan även andra runt omkring. Ett vanligt sådant problem idag som inte är

livshotande men som är störande och många kan känna igen sig i är ”spam-mail” situationen.

En organisation som har luckor i säkerheten kan omedvetet ge tillträde till sina kontaktlistor

med alla e-mail adresser, vilka de som skickar ut ”spam” kan använda sig av. Även om

företaget i sig inte skulle få problem av detta innebär säkerhetsmissen istället irritation och

problem för de adressater vars e-mail konton blir överbelamrade med icke önskvärd reklam.

Vi kan även se ansvarsrationaliteten ur ett lite större perspektiv, då vi även anser att det

handlar om att inte bara se till behoven och önskningar från offentlig sektor eller näringslivet.

Utan vi behöver se till hela samhällets behov för att kunna ta fullt ansvar på ett moget vis.

Frågan är då vad samhället i helhet behöver för att utvecklingen ska kunna fortsätta på ett

säkert vis.

5.3 Lagstiftning idag

För att visa på det utgångsläge Sveriges lagar ger inom informationssäkerhetsområdet

redovisas nedan några lagar som på ett eller annat sätt påverkar delar av området. Denna

redovisning kan inte betraktas som heltäckande och är inte heller tänkt att gå in på juridiska

detaljer, utan i stora drag förklara vad dessa lagar innebär. Även om denna genomgång inte

kan betraktas som heltäckande kan det anses att den tar en betydande del i uppsatsen. Då vi

anser det nödvändigt att få en inblick i dagsläget vad gäller lagarna för att kunna relatera till

utgångsläget som finns för självregleringen idag, ser vi det ändå som en behövlig genomgång.

5.3.1 Sekretesslagen (1980:100)

Denna lag innebär en begränsning för allmänheten att ta del av viss information. Den står som

motvikt till tryckfrihetsförordningen vilken innebär att varje svensk ska ha rätt att ta del av

alla allmänna handlingar. Tryckfrihetsförordningen kan komma i konflikt med andra
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intressen, och då kan sekretesslagen i giltiga fall åberopas. För att kunna neka allmänheten

tillträde genom detta behöver konfliktärendet hamna inom ett av sju undantag sekretesslagen

tar hänsyn till. Dessa sju punkter är enligt statliga InfoSäkutredningen:

1. ”rikets säkerhet eller dess relation till annan stat eller mellanfolklig organisation,

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,

3. myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,

4. intresset av att förebygga eller beivra brott,

5. det allmännas ekonomiska intresse,

6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,

7. intresset att bevara djur eller växtart.”74

Denna lag kan beröra informationssäkerheten på ett par olika sätt. Dels ingår det ett kapitel i

den vilket berör rätten att skydda till exempelvis krypteringsnycklar eller nycklar till

elektroniska signaturer, från att hållas offentliga. Det påverkar även på det viset att det är

viktigt med god säkerhet runt denna sekretessbelagda information, då den inte får komma i

orätta händer.75

5.3.2 Säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Detta är en lag innehållande bestämmelser om skydd mot exempelvis spioneri, sabotage och

terroristbrott eller andra hot mot rikets säkerhet. Den omfattar även säkerhetsskyddet runt

information och handlingar vilka skyddas av sekretesslagen och rör rikets säkerhet. Det

handlar om att dessa uppgifter inte får komma ut, inte heller olovligt ändras eller förstöras.

Denna lag omfattar i första hand staten, landstingen och kommunerna, men även bolag som

de har ett rättsligt bestämmande inflytande över. Där utöver berör den även vissa enskilda

verksamheter, i de fall de kan utgöra en risk för rikets säkerhet eller är i behov av skydd mot

terrorism.76

5.3.3 Lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar

Lag om skydd för samhällsviktiga anläggningar ger möjligheten att göra vissa anläggningar

eller områden till så kallade skyddsobjekt. Ett sådant objekt skapas för att skydda detta mot
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sabotage, terroristbrott, spioneri och på annat vis röjande av hemliga uppgifter. Till ett

skyddsobjekt är det endast vissa behöriga som har tillträde (beroende på säkerhetskraven för

varje enskilt fall), och bevakaren har särskilda befogenheter för ingripanden vid behov.77

5.3.4 Brottsbalken (1962:700)

Även brottsbalken är en lag vilken påverkar informationssäkerheten då många brott idag sker

med IT som hjälpmedel. Exempel på denna typ av brott kan vara ekonomisk brottslighet,

barnpornografibrott, eller grova narkotika brott. I brottsbalken finns även vissa delar som är

av större intresse än andra vad gäller informationssäkerhet. Vissa av dessa bestämmelser är

brytande av post- och telehemligheter, dataintrång eller databedrägeri. Dataintrång innebär till

exempel ändring eller utplåning av upptagning för automatisk databehandling. Medan

databedrägeri innebär ett allvarligt angrepp mot egendom vilken har stor betydelse för rikets

säkerhet, folkförsörjning eller rättskipning.78

5.3.5 Lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Denna lag kan till exempel beröra informationssäkerhetsområdet då sabotage eller hot om

sabotage av infrastruktur eller datasystem, vilket kan leda till att människor utsätts för

livsfara, omfattas av denna lag.

Denna lag bygger på ett antal uppradade gärningar, vilka utsätter en stat eller mellanstatlig

organisation för stora risker, och ses som terroristbrott. Viljan med den genomförda gärningen

ska även ingå i ett av nedanstående områden:

1. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp.

2. Otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller

att avstå från att vidta en åtgärd.

3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella,

ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller mellanstatlig organisation.79
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5.3.6 Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter

Lagen går ut på att företagshemligheter inte får röjas. Företagshemligheter kan vara både

dokumenterad och erfarenhetsbaserad information, som vid avslöjande kan leda till skada i

konkurrenshänseende. Denna information kan vara av teknisk, kommersiell eller administrativ

karaktär, och gälla affärs- eller driftförhållanden.80

5.3.7 Personuppgiftslagen (1998:204)

Denna lag berör hur hantering av personuppgifter sker. Den grundar sig på Europaparlamentet

och Europarådets direktiv och syftet med den är att kränkning av den personliga integriteten

inte får ske i samband med automatiserad behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen

tar dels upp vissa krav för grundläggande hantering av personuppgifter och i vilka situationer

behandling av personuppgifter är tillåten. Den innehåller även krav om tillfredställande

säkerhet. Det är den som är ansvarig för personuppgifterna som även är ansvarig för dess

säkerhet. Den ansvarige ska se till att personuppgifterna skyddas utifrån vilken typ av system

eller informationsteknik som används.81

5.3.8 Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Denna lag bygger delvis på Europaparlamentets och Europarådets direktiv och då framför allt

de direktiv som rör integritet och elektronisk kommunikation. Den innehåller bland annat

saker som att personuppgiftslagen ska gälla vid tillhandahållande av elektroniska

kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster. Det innebär att den ansvarige

för nätet eller tjänsten även har ansvar för att tillfredställande säkerhet finns som skydd mot

användarnas integritet.82

En annan del av denna lag innebär att information som behövs för att kunna leverera eller

fakturera ett meddelande via dessa nät eller tjänster inte får sparas längre än vad som är

nödvändigt för detta genomförande. Det innebär att denna information efter användning ska

avidentifieras eller förstöras. Det finns även information om hur abonnentuppgifter bör

behandlas, att abonnenten ska få information om och varför allmänna abonnentförteckningar

                                                  
80 InfoSäkutredningen, SOU 2004:32
81 Ibid
82 Ibid
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upprättas. Att se till att telefonnätets infrastruktur fungerar och förebyggande förbättras är ett

annat område som omfattas av denna lag, att telefonnätet är av god funktion och acceptabel

säkerhet.

Det finns även bestämmelser om att viss verksamhet ska ha möjlighet att kunna bli

teleavlyssnad och teleövervakad utan att detta avslöjas. Där ibland gäller vissa regler om att

operatörer till brottsutredningar vid misstanke av tillräckligt grovt brott, kan krävas lämna ut

uppgifter om abonnemangsuppgifter eller trafikuppgifter. För att detta ska ske krävs att

operatören inte raderar dessa uppgifter, men idag finns inte någon laglig skyldighet att spara

trafikuppgifter för en brottsutrednings verksamhet.

5.4 Självreglering idag

Under intervjuerna ställde vi en fråga om vilka självregleringsformer det finns i dagsläget. De

förslag vi fick som svar på detta var standarder, avtal och policy. De anser att det finns några

alternativ men att det är få som efterlever dem.83 Utifrån den utveckling som sker inom

informationssäkerhet idag anser vi att existerande alternativ inte är tillräckliga och inte kan

ses som helt självreglerande då de inte efterföljs i så stor utsträckning. Nedan nämns två citat

som vi anser summerar en övergripande åsikt hos de flesta respondenterna, vilket vi anser

visar på behovet av att få igång ett fungerande självregleringsverktyg.

”Man brukar prata mycket om det här med god sed inom olika områden, men det

finns inte riktigt inom informationssäkerhet. Det gäller att man får någonting som

blir så etablerat, men ändå är förtroendeskapande som någon form av god sed.”84

”Möjligen kan man säga att egendeklarationen kan vara ett sätt, men annars finns

inget vad jag vet.”85

Vi uppfattar ett växande behov och en debatt har bara påbörjats om dessa områden. På grund

att detta ser vi att det finns ett behov av ytterligare självreglering om inte lagstiftningarna ska

behöva skärpas och utökas.

                                                  
83 Bilaga 4
84 Bilaga 4, Person B
85 Bilaga 4, Person 4
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5.5 Självreglering jämfört med lagstiftning

Riksdagen har gett vissa uttalanden vad gäller elektronisk handel och självreglering, där en av

slutsatserna var att självreglering kan underlätta i en bransch som informationssäkerhet med

sin snabba tekniska utveckling, då branschöverenskommelser och etiska regler i förhållande

till traditionell lagstiftning lättare kan anpassas.86 Under en hearing som IT-kommissionen

genomförde angående självreglering inom elektroniska affärer blev en av slutsatserna att det

är ”bättre att uppmana till självreglering än att lagstifta”, och att näringslivet behöver

utmanas för att detta ska kunna utvecklas på ett bra sätt.87

Även om huvuddelen av våra intervjurespondenter ansåg sig mer eller mindre negativt

inställd till lagstiftning inom informationssäkerhet var känslan vi fick att lagstiftning behövs

för delområden för informationssäkerhet, men att det inte går att lagstifta för en lägsta nivå

inom informationssäkerhet eller någon större mer omfattande lag inom området, då detta

område är så pass föränderligt. En kommentar som dök upp om lagstiftning för

informationssäkerhet var att ”det är lika korkat som att försöka lagstifta om vad kvalitet är.””

Informationssäkerhetsfrågan går inte att lagstifta om tack vare att den hela tiden ändrar

karaktär.””88

Den stora fördelen med självreglering är att marknaden, som utformar reglerna, har mer insyn

och bättre förståelse för hur problemen kan lösas, än vad lagstiftaren har.89 Näringslivet måste

på det här sättet engagera sig mer och ta ett större ansvar.90 Ett annat skäl till varför

självreglering är att föredra inom detta område är den snabba tekniska utvecklingen, vilket gör

att lagar snabbt blir omoderna. Självreglering kan ses som främjande för utvecklingen medan

lagstiftning mer skulle hämma den. Dessutom har inte självreglering någon global

begränsning, som kan hämma den globala utvecklingen som sker i dagsläget. En lagstiftning,

har ett mer långsiktigt perspektiv, vilket därmed gör den långsammare och inte lika flexibel

och anpassningsbar som självreglering. Självregleringen är både praktiskt och politiskt lättare

att genomföra91 då det är upp till marknadernas aktörer att styra den utan att behöva invänta

politiska beslut och offentliga utredningar.92 Lagstiftning och självreglering behöver dock inte

                                                  
86 Haglind Lars, 2001
87 IT-kommissionen, SOU 2000:96, sid 9
88 Bilaga 4, Person 1
89 IT kommissionen, SOU 2000:96
90 Paulsson, C. 2000
91 JKL group, 2003
92 Paulsson, C. 2000
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sättas som motsatser utan självreglering är ofta en förlängning till redan existerande

lagstiftning.

En risk med lagstiftning är att branschens aktörer bara gör så mycket som krävs av lagen.

Vissa anser även att det som inte är förbjudet är tillåtet.93 Det stora problemet med

självreglering uppkommer däremot om någon bryter mot reglerna,94 då självreglering inte har

samma sanktionsmöjligheter som lagstiftning och inte har samma förankring i samhället.95

Detta innebär att självreglering har ett högre krav på sig för att få så många utövare som

möjligt och deras lojalitet.96 Dilemmat med sanktioner är den största nackdelen som tagits upp

under våra intervjuer. Det är något de flesta av våra respondenter ser som ett stort problem,

detta med sanktions- och kontrollmöjligheten för att kunna följa upp att

självregleringsverktyget följs och används korrekt.97

Förutsättningen för en lyckad självreglering är att kriterierna är väl kända och omfattas av

såväl marknad som konsument.98 Aktörerna bör därför jobba hårt för att tydliggöra och få den

egna organisationen såväl som branschen i helhet att förstå helheten och på det sättet förankra

de regler och värderingar som avses. Självregleringssystem som är välavgränsade och där de

etiska reglerna som gäller tydligt klargjorts har en bra chans att förebygga handlingar som kan

skada branschens förtroende. Som förebyggande åtgärder bör granskningar av den egna

branschen göras, identifiera tänkbara kriser och utföra åtgärder där det behövs. Att branschen

granskar sig själv på det här viset kan även ge ökat förtroende hos kunderna.99

Den standard som inrättas bör vara tillgänglig för alla som vill vara med och som uppfyller

kraven, annars finns risken för att de stora företagen använder det som ett konkurrensverktyg

mot mindre företag.100 Genom att frivilligt ansluta alla kan en typ av standard uppnås som kan

vara ett substitut eller komplement till en lagstiftning.101

En sak vi anser bör beaktas angående självreglering är vikten av att det inte blir för många

olika självregleringssystem eftersom kunden då har svårt att orientera sig och istället kan

tappa förtroendet för alla regleringssystem. Detta påtalades även i ett par av de intervjuer vi

                                                  
93 JKL group, 2003
94 Ibid
95 Paulsson, C. 2000
96 TemanNord 2001:559
97 Bilaga 4
98 TemanNord 2001:559
99 JKL group, 2003
100 Paulsson, C. 2000
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utförde, där de drog en parallell med olika märkningar av dagligvaror som exempelvis

nyckelhål och svanen. Många kunder har svårt att veta vad de betyder, vilket lätt ger följden

att de inte reflekterar över något av dem istället.102 Det är därför enligt vår mening klokt att

försöka samordna mer gemensamma självregleringsverktyg istället för att varje organisation

arbetar fram en egen.

För att självreglering ska fungera krävs vidtagande av tvångsåtgärder vid regelbrott då hela

syftet med självreglering annars fallerar.103 Förtroendet och tilliten till marknaden reduceras

och det som arbetats för kan ersättas av strängare lagar och inskränkt handlingsfrihet.104

Finansiering av reglering bekostas vid lagstiftning av staten, det vill säga skattebetalarnas

pengar. Medan självreglering finansieras av näringslivet självt.105 Vi funderar då över om hot

om lagstiftning är ett strategiskt drag från statens sida för att få igenom en självreglering utan

att själva stå för kostnaden.

Då vi ser att lagstiftning vanligen skapas som en reaktion utifrån ett problem som uppstått ser

vi det som en reaktiv handling med nya lagstiftningar. Till viss del kan även självreglering

enligt oss anses reaktiva om den hamnar under den andra av de fem betydelserna av

självreglering vilka nämns i teorier, då de är framtagna under hot om lagstiftning. För att

gagna branschens framtida utveckling bör målet med självreglering istället vara att leda

branschen till proaktivt agerande vilket snarare görs genom självreglering utifrån alternativ

tre, fyra eller fem. Fyran innebär att branschen skapar regler för sig själv (som lagstiftaren

godkänner) medan femman handlar om regler som uppkommer utifrån näringslivets eget

behov. Så länge inget hot om lagstiftning styr utvecklingen ser vi även den tredje betydelsen

som proaktiv då även den i de fallen styrs av näringslivets egna initiativ. I dessa tre betydelser

av självreglering leder branschen själv framåt utan att en kris behöver föranleda det eller hot

uppstå. Detta anser vi skapar trovärdighet och ökar tilliten till branschen som helhet, vilket i

sin tur är bra för affärerna då det bland annat kan leda till ökade markandsandelar.

                                                                                                                                                              
101 TemanNord 2001:559
102 Bilaga 4, Person 3, B
103 TemanNord 2001:559
104 JKL group, 2003
105 Bilaga 4, Person A
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5.6 Jämförelser och paralleller

I detta avsnitt har vi valt att ta upp dels finansbranschen då den har en lång historia av

självreglering, för att se om vi kan dra paralleller till självreglering inom

informationssäkerhet. Vi gör denna jämförelse då vi vill se om självreglering inom

informationssäkerhet är genomförbart. Dels har vi valt att ta upp en miljödeklaration som IT-

Företagen tidigare har utvecklat. Den har ett liknande syfte att fungera som självreglerande

verktyg som egendeklarationen inom informationssäkerhet, fast miljödeklarationen används

vid miljömärkning av produkter. Då miljödeklarationen är implementerad och har fått ett bra

genomslag ska vi i detta avsnitt försöka jämföra miljödeklarationens grundtanken med

möjligheten för självreglering inom informationssäkerhet.

5.6.1 Finansbranschen

Finansbranschen är en internationell bransch med transaktioner som sker över ländernas

gränser, vilket gör att det ofta är otydligt vart eventuella tvister ska avgöras och vilka lagar

som ska följas. Den oordning detta kunde ha skapat har styrts upp av marknadskrafternas

effektiva reglering, då marknaderna behövt skapa strategier för att stärka trovärdigheten och

avtalsefterlevnaden. En av de vanligare lösningarna kan vara att skapa gemenskaper med

vissa inträdeskrav.

När det gäller intyg av kreditvärdering hos olika parter har privata kreditvärderingsföretag

tagit över mycket av de statliga regleringsorganens uppgifter. Dessa har trots mindre

maktmedel än statliga organ lyckats få in den nödvändiga informationen. De statliga och

privata organen kan fylla samma funktioner, men det finns motiv som skiljer dem åt. De

privata kreditvärderingsföretagen är beroende av den belöning de får från allmänheten om de

lyckas vara precisa i sin bedömning och varna dem för problem som uppstår. I motsats till

detta beroende gäller för de statliga regleringsorganen att uppkomna problem inte bara är

problem för den granskade parten utan även för övervakningsorganet, då detta organ står

ansvarigt och inte vill få kritik. De statliga organen kan inte heller friställas helt från politiska

intressen vilket kan skapa problem. Privata organ har även lättare att vara mer dynamiska och

anpassningsbara. Dessa kan skapa riktlinjer men sedan använda sitt eget omdöme när nya

seder och bruk uppstår, vilket för statliga organ istället öppnar för myndighetsmissbruk och

särintressen om rättigheterna vidgas.
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Det viktigaste att lära sig inom detta område är enligt Kroszner att andra regleringar inte får

kväva självregleringen.106 Utifrån de ekonomiska intressena anser inte Pålsson diskussionen

bör handla om ifall reglering behövs eller inte när det gäller finansiell rådgivning, utan snarare

hur det är möjligt att med minsta möjliga statliga reglering uppnå de önskade målen. Pålsson

utgår då från föreställningen att marknaden själv har bättre förutsättningar att samordna

ekonomisk verksamhet än vad statliga myndigheter har.107

Vi har valt att se på finansbranschen för att göra vissa jämförelser då vi anser dem ha ett antal

betydande likheter. För även om finansbranschen är äldre än informationssäkerhetsområdet är

de båda internationella och har svårt att begränsa sig inom både geografiska och

organisatoriska gränser. De är båda beroende av en stor trovärdighet och tillit och blir bara

mer och mer elektroniskt baserade. Likt informationssäkerhetsområdet är även

finansbranschen beroende av en ständig utveckling vad gäller säkerhet för att klara av alla

växande krav. Utöver det berör varken finansbranschen eller informationssäkerhetsområdet

enbart sin egen bransch utan påverkar alla, då det inte finns någon individ eller organisation

som är helt oberörda av dessa områden. Utifrån dessa likheter anser vi att det bör finnas

möjlighet att se på hur den äldre och mognare finansbranschen styrts av självreglering och

lagstiftning, för att dra paralleller till möjligheterna i den yngre och mindre utvecklade

informationssäkerheten. Vi har i denna korta redovisning av självreglering inom

finansbranschen försökt visa på den vikt självreglering haft för hela branschens utveckling.

Dels har den styrts av marknadens krav på trovärdighet för betalningsvilja. Vi anser att detta

även borde kunna gälla inom informationssäkerhet när självregleringen även där nått till en

viss nivå. Att tilliten för säkerhetssystem och rutiner av informationshantering blir ett krav för

viljan att betala för varor eller tjänster, att lämna uppgifter om sig själv till ett företag eller en

organisation. Vi har fått uppfattningen via Pålsson och Kroszner att det har varit och är viktigt

att ge självregleringen en möjlighet att styra finansbranschen och inte kväva denna egna

styrning. Som vi nämnt anser vi finansbranschen och informationssäkerhetsområdet ha vissa

betydande likheter, och vi tror då det kan vara av stor vikt att ta dessa åsikter i tanke vad

gäller frågor som till exempel om framtida lagstiftning inom informationssäkerhet.

                                                  
106 Kroszner, R. S. 1999
107 Pålsson A-M. 2001
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5.6.2 Miljödeklaration

Miljödeklarationen är ett självregleringsverktyg som IT-Företagen arbetat med sedan 1996.

Miljödeklaration ser till ett företags miljöarbete, men även produkters egenskaper som till

exempel energiförbrukning, material och emballage. Det handlar i stora drag om en hjälp för

företagen att skapa ett bra miljöval för IT- och telecomprodukter. Användningen av denna

deklaration syftar till att underlätta för företag att göra medvetna val vid till exempel uppköp.

Den är uppbyggd på ett system med lagstiftade skall-krav, obligatoriska bör-krav och

därutöver frivilliga bör-krav. De frivilliga kraven är dels till för att företagen och deras

produkter ska kunna differentiera sig i konkurrensen mot varandra.108 Denna miljödeklaration

bygger på förtroende för att fungera. Inköpare och andra måste förlita sig till att den

information leverantörer lämnar ut är korrekt, då det är svårt med den teknik och resurser de

har att själva kunna kontrollera vilken miljöprestanda produkterna egentligen besitter. Dels är

det en väldigt stor affärsrisk att lämna vilseledande uppgifter, vilket borde vara en någorlunda

garanti för att företag själva väljer att ge ifrån sig korrekta uppgifter. Förutom det så förbinder

sig företag som ansluter sig till miljödeklaration att följa några av IT-Företagens

medlemsregler. Det finns även vissa specifika krav för deklarationssystemet som behöver

följas korrekt. Om ett företag av någon anledning inte uppfyller dessa regler och krav, eller på

annat sätt inte beter sig på ett affärsmässigt och etiskt korrekt sätt, kan de bli avstängd från

systemet med miljödeklarationen. Om företaget i fråga skulle vara medlem i IT-Företagen,

kan det även leda till uteslutning från organisationen.109 IT-Företagen genomför vissa

kvalitetsgranskningar av miljödeklarationer på företag som deltar i systemet, för att lättare

hålla uppe trovärdigheten. Detta system har visat sig fungera bra och omfattar i dagsläget runt

2500 produkter.

Ett skäl till miljödeklarationens framgångsrika utveckling är att den genomfördes i samråd

med tunga opinionsbildare som stödde initiativet och började referera till miljödeklarationen

mot kunderna.110 Detta anser vi är viktigt vid införande av nytt självregleringsverktyg. Att

arbeta i samråd med inflytelserika aktörer som kan agera föredöme i användning av verktyget,

detta var även något Person 1 påpekade under intervju.111

                                                  
108 IT-företagen (2005-05-14)
109 IT-företagen (2005-05-16)
110 Axelsson B.
111 Bilaga 4, Person 1
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Finansieringen av miljödeklarationen sker via en service avgift, betald av användarna för att

få ta del av verktyget. Denna avgift täcker kostnader för uppdatering och revision med mera

och gör den på så vis självfinansierad. Då denna service avgift innebär cirka en tiondel av

kostnaden för en vanlig miljömärkning blir steget mindre i jämförelse med exempelvis ISO

certifiering.112 Vid självreglering kan denna finansieringsmetod enligt vår uppfattning vara ett

bra alternativ, då statliga medel för finansiering av självreglering inte erhålls.

Vi anser även det mesta tyda på att de har en bra lösning vad gäller sanktionsproblematiken

vilket vi uppfattat som en stor fråga inom självregleringen. Att användarna av

miljödeklarationen behöver skriva på ett avtal med vissa krav, och att IT-Företagen har rätt att

genomföra revisioner. Om missbruk då upptäcks har de rätt att utesluta användaren från

miljödeklarationen, och även IT-Företagen om användaren även är en av medlemmarna i

branschorganisationen. Detta är en form som kan liknas till de gemenskaper med

inträdeskrav, som exempelvis clearingsystemet, som finansbranschen använder sig av.

 5.7 Diskussion kring fallstudien

I vår fallstudie har vi sett IT-Företagens egendeklaration som ett exempel på verktyg för att få

igång en självreglering inom informationssäkerhet. I intervjuerna vi utfört har vi frågat

respondenterna om de tror att egendeklarationen kan vara ett bra sätt att uppnå självreglering.

Även om vi mött olika åsikter om hur generell eller detaljrik ett självregleringsverktyg likt

detta bör vara, är tolkning vi gjort utifrån dessa intervjuer att respondenterna är positiva till

egendeklarationen även om de anser att vissa modifikationer bör göras. Utifrån det resultat

intervjuerna gav och den kunskap vi under arbetets gång har inhämtat anser vi det mesta talar

för att egendeklarationen är ett bra alternativ som självregleringsverktyg, även om det finns

visst utrymme för förbättring. De förslag vi kommit fram till utifrån intervjuerna är:

• Den prototyp som i dagsläget finns av egendeklarationen är på svenska. Då vi vid

intervjuerna fått ett önskemål om en engelsk version ser vi en stor potential med en

engelskspråkig blankett för internationella företag där kundrelationer sker över

nationsgränserna. Att enbart ha den tillgänglig på svenska skapar även problem i

företag med engelska som koncernspråk, där övriga administrativa delar sker på

                                                  
112 Axelsson B.
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engelska. Då självreglering bör prioriteras dels på grund av globaliseringen som sker

idag, anser vi att hänsyn bör tas till globaliseringen även på denna nivå.

• Då egendeklarationen är av generell karaktär vore det bra att ha ett medföljande

förklarande häfte med förtydliganden om vad punkterna innebär och vissa

begreppsförklaringar.

• Vi anser det mesta talar för att det finns ett behov av en öppen dialog med de tänkta

användarna om hur egendeklarationen specifikt bör användas då det idag finns flera

skilda tankar om just den delen. Detta har enligt vår uppfattning skapat viss förvirring

och mycket osäkerhet, vilket rimligen bör komplicera implementeringsfasen om det

inte förtydligas innan. Till exempel talar Person 1 i intervjun om vikten med ett klart

budskap för att skapa en efterfrågan genom att bygga upp ett bra

kommunikationspaket runt egendeklarationen som produkt.113

                                                  
113 Bilaga 4
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6 Slutsats

I detta avsnitt redovisas de slutsatser vi dragit utifrån informationen vi samlat in och

behandlat i empiri och analysdelen som grund.

Vi har utifrån genomgång och analys av insamlat material dragit slutsatsen att självreglering

inte enskilt är den optimala lösningen när det handlar om reglering inom

informationssäkerhet, då vissa rättsliga sanktionsmöjligheterna saknas som en lagstiftning

innehar. Vi ser inte heller lagstiftning som ett optimalt enskilt regleringsverktyg då det är ett

långsamt redskap. Lagstiftning kan även skapa problem då en lag berör alla trots olika

förutsättningar och behov. I det hänseendet är självreglering mer flexibelt och skapar

möjligheten att till exempel anpassas för enskilda branscher utifrån olika behov.

Utifrån detta resonemang talar det mesta för att en kombination av lagstiftning och

självreglering bör vara den bästa lösningen. Detta då det bör finnas en balans mellan

flexibilitet som självreglering innebär och rättsäkerhet som lagstiftning garanterar. Flexibilitet

behövs då det är ett föränderligt område och rättsäkerhet för att stärka kundernas position och

öka förtroendet för IT-branschen i helhet.

I dagsläget finns lagstiftning inom vissa delområden som berör informationssäkerhet, vilket vi

anser bra. Däremot ser vi inte möjligheten att lagstifta om en lägsta nivå av

informationssäkerhet på grund av dess dynamiska natur och föränderliga förutsättningar.

Därför ser vi självreglering som ett bra komplement, som bör användas i möjligaste mån, där

de aktörer som sätter reglerna är väl insatta i problemen och kan ändra reglerna efterhand

utvecklingen förändrar förutsättningarna.

En förutsättning för denna kombination av lagstiftning och självreglering anser vi är ett nära

samarbete och en öppen dialog mellan lagstiftare och näringsliv. Att de olika parterna har en

bra kommunikation, men även att de väger in olika aktörers behov för att se till samhällets

bästa för fortsatt utveckling istället för enskilda parter. Vi anser även att en proaktiv syn bör

hållas på självreglering, då det troligen ger IT-branschen bättre förutsättning inför den fortsatt

dynamiska utvecklingen. För att lättare kunna arbeta proaktivt anser vi slutligen att den öppna

dialogen bör arbeta för att undvika situationer där hot låser kommunikationen och styr

utvecklingen.
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7 Vidare forskning
I denna del ger vi förslag på vidare forskning.

Under arbetets gång med denna uppsats har vi känt hur ämnet växt desto mer vi försökt sätta

oss in i detta område med självreglering i allmänhet men framför allt inom

informationssäkerhet. Då tidsram varit begränsad har vi behövt hålla oss till den avgränsning

vi valt även om det finns mycket att undersöka. Något vi själva känt saknad av under arbetets

gång är forskning och undersökning över hur implementering av självreglering kan se på ett

effektivt och bra sätt. Även om vi inser att det inte finns ett rätt sätt så tror vi det finns mycket

intressant att se på inom området. Då vi själva dels snuddat vid självregleringen inom

finansbranschen som vi uppfattat som en av de bäst fungerande som har en längre historia

med sig, ser vi det som ett intressant alternativ.

En annan intressant del vi stött på under vårt arbetes gång är påståenden om att olika

standarder, som exempelvis ISO 17799 eller LIS, följs av många företag och organisationer

även om det är väldigt få som certifierar sig. Det finns här många frågeställningar vi funderat

över, men vilka varit tvungna att lämnas utanför vår undersökning. För det första undrar vi i

vilken mån detta påstående stämmer. Och om det är så, är det tillräckligt för att en bra nivå på

informationssäkerhet kan upprätthållas, eller behöver intresset för certifiering höjas?
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Bilagor
Bilaga 1 – Hans Holst introduktionsbrev

IT Företagens Informationssäkerhetsråd har sedan sommaren 2003 arbetat med att ta fram en
”frivillig egendeklaration för informationssäkerhet”. Det arbetet har resulterat i en ”prototyp”
på hur en sådan egendeklaration skulle kunna vara utformad.

Syftet med egendeklarationen har bl a varit att på ett tydligt sätt få företagsledningar att
uppmärksamma informationssäkerheten i sitt företag. Ett annat syfte har varit att försöka finna
en väg till enklare och tydligare kommunikation om informationssäkerhet i samband med
offertarbete.

Innan Informationssäkerhetsrådet tar nästa steg i implementerandet av egendeklarationen har
vi i dialog med Södertörns Högskola fått kontakt med Malin Tegré och Marika Eriksson, vilka
båda visat positivt intresse att i en intervjuundersökning undersöka hur egendeklarationen
kommer att tas emot samt eventuella förbättringar som kan göras på den.

Från Informationsskerhetsrådets sida har vi varit behjälpliga med att ta fram lämpliga
intervjupersoner samt i dialog med Malin och Marika granskat och kommenterat frågorna.

Vi kommer också i det fortsatta arbetet med resultatet av intervjuundersökningen att assistera
Malin och Marika i den mån det behövs. Resultatet av deras arbete hoppas vi att vi kommer
att få ta del av i Informationssäkerhesrådet.

Vid eventuella frågor är Ni välkommen kontakta undertecknad Ordförande i
Informationssäkerhetsrådet.

Stockholm 2005-05-04

Hans Holst
+46-(0)735 01 77 00
Hans_holst@europe.com
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Bilaga 2 – Prototyp av IT-Företagens Egendeklaration
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Bilaga 3 – SurfaLugnt, program och talare
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Bilaga 4 - Intervjusammanställning

Vi har här sammanställa delar av de intervjuer vi genomfört. Vi har endast gjort viss mindre
grammatikkorrigering. Sammanställningen tar upp fråga för fråga, och visar svar
intervjurespondenterna från näringslivet (Person 1-4) och myndigheter (Person A-D) gett oss.

På vilken nivå bör ansvaret för informationssäkerhet ligga? Var
ligger den hos er idag?
Person 1 Det är alltid VD som har det yttersta ansvaret. Även om man inte är medveten om det, eller

medvetet inte vill, så frångår man inte ansvaret. Ledningen är den som tar fram en
informationssäkerhets policy, en informationssäkerhetsklassificering, och talar om vilken nivå
vi ska skydda våra tillgångar på. Sedan kan ledningen lämna uppdrag till IT-avdelningen att se
till att upprätthålla den här nivån i sina IT system. Hos oss sker allt informationssäkerhetsarbete
uppifrån högsta nivå. Det är från ägare, högsta ledning och alla VD för alla våra affärsenheter,
och det sprids ut globalt.

Person 2 Jag kan säga vart det ligger hos oss. Vi finns i flera olika länder till att börja med. Vi har dels en
säkerhetsorganisation i varje land, eller profit center, dels har vi organisationen som jag sitter på
som heter Corporate security som har ett säkerhetsansvar i koncernen. Den här
koncernfunktionen är ganska nedtryckt. Organisatoriskt sitter vi under CFO (Chief Financial
Officer) i Sverige men funktionsmässigt rapporterar vi till CFO i koncernen. Men jag vet inte
hur långvarigt det blir för hela säkerhetsstaben i Sverige håller på att organiseras om. för de som
ansvarar för säkerheten i Sverige är organisationen klar. Sen är det corporate security, den
enheten är inte riktigt klar än, hur den ska placeras.

Person 3 Det är en fråga om två saker, dels det formella juridiska ansvaret och dels utförandet av själva
uppgifterna, handläggandet av informationssäkerheten. När det gäller det formella ansvaret
måste det alltid ligga hos VD, man kan inte säga att han är ansvarig för allting förutom
informationssäkerheten. VD ska utföra instruktioner så att han/hon kan vara någorlunda säker
på att det arbete som utförs är tillräckligt högt kvalitativt stående. Det måste finnas rapporter,
rutiner och regler för hur IT arbetet ska gå till så att VD har något att kolla mot, och till exempel
få rapporter om att vi nu har uppnått hälften av vad bestämmelserna säger och att VD gentemot
den rapportering han/hon får kan styra arbetet. Sedan är det arbetet som ska utföras, oavsett hur
stort ett företag är kan det vara någon som är ansvarig för själva IT-säkerhetsarbetet.

Person 4 Ansvaret ligger hos VD och gör så hos oss. Informationssäkerhet är ett sätt för företag att leva
och verka. Det är en del av företagets namn, del av förtroendet hos marknaden och det är VD´s
ansvar att vårda företagets trovärdighet.

Person A Förut var det mycket att IT avdelningen skötte det. Chefen var inte insatt och brydde sig inte.
Dessa frågor är för väldigt många på ledningsnivån abstrakta och svåra att förstå. Man vill att
datorn ska fungera, man vill att det ska fungera att skicka e-mail. Men det som finns bakom är
för tekniskt och det är för abstrakt för chefer att sätta sig in i. Man kan aldrig vänta sig att de ska
ha den kunskapen, men det yttersta ansvaret har man. och ledningen måste förstå att det är en
resurs som man måste försäkra sig om så långt det går. Att man har den tillgänglig.
Informationssäkerhet och IT säkerhet är idag viktigt för att kunna bedriva verksamhet oavsett
vilken verksamhet som bedrivs. Informationssäkerhet är en fråga för managementnivå.
Tillgången till information är en förutsättning, på samma sätt som tillgången till el, vatten eller
liknande. Det är en strategisk fråga för organisationen. Det är så, i alla fall på den offentliga
sidan, att i det som reglerar de ansvarsförhållandet i statligverksamhet, i det som kallas för
verksförordningen, så finns det inskrivet att det är generaldirektörerna som har det yttersta
ansvaret, även om det inte står explicit. Även då för informationssäkerhet eller IT-säkerhet så är
det ytterst GD. Sedan kan han/hon delegera ner i organisationen till exempelvis IT-
säkerhetschefen eller säkerhetschefen eller vem man nu väljer att peka på. Men ytterst är det
chefen som har ansvaret, så det finns redan reglerat. Jag tror att med olika typer av information,
jobba med att medvetandegöra det här ansvaret, är av strategisk karaktär.

Person B Ansvaret bör följa verksamhetsansvaret. Informationssäkerhet är ett ansvar, liksom andra
ansvar, som den verksamhetsansvarige har. Sen exakt vart, i vilken nivå man lägger rollen
informationssäkerhetsansvarig, det är lite upp till organisationen om man vill delegera
utförarandeansvaret på någon. Det är väl ganska vanligt att den som är ansvarig för
verksamheten utser någon, till exempel den som är ansvarig för en stabsfunktion , som
säkerhetschef . Denne någon kan vara både säkerhetschef och informationssäkerhetschef, eller
ha en informationssäkerhetschef under sig. Men det kan vara lite olika. Hos oss har vi en
säkerhetsskyddschef vilket är lite speciellt. När man hanterar sekretessklassad information
enligt sekretesslagen så finns det vissa bestämmelser och även i säkerhetsskyddslagen, och då
ska man ha säkerhetsskyddschef. Hos oss är avdelningschefen för rättsavdelningen (en av
stödavdelningarna) säkerhetskyddschef. Sedan har vi en säkerhetsansvarig som är chefen för
den administrativa avdelningen, där ansvar för IT, ekonomi, personal och den typen av frågor
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utförarandeansvaret på någon. Det är väl ganska vanligt att den som är ansvarig för
verksamheten utser någon, till exempel den som är ansvarig för en stabsfunktion , som
säkerhetschef . Denne någon kan vara både säkerhetschef och informationssäkerhetschef, eller
ha en informationssäkerhetschef under sig. Men det kan vara lite olika. Hos oss har vi en
säkerhetsskyddschef vilket är lite speciellt. När man hanterar sekretessklassad information
enligt sekretesslagen så finns det vissa bestämmelser och även i säkerhetsskyddslagen, och då
ska man ha säkerhetsskyddschef. Hos oss är avdelningschefen för rättsavdelningen (en av
stödavdelningarna) säkerhetskyddschef. Sedan har vi en säkerhetsansvarig som är chefen för
den administrativa avdelningen, där ansvar för IT, ekonomi, personal och den typen av frågor
ligger. Det är chefen (GD) som ytterst beslutar, men det faktiska arbetet har delegerats till
avdelningscheferna. Och avdelningscheferna delegerar i sin tur en viss del utav utförandet av
säkerhetsarbetet till personer på avdelningarna.

Person C Så högt det kan komma, företagsledningen. Ansvaret för informationsförsörjning och
informationstillgångar måste komma från toppen . Jag skulle gärna se att det fanns krav på
exempelvis kvartalsrapportering och incidenter, det har vi inte här. Vet inte hur det ser ut på den
privata sidan. Hos oss upplöstes IT avdelningen och ersattes av en utvecklingsavdelning
nyligen. Informationssäkerhet placerades in under strategienheten vilket kan tyckas lite
märkligt. Det kan ses som lite egendomligt att Sveriges största arbetsgivare inte har någon IT
avdelning, men så är det.

Person D Regeringen har pratat på olika områden om att informationssäkerhet är viktigt. Men det har inte
nämnts någon egentlig åsikt om vart ansvaret för det ska ligga. Det finns idag inget uttalat om
det. Hur enskilda företag och organisationer organiserar arbetet är generellt sett inte föremål för
regeringens politik. Ur ett bredare perspektiv kan man säga att ansvaret för
informationssäkerhet följer det som ibland kallas ansvarsprincipen - en princip som används i
frågor om till exempel krishantering. Den som normalt sett har ansvar för informationssystem
har också ansvar för informationssäkerhetsfrågorna.

Vad anser du om en lagstiftning inom informationssäkerhet?
Fördelar och nackdelar?
Person 1 Kan du lagstifta om kvalité till att börja med? Jag vet inte i dagsläget hur en sådan lagstiftning

skulle kunna se ut. Det är personligen lika ”korkat” som att försöka lagstifta om vad kvalité är.
Som att tala om att nu ska vi lagstifta att alla oavsett verksamhet och oavsett storlek på företag,
oavsett verksamhetens art ska leverera den här kvalitén. Informationssäkerhetsfrågan går inte att
lagstifta om tack vare att den hela tiden ändrar karaktär. Hotbilden förändras, omvärlden
förändras, förutsättningar för att bedriva verksamhet förändras. Så jag ser lagstiftningen som
någonting väldigt negativt när det gäller de här frågorna. Däremot ser jag en samverkan mellan
privata aktörer, näringsliv, och samverkan mellan offentliga aktörer. Centrala myndigheterna
både nationellt och framförallt internationellt, behöver hitta gemensamma sätt att komma till
rätta med frågorna. Näringslivet kan inte lösa det och jag tror inte offentliga kan lösa det här
själva, utan det gäller att hitta rätt former för den samverkan. Man har länge jobbat enligt PPP
principen, public private partnership. På svenska heter begreppet OPP, offentligt privat
partnerskap. Där myndigheter och näringsliv tillsammans går in och tittar på hur de skulle
kunna samverka för att säkra kritisk infrastruktur och annat. Jag tror att det är den modellen som
måste till. Det samarbetet stimulerar man inte genom att sätta en lagstiftning som
överhuvudtaget inte kan täcka in något så flyktigt som informationssäkerhet. Jag brukar försöka
tänka på, det finns ett antal deklarationer när det gäller kvalité och miljöarbete, det finns ett
antal standarder. ISO 9001 till exempel anses när det gäller kvalitetsarbete vara något som
många ser som konkurrenskraftigt. På samma sätt finns det ISO standarder för
informationssäkerhetarbete. Det finns en standard som heter ISO 177 99, som tidigare innehållit
10 områden, nu mera har det tillkommit ett ämnesområde som gäller just informationssäkerhet
och ansvarsfrågor i företagen. Jag tror mer på den formen av incitament. För det är så
förtroendeskapandet och affärs idkande går till. En lagstiftad och reglerad marknad skulle
innebära att det ska sitta ett överorgan någonstans och lagstifta och följa upp. Där du som
konsument inte har något val, för du har inga andra aktörer, då alla spelar under samma regler.
Det är lite mer av gamla planekonomin och sovjettänkandet vilket har visat sig inte fungera så
bra.

Person 2 Vi har ett antal lagar vi måste följa. Vi har fått lägga ner mycket jobb på ”common production”,
att vi försöker få synergieffekter i hur vi bygger upp våra tjänster. Istället för att ha olika
lösningar i varje land som kräver investeringar, personal och tid, försöker vi centralisera allt så
vi har så få lösningar som möjligt men som används i flera länder. Men där har vi upptäckt att
vi får lägga ner mycket energi på att undersöka vilka lagar som gäller för respektive land så vi
inte tar fram lösningar som är olagliga i ett land men lagliga i ett annat. Den säkerhetsstyrning
vi utövar går ut på att ta fram policys och styrdokument och sedan följa upp dem, men där är ju
lagkrav en drivkraft i det. Sedan har vi även ägarnas förväntningar, kundförväntningar, och att
leva upp till kundavtalen. Vi har inga problem, det brukar inte vara någon konflikt med det här.
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att vi försöker få synergieffekter i hur vi bygger upp våra tjänster. Istället för att ha olika
lösningar i varje land som kräver investeringar, personal och tid, försöker vi centralisera allt så
vi har så få lösningar som möjligt men som används i flera länder. Men där har vi upptäckt att
vi får lägga ner mycket energi på att undersöka vilka lagar som gäller för respektive land så vi
inte tar fram lösningar som är olagliga i ett land men lagliga i ett annat. Den säkerhetsstyrning
vi utövar går ut på att ta fram policys och styrdokument och sedan följa upp dem, men där är ju
lagkrav en drivkraft i det. Sedan har vi även ägarnas förväntningar, kundförväntningar, och att
leva upp till kundavtalen. Vi har inga problem, det brukar inte vara någon konflikt med det här.
Lagkraven är en av flera drivkrafter. Vår praktiska styrning i koncernen är tuffare än lagkraven,
mer detaljerade. Dels tycker jag att lagarna i stort sett inte är något bekymmer utan de är mer ett
stöd för att kunna motivera varför vi ska ha vissa säkerhetskrav. En nackdel med lagstiftning är
att den ligger efter, så vi har ingen hjälp av lagkraven för att ligga på spets. Men sedan är
lagkraven allmänt hållna, vi behöver vara mer detaljerade när vi tar fram säkerhetskrav. Tittar vi
exempelvis på Internet som virusspridning och spam, har man inte mycket att förvänta sig från
samhället. Där lämnas företag och användare åt sitt öde. Det är ingen som har ett övergripande
ansvar, varje företag ansvarar bara för sin egen verksamhet. Jag tror inte på lagstiftning för att
reglera säkerhet på den nivån som standarden gör., jag tror inte en lagstiftning skulle förbättra
något. Det måste finnas en drivkraft från kundernas krav och att ägarna kräver ordning och reda
i företaget etc. Sedan finns det bra saker i ISO standarden som att göra en riskanalys där man tar
reda på vad som behövs i vårt företag. Då hamnar man på rätt nivå, där kan en lagstiftning vara
trubbigare. Det har vi sett när man försökt med lagstiftningar. Det är svårt att ta hänsyn till det
individuella företaget då det finns olika verksamheter, så man har inte samma behov.

Person 3 En del lagar måste det finnas, annat kan skötas i en frivillig överenskommelse eller liknande. Vi
har ett antal lagar i dagens läge som delvis eller i helhet omfattar information eller IT-
säkerhetsområdet. I vissa fall behöver de lagarna förbättras, då hot, risker och hur samhället ser
ut har förändrats på många sätt. Jag tycker exempelvis att Internet leverantörer skulle ta ett
större ansvar då det är deras kunder som förstör för andra kunder, eller andra leverantörers
kunder. Frågan är om det ska vara statens ansvar att ta hand om det eller om det ska lösas
mellan Internet leverantörerna. Det blir problem om någon av leverantörerna säger att man
struntar i det, utan bara vill sälja så billigt som möjligt. Och om det finns virussmitta någonstans
så struntar vi i det. Vad gör man då? Det är möjligt att samhället måste ta ansvar och säga att de
som säljer Internet tjänsterna måste upprätthålla vissa typer av förordningar och att vissa typer
av regler måste gälla, annars blir det problem. Bara för att det rör sig om mjukvara eller
information tycker inte jag att det gör någon skillnad, men det behandlas annorlunda. Det ska
behandlas som trafik, som information, som något mjukt. Det är bara konstatera att det inte bara
är information utan även programkod som skickas och som därmed kan påverka andra datorer i
nätverket. Vi har inte diskuterat det här tillräckligt, vi har ingen riktig vinkel, vi skiljer inte på
det på ett bra sätt.

Person 4 Tekniken går oerhört fort fram, det är en utmaning för lagstiftarna att hinna med.
Person A Jag är inte någon tillskyndare av lagstiftning. Jag tror inte man löser allting genom att vifta med

en ny lag, eller att man reglerar det formellt. Jag tror däremot att det finns ett behov av system
som stödjer samhällsviktig verksamhet, vad det nu är, för det är också en definition. Men om vi
försöker definiera vad som är samhällsviktigt och vad som behövs för att samhället ska fungera,
tror jag att det också behövs någon sorts grundnivå, basnivå, som är reglerad. Där man säger att,
bedriver jag sån här samhällsviktig verksamhet, då måste jag ha en viss säkerhetsnivå i mina
informationssystem. Jag får inte välja bort viss säkerhet, för då ökar det sårbarheten. I den
situation vi är i idag, när vi mer och mer kopplar ihop system med varandra och utnyttjar system
för informationsdelning, måste systemen vi knyter ihop ha en någorlunda lägsta nivå. Det är
som alltid att svagaste länken är den som får kedjan att brista. Har man då ett system som
kopplas ihop med andra, där de andra systemen har en förhållandevis hög säkerhet, medan ett
system inte har någon säkerhet alls drabbar det hela kedjan, hela systemfloran. Därför menar jag
att det finns ett behov av en lägsta nivå för informationssäkerhet i samhället. Och då gäller det
både privat och offentlig verksamhet. Det beror väldigt mycket på, att om vi pratar om
samhällsviktig verksamhet, där 80-90% av den samhällsviktiga verksamheten ägs och förvaltas
idag av näringslivet, kan inte en reglering med en lägsta nivå bara gälla för det offentliga. Då får
det ganska begränsad effekt. Så jag tycker alltså att man bör ha en lägsta nivå för samhällsviktig
verksamhet. Som regleras genom lagstiftning? Ja, då blir det en lag. Lagstiftning är visserligen
långsam, men det är sällan lagen i detalj beskriver vad som ska göras. Lagen är ofta en ram, och
sedan finns en förordning som regeringen kan gå in och ändra. Den egentliga skillnaden mellan
förordning och lag är att i förordningen fattar regeringen beslut och den omfattar då bara statliga
myndigheter. Om riksdagen fattar en lag så gäller den för hela samhället, för privat verksamhet,
för kommuner och i alla sammanhang.
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myndigheter. Om riksdagen fattar en lag så gäller den för hela samhället, för privat verksamhet,
för kommuner och i alla sammanhang.
Sedan har man tillämpningsföreskrifter som en myndighet, till exempel KBM, skulle kunna
utfärda. Det är egentligen tillämpningsföreskrifterna som är intressanta. För där skulle KBM
kunna gå in och ändra dem med ganska kort varsel och säga att nu har förutsättningarna
förändrats, nu ändrar vi också tillämpningsföreskrifterna. Så det är olika steg i en reglering i
lagen som sätter ramen. Om du bedriver samhällsviktig verksamhet har du en viss skyldighet att
följa den förordning som finns kopplad till lagen. Sedan skriver man i förordningen att
myndigheten X har rätt att utförda särskilda tillämpningsföreskrifter inom området för
informationssäkerhet. Då är man skyldig att också kunna och följa dem. Det blir egentligen
tillämpningsföreskrifterna som är det intressanta. Man får en större flexibilitet. Då behöver vi
inte gå till riksdagen och det ska vara riksdagsval och så vidare. Då håller jag med om att det är
trögt. Så det är en sanning med en viss modifikation det där att lagstiftning är trögt.

Person B Det kan finnas behov av, eller finns behov av lagstiftning på vissa områden. Särskilt vad det
gäller att hantera information som berör personlig integritet. Företag till exempel har kanske
inte ett egenintresse av hur man hanterar kunddata. Till viss del har man väl det för att kunderna
kanske skulle fly annars. Men där kan det finnas andra intressen som just personens integritet
som är starkare än marknadsföringssyften eller hur en myndighet har rätt att hantera kunddata i
ett register. Och så finns det andra speciella situationer som exempelvis försvarets hantering av
information eller relaterat till försvaret och rättsväsendet. Om det kommer i fel händer kan det
vara väldigt allvarligt för landet. Lagstiftningen har en förmåga att bli stelbent och omodern.
Och det tar tid att ändra lagar, det ska ganska mycket till innan man stiftar en lag. Så det är inte
ett snabbt sätt att styra någonting med lagstiftning. Men lagstiftning kan vara ett instrument, om
inget annat instrument för att styra säkerheten fungerar.

Person C Jag saknar nog ingen lag. Lagstiftning är ett ganska långsamt sätt för att nå resultat.
Jag vet inte vad som skulle regleras i så fall. Jag är tveksam till lagstiftning. Inom delområden
möjligtvis. Det finns ju lagar om elektronisk kommunikation som kom för något år sen, bland
annat står det att man är skyldig att upplysa att man hanterar cookies på sin webbplats.
Särområden kanske man kan tänka sig, men att lagstifta om att företag och myndigheter ska
leva efter en lag som omfattar informationssäkerhet…kan det finns en lag om
informationssäkerhet?

Person D  Det finns redan i dag flera områden där informationssäkerheten är reglerad i lag. Det är svårt att
på ett generellt sätt tala om en lag för informationssäkerhet efter som det ofta är oklart vilken
betydelse som begreppet har i ett visst sammanhang. Det finns till exempel krav på god säkerhet
och funktion i e-komlagen och vissa krav i personuppgiftslagen (PUL). Det finns även lagar
som hanterar brott som till exempel dataintrång.

Vad finns det för fördelar och nackdelar med självreglering?
Person 1 Allt företagande handlar om tillit och förtroende. Finns inte tillit och förtroende finns inte

företagen när den här frågan blir tillräckligt het och tillräckligt många konsumenter ställer krav.
Det finns ingen starkare drivkraft än marknaden. Fördelarna, det är en affärsutvecklingsprocess,
för att förstå förändrade hotbilder mot vår affär och förändrade beteenden hos konsumenter.
Självreglering handlar om att på något sätt möta de krav som markanden ställer. Det är alltså det
klassiska, utbud efterfrågan, som styr. Så fördelarna med självreglering är om vi vill fortsätta
med fri marknad då är det här det bästa instrumentet. Självreglerar inte de etablerade spelarna så
kommer det dyka upp nya aktörer som kommer att ta markandsandelar. Det kommer att
förändra spelplanen. Så självreglering är det absolut bästa som finns på en fri markand.

Nackdelar med självreglering är att det kanske inte går tillräckligt fort. Ni var själva inne på det
här att många inte är medvetna, eller så är man medveten om frågorna men duckar gärna.
Nackdelen är att det kan ta tid, att omställningsprocessen i slutänden drabbar de som duckar för
det. Som konsument har du och jag valet att gå till någon annan och handla en annan tjänst eller
en annan vara. Det är det som är tjusningen med den fria markanden. Någonstans är det också
ett spel. Lagstiftning kan användas som ett instrument för att snabba på självreglering. Ingenting
funkar så bra som när en människa utsätts för ett hot, då är man verkligen skärpt. Och ingenting
är så dåligt som när man är ”fat and lasy”. Så i det här spelet någonstans ser jag att lagstiftare
gärna vill skynda på någonting, vilket också kan vara gynnsamt i termer av självreglering, att
marknaden snabbt svarar. Visserligen tar ju lagstiftningen mycket längre tid, men ett hot om
lagstiftning kan sätta fart på en självregleringsprocess. Samtidigt är det ett samspel åter igen.
För om lagstiftande organ vill uppnå en samhällsnyttig effekt, vem ska betala kalaset för att
uppnå den. Är det bara näringslivet, är det speciella aktörer i näringslivet, eller ska det finnas
någon samfinansieringsmodell. Det är också något intressant att titta på. Ett bra exempel där är
ju det som hände nu i årsskiftet med stormen och strömavbrotten, och frågan om kritisk
infrastruktur för landet. Där har energibolagen varit ganska hårt ansatta från Ulrika Messing och
politiskt håll med olika hot om viten och förelägganden om att förlora konsumtionsrättigheter
och annat. Där ser man ganska tydligt hur det politiska etablissemanget snabbt vill förändra
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marknaden snabbt svarar. Visserligen tar ju lagstiftningen mycket längre tid, men ett hot om
lagstiftning kan sätta fart på en självregleringsprocess. Samtidigt är det ett samspel åter igen.
För om lagstiftande organ vill uppnå en samhällsnyttig effekt, vem ska betala kalaset för att
uppnå den. Är det bara näringslivet, är det speciella aktörer i näringslivet, eller ska det finnas
någon samfinansieringsmodell. Det är också något intressant att titta på. Ett bra exempel där är
ju det som hände nu i årsskiftet med stormen och strömavbrotten, och frågan om kritisk
infrastruktur för landet. Där har energibolagen varit ganska hårt ansatta från Ulrika Messing och
politiskt håll med olika hot om viten och förelägganden om att förlora konsumtionsrättigheter
och annat. Där ser man ganska tydligt hur det politiska etablissemanget snabbt vill förändra
någonting genom att skramla vapen och räkna med att någon annan ska bekosta och finansiera
det hela. En annan nackdel är också bristen på sanktionsmöjligheter. Om vi utgår från IT-
Företagen initialt och att de på något sätt går ut och gör revisioner på de medlemsföretag som
implementerar det här som ett instrument eller en process. Om man gjort de här revisionerna
och ser att någon gör väldigt mycket väsen av sig i medier, annonseringar, debattartiklar och
annat och som använder det här som konkurrensfördel men har egentligen inte gjort någonting
förutom att tala om att vi följer det här. Då måste det finnas någon form av
självsaneringsmekanismer. IT-Företagen kan då gå i svaromål debattmässigt på sina
webbplatser och sin kommunikation, vilket är ganska känsligt, men det måste kunna finnas.
Idealet vore att någon oberoende revision kan fastställa påståendet från företag, fastställa att de
verkligen följt de här delarna. Någon form av tredjepartsgranskning är alltid önskvärt. För det
finns ett intresseförhållande mellan IT-Företagen och dess medlemsföretag. IT-Företagen är inte
en helt oberoende tredjepart. Utan det bästa är om en oberoende tredjepart kommer och
granskar förhållandet mellan oss två, då blir det verkligen oberoende gjort. Sanktioner måste
finnas och de instrumenten måste finnas. Det värsta som kan hända som kan urholka förtroendet
väldigt snabbt är att en part missbrukar det här. Då kan det skada alla andra.

Person 2 Självreglering kan nog inte ersätta lagstiftning men är ett bra komplement. Jag är inte speciellt
bekymrad över hur det ser ut i dag, utan lagarna är allmänt hållna och det är inga problem för
oss att följa dem. Ibland kan de även vara ett stöd när man försöker styra säkerheten. Det känns
som att alla företag har sina egna regler, det kanske behövs något gemensamt. Det finns
gemensamma standarder, om du tar LIS standarden till exempel. Den är väldigt känd ute bland
företagen, men den är å andra sidan ganska allmänt hållen så den ger inget enhetligt regelverk,
utan är mer en checklista för de som jobbar med säkerhetstyrning. Att de får stöd för minnet vad
de bör tänka på att ta ställning till. En nackdel med självreglering är sanktionerna, men de
skiljer sig inte från andra svar man ger i en offert egentligen. Om man skulle uppge falska
uppgifter i en offert… det kanske blir bedrägeriåtal eller liknande, men jag vet inte. Man kanske
vid offerering framhäver de starka sidorna och tonar ner de svaga, det är en glidande skala. Men
jag har svårt att tro att köpare och säljare regelmässigt börjar processa mot varandra, det hör nog
till ovanligheterna, allt går ju ut på att bygga upp förtroende för varandra. Ett sätt att få
förtroende är att leverantören redovisar sin säkerhetsnivå och att det finns möjlighet att få det
reviderat av någon oberoende part, men att börja åtala finns nog inget större intresse för.

Person 3 Det är alltid en fördel med självreglering, bland annat för att den kan äga rum snabbare och är
mer flexibel. Men låt säga att självreglering inte fungerar, vad gör man då? Då kanske man
måste gå in med lagstiftning ändå. Finns det något sätt att gå in och straffa någon som inte
följer regleringen?
I vissa fall kan man naturligtvis göra det genom att exempelvis inte tillåta trafik till eller från
deras datorer men problemet är att det krockar med annan lagstiftning, man får inte hindra andra
och så vidare. Exakt hur det står är jag inte säker på. Jag har betalt en avgift till en leverantör
och plötsligt har andra företag angripit leverantören på grund av att denna gjort något och så får
jag som kund inte komma ut på Internet. Får andra företag agera så att jag som kund drabbas?
Det tror jag inte. Det finns en del av de nya lagarna som jag inte kan tillräckligt bra men det
finns datakommunikationslagen och så vidare. Där är det väldigt svårt att veta, under vilka
förutsättningar får man börja spärra? Det kan vara ett sätt att komma åt en leverantör som har
för låga priser och knycker kunder av en fast det är legitim konkurrens. Så det är inte rätt att
bara överlåta till markandsparten att tolka vad man får göra.

Person 4 Självreglering är alltid bra men räcker inte hela vägen. Fördelarna är att branschen själv kan
sätta sina regler och även föregå med gott exempel. Nackdelen är att den håller inte som lag.

Person A Jag tror det är en kombination där man kan laborera med både att reglera för den
samhällsviktiga verksamheten, men även att man följer standarder. Man säger exempelvis att vi
följer standarden LIS och använder sig av det som ett försäljningsargument. Ni kan lita på oss
för vi är certifierade med LIS. Eller vi har den här informationssäkerhetsnivån enligt den och
den standarden. Då blir den en sorts kvalitetsmärkning, förtroendeskapande markeringar. Jag
tror att det ena inte förtar det andra. Jag tror kombinationen är viktig, men för viss verksamhet
som är viktig för samhället måste staten gå in och peka med hela handen. Och det ska man inte
göra särskilt mycket, men med viss verksamhet är det nödvändigt. Jag upplever också att både
det privata och det offentliga egentligen efterfrågar att veta vad det är för regelverk som gäller.
Vad måste vi göra för att ägna oss åt den här verksamheten. Det är för närvarande upp till varje
systemägare att själv göra den avvägningen, den bedömningen om vilken nivå man ska lägga
sig på tror jag känns mindre bra för de allra flesta. Då vet man inte om vi har tagit till tillräckligt
mycket eller har vi lagt oss för högt så vi lägger ut för mycket pengar på informationssäkerhet



60

den standarden. Då blir den en sorts kvalitetsmärkning, förtroendeskapande markeringar. Jag
tror att det ena inte förtar det andra. Jag tror kombinationen är viktig, men för viss verksamhet
som är viktig för samhället måste staten gå in och peka med hela handen. Och det ska man inte
göra särskilt mycket, men med viss verksamhet är det nödvändigt. Jag upplever också att både
det privata och det offentliga egentligen efterfrågar att veta vad det är för regelverk som gäller.
Vad måste vi göra för att ägna oss åt den här verksamheten. Det är för närvarande upp till varje
systemägare att själv göra den avvägningen, den bedömningen om vilken nivå man ska lägga
sig på tror jag känns mindre bra för de allra flesta. Då vet man inte om vi har tagit till tillräckligt
mycket eller har vi lagt oss för högt så vi lägger ut för mycket pengar på informationssäkerhet
eller ligger vi alldeles för lågt. Man får hela tiden de här prioritetsproblemen. Hur mycket ska vi
lägga på det här? Säger däremot staten att det här måste ni ha, då vet man det och kan kalkylera
med det. Jobbar man inom den privata sektorn blir det en kostnad man får försöka lägga in i sin
ekonomiska kalkyl och slutligen läggs det på priset någonstans. Fördelarna som jag ser det är att
det är lättare att skapa en förståelse när privata aktörer själva bestämmer sig för att följa en
standard eller lägga sig på en viss nivå, det skapar en viss form av frihet. Jag kan bestämma på
vilken nivå jag ska lägga mig och med vilken standard. Privat sektor vill inte bli reglerad, och
styrd av staten genom att de lägger massa pålagor på dem. Om staten lägger den här typen av
pålagor på dem så svarar alltid privata sidan med att säga, ja men då måste vi få pengar för att
kunna leva upp till det här. Där finns alltid ett bekymmer, hur man balanserar det här.
Självreglerad hantering innebär att det på något sätt är självfinansierat. Det skapar inte någon
kostnad för staten. Man behöver inte ta av skattebetalarnas pengar för att finansiera det här. Då
blir det kunderna och företagen själva som hanterar det. Den negativa sidan är att det skapar
valfriheten att bestämma på vilken nivå jag ska lägga mig. Om man tittar på den kommunala
verksamhetens ekonomiska situation, när man pratar om vård skola omsorg, är det väldigt lätt
för dom att nedprioritera informationssäkerhet.

Person B Självreglering kan vara ett bra komplement. Men det är ett annat instrument. Det beror lite på.
Ofta kommer självreglering som svar på någon form av tvång, antingen från kund stat eller
annan, istället för lagstiftning. Det viktiga är legitimiteten, både när det gäller lagstiftning och
självreglering. Fördelarna kan vara att det upplevs som mindre av ett tvång, men det kan även
vara en nackdel. Fördelen med lagstiftningen är att du alltid vet vilka sanktionsmöjligheter som
finns om någon bryter mot regleringen. Det är mer oklart i självregleringssammanhang. Det
beror lite på hur självregleringen ska användas. Den självreglerande verksamheten kan ställa
högre krav på kunden avtalsskrivande och annat, än om det är reglerat i lag. Egendeklarationen
säger vad som ska göras men inte hur det ska göras. Den säger egentligen ingenting om nivåer.
Den är ändå en utmärkt grund för att skriva ett avtal med mer specificerade nivåer, till exempel
ett servicenivåavtal eller liknande, när man ser att det är de här aspekterna. Då kanske man
ställer vissa krav på tillgänglighet, när och hur snabbt de ska hantera en incident som inträffar
eller motsvarande. Sedan gäller det att självregleringen får en legitimitet, att alla använder den
och att man kan ställa krav på att den följs. Om den inte följs måste det medföra något, alltså
någon sanktionsmöjlighet. Sanktionen beror på det enskilda fallet. Om man exempelvis ser på
avtalsskrivandet är det kanske avtalet som styr vad som händer om man inte lever upp till den
säkerhet man påstår. Då är det å anda sidan mer reglerat i avtalet än i självregleringen. IT-
Företagens säkerhet styrs väl utifrån deras kunder, som någon form av att kundkrav gemensamt
sätter en lägsta nivå. De dimensionerar sin säkerhet utifrån samlade krav från sina kunder.

Person C En nackdel med självreglering är att man inte bryr sig om det. Om jag tolkar det rätt att det är
någon form av frivillighet. Att det aldrig blir av kanske. Om det är lagstiftning är det något du
måste uppnå inom en viss tid, vilket sätter tidspress på att det blir gjort. Risken med
självreglering är att det inte blir gjort. Annars är det väl bara fördelar. Sedan undrar jag vad det
är som säger att vi ska ha samma säkerhetskrav som exempelvis Skanska eller Sjöfartsverket.
Varför skulle vi det? Det kan vi ju inte ha. Självreglering är bättre än lagstiftning om det blir av.

Person D Bästa exemplet på bra fungerande självreglering är bankvärlden.
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Finns det någon sorts självreglering idag?
Person 1 Det finns ett antal initiativ som sker. Om jag ska prata om mitt eget företag satte vi upp

”trustworthy computing” som en av topp prioriteterna. Vi har satt 15000 utvecklare på
skolbänken. Vi har avsatt ett antal hundra miljoner dollar i vår forsknings och
utvecklingsbudget för att bara relatera till säkerhet. Vi har insett att marknaden och våra kunder
ställer helt andra krav på oss idag än vad de gjorde 1995. 2001 var ett bryt år för vår del, där vi
insåg att sättet vi bedriver affärer på inte längre fungerar jämt på grund av de krav som ställs
och hur marknadsbilden ser ut idag. Vi själva har behövt göra en ganska smärtfull omställning
som har kostat otroligt mycket pengar, tid och tankemöda. Vi är långt ifrån klara. Vi är inte de
enda, det är många som ställer om idag. Det är många som jobbar med olika standarder. Det
finns exempelvis en standard som heter ”common criteria”. När vi till exempel lanserar
produkter ser vi alltid till att de går igenom en sån här standardisering som kanske tar två år. Det
kostar tid, pengar och resurser. Vi gör det för att vi tror att om vi ska vara en betrodd spelare
och ha en marknadsandel och kunna växa på den här markanden måste vi göra dessa saker.
Annars kommer vi att förlora marknadsandelar, vi kommer att förlora markandsvärde, vårt
aktiepris kommer att sjunkaoch det kommer gå sämre för oss som företag. Många företag tänker
i de banorna. Jag tror det är nyttigt att fler och fler tänker i de här banorna.

Person 2 De flesta företag har någon slags säkerhetsstyrning. Oftast bygger det på att skapa den styrning
man behöver i det företaget.

Person 3 Det finns många förslag men inte som är allmänna och alla efterlever. ISO finns, men det är
bara vissa som följer dem. Det är ingen självreglering då de flesta låter bli.

Person 4 Möjligen kan man säga att egendeklarationen kan vara ett sätt, men annars finns inget vad jag
vet.

Person A Jag ser att i olika typer av upphandlingssituationer så kan till exempel staten, ställa krav. Om vi
ska köpa en produkt som tillverkas av det privata, staten ska köpa prylar, exempelvis dataprylar,
routrar, brandväggar eller något liknande. Då kan vi ställa krav på att de ska ha kvalitet
naturligtvis. Vi kan säga att de som skruvar ihop den tekniska utrustningen ska följa en viss
standard, IT-standard. Det kan också vara att vi köper upp tjänster, konsulttjänster. För att vi ska
känna oss trygga med att förmedla information till den här konsulten kan vi exempelvis säga att
vi vill att du ska vara certifierad enligt ISO standarden 177 99 . Då vet vi att du har en viss
säkerhet i dina system. Så man kan i upphandlingssituationen ställa dessa krav ifrån det
offentliga. Det är ett annat sätt än att marknaden själv reglerar och säger vilka standarder som
ska användas. Staten kan vara med och styra vilka standarder som är viktiga.

Person B Man brukar prata mycket om det här med god sed inom olika områden, men det finns inte
riktigt inom informationssäkerhet. Det gäller att man får någonting som blir så etablerat, men
ändå är förtroendeskapande som någon form av god sed. Det man kan se som en form av
själreglering är standarder, att man följer vissa standarder.

Person C Möjligtvis policys och riktlinjer. Många företag har någon motsvarande och det är en sorts
självreglering. KBM gjorde en mätning på den offentliga sektorn, vilka som hade den här
funktionen som jag har och dels vilka regelverk som fanns, det var skrämmande dåligt. Bara
hälften av Sveriges kommuner hade en IT-säkerhets policy.

Person D Sverige har en stark tradition av självreglering. Vad gäller finansmarkanden finns det ett
ramverk med statliga krav, men inom det reglerar branschen sig själv. Vad gäller bankernas
arbete, så som jag uppfattar det, en slags självreglering som utvecklas i samarbete med
Finansinspektionen. Det finns även andra exempel.

På vilket/vilka sätt tror du att självreglering kan införas?
Person 1
Person 2 Det underlättar när vi får förfrågningar från kunder. Då kan vi ta fram ett underlag som vi kan

använda oberoende av vem som frågar. Om man inte har en gemensam standard kommer varje
kund fråga efter olika saker. Då måste vi lägga ner jobb på varje förfrågan på att svara. Vi kan
vara effektivare om alla ställer samma frågor. Vi kan inte tvinga kunderna, men IT-Företagen
kan sprida egendeklarationen till sina medlemmar. Det kan också vara bra att egendeklarationen
är tillgängligt för andra. Sedan kan man tänka sig ett samarbete med till exempel dataföreningen
för de håller på med nåt liknande tror jag. De har lite andra medlemmar än vad IT-Företagen
har. Det vore ganska bra om de kunde enas om en gemensam blankett för deklaration av
säkerhetsstyrningen.
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har. Det vore ganska bra om de kunde enas om en gemensam blankett för deklaration av
säkerhetsstyrningen.

Person 3 Rätt mycket är väl implementerat. Det är inte så att antingen har man informationssäkerhet eller
inte, det består av många olika komponenter. Mycket av det följer man. Många leverantörer har
exempelvis säkert ett vettigt virusskydd, annars skulle man märka det, för de hade blivit
smittade och man hade hört talas om det och skulle peka finger åt leverantören som slarvar med
säkerheten på detta område. Det skulle i så fall vara bitar inom informationssäkerhetsområdet
som inte är mer allmänt synlig. Det skulle till exempel kunna vara att man ska ta backup
tillräckligt ofta eller redundans när det gäller leverans av elström eller någon viss typ av skydd
och så vidare. För att det ska vara vettigt för branschen och säga att vi når upp till en viss nivå
av säkerhet, om den 10:e som struntar i det, händer något med det företaget? Om det inte gör
det vinner vi inget med att ställa upp på egendeklarationen och säga att nu följer vi den här
hederskodexen. Ser man inget mervärde och inte kunderna heller, vad ska vi då med en
egendeklaration att göra?

Person 4 Genom de olika branschföreningarna, IT-Företagen, Bankföreningen, Svenskt Näringsliv m.fl
Person A
Person B
Person C Nu kommer det här med 24 timmars myndigheter. Vi vill att våra medarbetare ska känna tillit

till de tjänster vi levererar och det vi kan åstadkomma. Det här är egentligen en checklista
(egendeklarationen) som riktar sig mot det som står här (deras egen policy). Det tycker jag är
jättebra. Det här kallar vi för uppföljning. Vi har ett konsultuppdrag just nu som genomförs på
alla stadens förvaltningar och bolag som jag har tagit fram tillsammans med en konsult som
även gör en ”revision light”. Vi har något som heter Revisionskontoret som går ut och gör
revisioner i stadens bolag och förvaltningar och gör ofta nedslag på informationssäkerheten, om
man slarvat med kontinuitetsplaner och så vidare. Man kan nästan säga att det är samma sak
som egendeklarationen. Jag skulle nog vilja påstå att vi redan jobbar efter det här.

Person D Det växer fram själv eller är ett svar på ”hot” från regeringen. När olika marknader mognar
växer ofta självreglering eller en samsyn inom en bransch fram. Det ligger ofta i företagens eget
intresse.

Varför certifierar sig inte svenska företag?
Person 1 Det finns två nivåer om vi ska skilja på det. Det finns ingen ISO certifiering för

informationssäkerhet ännu. ISO 177 99 är en standard där du kan bygga ett ramverk kring ISO
177 99 och använda det som en process för att bedriva informationssäkerhetsarbete baserat på
riskhantering, policy och hela vägen ner till personal i IT och allting. Du kan göra en oberoende
”audit”, revision, av din process. Det finns en certifiering, en brittisk standard 7799 och det
finns en svensk standard som heter SS 627799. Men det är ännu inte någon internationell ISO
standard av den certifieringen. Det finns även något som heter LIS, där man kan införa ett
ledningssystem för just informationssäkerhet baserat på svensk standard SS 627799. Den kan
skiljas från den brittiska standarden 7799 och den kan skiljas från andra standarder. Så vad vi
egentligen borde fokusera på är att få till en internationell certifieringsstandard för att kunna
certifiera sitt informationssäkerhetsarbete. Då tror jag att flera skulle vara intresserade. Och det
är inte gratis. Det borde finnas någon form av incitament för att kunna kvalitetssäkra och
certifiera ett informationssäkerhetsarbete. Jag ser att flera kommer att gå åt det hållet så fort vi
har en sådan ISO standard. Så det måste först bli en internationell standard som gäller överallt?
Ja, så är det. För det räcker inte att göra det på en nationell basis. Informationssäkerhetsfrågan i
sig är internationell.

Person 2 Det är för verklighetsfrämmande. De som tagit fram standarden är mest konsulter. Det har inte
varit några säkerhetschefer eller informationssäkerhetschefer som varit involverade i det. Så de
som sitter med problemet i vardagen har inte engagerat sig i att ta fram det, och då har det blivit
lite verklighetsfrämmande. De flesta företag jobbar inte så byråkratiskt som standarden
förutsätter. Vi har själva följt standarden sedan den brittiska standarden kom ut och var väldigt
noga med att följa den för att se om vi skulle certifiera oss, men jag har aldrig tyckt att det varit
värt pengarna. Det kräver pengar, tid och resurser för att genomföra en certifiering och vi har en
komplex verksamhet så vi har bestämt att hellre lägga ner tid och pengar på konkreta
säkerhetsåtgärder istället för att lägga ner dem på certifiering. Vi har begränsade resurser, det
finns inte hur mycket folk som helst som kan arbeta med säkerheten. Ska de fokusera på en
certifiering får allt annat säkerhetsarbete gå på sparlåga under tiden, så vi tror att det blir
kontraproduktivt, åtminstone i det korta perspektivet. Vi har ett antal gånger dokumenterat vår
säkerhetsstyrning och följt den struktur som finns i standarden och det underlättar att kunna visa
för våra kunder, revisorer och samarbetsparter hur vår säkerhetsstyrning ser ut. Men att ta steget
till certifiering känner vi inte är värt pengarna och tiden. Vi har inga kundkrav på oss heller. De
brukar fråga om vi är certifierade i stora offerter men vi brukar svara hur vi ser på standarden
och hur vill tillämpar den och det brukar räcka. För ytterst är de intresserade av om de kan ha
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säkerhetsåtgärder istället för att lägga ner dem på certifiering. Vi har begränsade resurser, det
finns inte hur mycket folk som helst som kan arbeta med säkerheten. Ska de fokusera på en
certifiering får allt annat säkerhetsarbete gå på sparlåga under tiden, så vi tror att det blir
kontraproduktivt, åtminstone i det korta perspektivet. Vi har ett antal gånger dokumenterat vår
säkerhetsstyrning och följt den struktur som finns i standarden och det underlättar att kunna visa
för våra kunder, revisorer och samarbetsparter hur vår säkerhetsstyrning ser ut. Men att ta steget
till certifiering känner vi inte är värt pengarna och tiden. Vi har inga kundkrav på oss heller. De
brukar fråga om vi är certifierade i stora offerter men vi brukar svara hur vi ser på standarden
och hur vill tillämpar den och det brukar räcka. För ytterst är de intresserade av om de kan ha
förtroende för tjänsterna/produkterna de köper från företaget. De är inte heller så intresserade av
formella dokument utan hur man gör i praktiken.

Person 3 Många gånger är man inte tillräckligt medveten, andra gånger ser man inte behovet av det,
dessutom ses det som för krångligt och dyrt. Om man tittar exempelvis på ISO certifieringen så
är det inte standarden i sig som är viktig utan företagens arbete för att åstadkomma något som är
bra för företaget. Det är där de största vinsterna ligger, att man ser över sina olika system, sina
olika regelverk. Man blir mer medveten om vad de olika förändringarna i processen kan
innebära. Det är det viktigaste för företagen. Det och arbetet i sig innebär en så stor förbättring
att de inte behöver en stämpel på papper, det är inte det som är det viktiga utan det är allt arbetet
man gjort. Stämpeln man får kan man väl använda i sin marknadsföring och vifta med, men ofta
är det så få företag som tillämpar det och kunderna vet inte vad det innebär. Så egentligen
innebär det väldigt lite. Det är ingen kund som kan säga att de vet skillnaden mellan ett
certifierat och ett ocertifierat företag. Är det så att alla känner att man inte vet vad certifiering
är, men att det är så viktigt att jag använder certifierade företag, ja, då kunde man certifiera sig
för att kunden får en upplevelse av att vi är säkra. Men gör den inte det så kan man fråga vad
man vill uppnå. Då kanske en egendeklaration kan vara bra som säger att vi uppdaterar
virusskydd 1 gång i timmen och så vidare. Det är av mer värde än allt arbete man gjort för olika
standarder och liknande. När man uppnått en viss standard kan man välja ut 10 viktiga punkter
och visa att vi är duktiga på det här och det här, att det är det viktiga kunderna vill veta, att de
känner att man vet att den leverantören är säker och därför är min kundinfo säker och att jag
inte råkar ut för något när jag är inne i deras system. Det är ett väldigt komplext skeende man
vill uppnå med allt det här.

Person 4 Jag tror inte man ser att man får tillbaka pengarna på till exempel en ISO17799 certifiering.
Person A Det är för omständligt, för omfattande. Det är den slutliga bilden, det är en ganska omfattande

process om man ska certifiera sig och bli godkänd. Det är många som börjar och som använder
sig av den här standarden till vissa delar. Men det är väldigt få som orkar driva igenom hela
processen. Det involverar hela organisationen, det tar tid och det tar kraft och resurser, och man
går inte i land med det här. Det är synd, samtidigt som jag inte ser certifiering som något väldigt
viktigt mål. Huvudsaken är att organisationen själv har en tillräcklig kunskap om både behovet
av informationssäkerhet och att man möter det behovet genom ett strukturerat arbete. Att få en
stämpel där det står att du är certifierad enligt ISO standarden, är möjligen ur ett
markandsföringsperspektiv intressant. I övrigt kan själva arbetet man utför, helt eller delvis,
egentligen ge samma resultat. Så jag tycker inte att man ska övervärdera det här med den
formella stämpeln. Sedan finns även något som heter BITS som är en lättare variant av LIS
standaren, som till exempel kommunerna använder sig av i sitt arbete med
informationssäkerhet. Man jobbar egentligen med samma frågeställningar som LIS, där man får
metod och processbeskrivningar över hur man kan jobba för att uppnå en högre
informationssäkerhet.

Person B Jag är en stor anhängare av standarden SS-ISO/IEC 17799. Det är väldigt många som använder
standarden. Den är lite kokbok för hur man ska jobba med informationssäkerhet. Det är en
process man kan certifiera sig enligt. Skillnaden är att den standarden inte har fått samma
genomslag som ISO 9000. Om man är underleverantör till en stor koncern kan den koncernen
kravställa att jag som underleverantör certifierat mig enligt exempelvis ISO 9000 eller ISO
14000. Det är väl därför ISO 9000 har fått så stort genomslag. Jag har främst med myndigheter
att göra och där är det många som gillar den här standarden och använder standardens
angreppssätt. De flesta ser inget självändamål i att certifiera sig eftersom det inte finns något
riktigt krav någonstans ifrån att man ska certifiera sig. Det är rätt dyrt, att göra om hela
organisationen, framförallt att följa ledningssystem för informationssäkerhet och verkligen ta
fram alla dokument, alla styrdokument, och besluta om allting, genomföra alla riskanalyser. Det
blir man ju aldrig färdig med, för det börjar om hela tiden enligt PDCA (Plan Do Check Act)
cykeln i standarden. Men det är en process som säkert tar minst 3 kanske 4 år. Om du dessutom
ska ha någon som kommer och reviderar arbetet med jämna mellanrum och ser till att du lever
upp till det här, dels tar det lång tid att etablera innan man nått en nivå som anses vara är mogen
nog för revidering. Att sedan certifieras också. Det är ganska mycket blod svett och tårar.



64

ska ha någon som kommer och reviderar arbetet med jämna mellanrum och ser till att du lever
upp till det här, dels tar det lång tid att etablera innan man nått en nivå som anses vara är mogen
nog för revidering. Att sedan certifieras också. Det är ganska mycket blod svett och tårar.

Person C Nyttan motiverar inte kostnaden. Själva stämpeln kostar väl 50 000, men organiseringen kostar
nog upp mot en halv miljon och efterfrågas det inte av kunderna så är det ju ingen idé.

Person D

Kan egendeklarationen vara ett sätt att få flera företag att certifiera
sig?
Person 1
Person 2 Möjligen kan det vara ett ekonomiskt försvarbart alternativ till en formell certifiering, om

kunderna känner att deras frågeställningar finns med.
Person 3 Det tror jag säkert, man ser att själva arbetet är något vi har nytta av och då arbetet har ett

egenvärde är det en delbetalning för att ösa in i certifieringsarbetet. Man gör då inte bara arbetet
för att certifiera sig utan också för att det är bra för oss själva och sedan får vi även en
certifiering. Då får man två saker ur det hela. Man börjar ta reda på saker. I egenbeskrivningen
av sig själv kan man få reda på saker man inte visste och som är värdefulla. Det är en fråga om
att ha en grundläggande ordning i företaget, vilket man inte alltid har. Vem som ansvarar för
vad och hur ofta de olika sakerna uppdateras och så vidare. När man får reda på sådana saker
ser man nyttan i att veta det, det här vill jag gärna berätta för mina kunder. På det sättet kan
mycket sådant här arbete vara bra i sig, för att öka kunskapen om det egna företaget. Det är
viktigt.

Person 4
Person A Jag är för olika typer av enkla hjälpmedel, vilket jag kan se i det här, för att komma igång med

processen. Det är bättre att ta små och många steg, hellre än att man tar sats och försöker satsa
på något stort och väldigt omfattande som man sen inte orkar fullfölja. Att komma en bit på
vägen. Hellre en halvhyfsad informationssäkerhet än ingen alls. Ur det perspektivet tycker jag
att det här är ett bra försök eller exempel, som tillsammans med andra alternativ kan utveckla
informationssäkerhet.

Person B Jag är lite tveksam. Jag tycker det är bra för att man får en metodik som man sprider, men just
certifieringen tror jag bara kommer om det verkligen finns en stor efterfrågan på det av
företagens kunder. Att certifierade verksamheter efterfrågas, för gör de inte det finns inget stort
egenintresse för att certifiera sig. Det gäller att det verkligen blir en konkurrensfördel att vara
certifierad. Idag är det inte det. Jag har tidigare jobbat med offentliga upphandlingar och det är
svårt att ställa krav på att någon är certifierad enligt något när det bara är cirka fyra
verksamheter som är certifierade i Sverige idag.

Person C Ja, det skulle det kunna vara. Om man ska ta det sista steget eller inte, jag vet inte ens om jag
tycker det är viktigt. Är folk medvetna? Bryr de sig? Det är första knäckfrågan.

Person D

Kan egendeklarationen möta förtroende hos användarna?
Person 1
Person 2 Ja, om de ser nyttan i den. Nyttan är avgörande. Om de som upphandlar ser att det spar tid och

pengar på att använda egendeklarationen istället för att tänka efter själv från ”scratch” och
ställer frågor på ett helt annat sätt. Om de ser att det spar tid och pengar kommer de nog
använda den och om de ser att de får svar på det de är intresserade av. För oss skulle det vara
bra om den här blev spridd. Vi skulle då kunna ta fram ett färdigt dokument som svarar på allt
det här. Om någon kund stryker en fråga stryker vi bara vårt motsvarande svar. Det skulle vara
väldigt effektivt för oss att kunna lägga till det i offerter. Då skulle säljsidan kunna vara
effektivare utan att behöva hjälp från säkerhetsorganisationen med det här. Vi får därmed tid för
vårt säkerhetsarbete. Sedan tror jag att, om företagen börjar använda det här och tar fram
motsvarande svarsdokument, kanske vissa kunder vill ha hjälp med en sorts säkerhetsrevision.
Det ger en möjlighet till revisionsbolag att revidera deklarationen, att oberoende part kan
granska det så att kunderna får förtroende. Det kan vara ett alternativ till certifiering. En lättare
version. Att revidera det som kunderna verkligen vill veta.
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Det ger en möjlighet till revisionsbolag att revidera deklarationen, att oberoende part kan
granska det så att kunderna får förtroende. Det kan vara ett alternativ till certifiering. En lättare
version. Att revidera det som kunderna verkligen vill veta.

Person 3 Ja, det tror jag. I och med att kunderna inte alltid är medvetna om vad det innebär har man här
en deklaration där man har anledning att berätta för kunden vad det innebär att vi tar backup 1
gång om dygnet och så vidare. Då det är en form av upplysningsarbete som är bra.

Person 4
Person A
Person B Det beror på hur egendeklarationen kommer att se ut och hur den ska användas. För nu står det

inte så speciellt mycket. Den utgår från standarden och det är bra. Men det gäller att bygga upp
förtroendet och att innehållet används i olika situationer, avtalsskrivande, revision. Det finns
nog behov av någon form av sanktionsmöjligheter om företaget inte sköter sig. Det krävs att
konsumenterna och kunderna känner förtroende för deklarationen. Det är väl det som är svårt att
etablera. Ungefär som annan självreglering, ta sådana märkningar som eu-blomman, svanen och
allt vad det heter. De flesta av dem är någon form av självreglering. Det står här att man ska
lämna någon form av bilaga, beskriva på vilket sätt den ska användas? Själva bilagan blir viktig,
när man ser lite mer av hur man ska leva upp till det här.

Person C Vilka är användarna? Kunder, leverantörer… då ska företaget visa upp den här då? Ja, men det
kan det nog.

Person D

Kan egendeklarationen användas som konkurrensverktyg vi val av
leverantör?
Person 1 Absolut. Om jag drev eget företag och insåg i tidens anda att informationssäkerhet är ganska

hett, det kokar runt lite. Då skulle jag givetvis som företagsledare göra vad som helst för att ha
dels en bra process, men framför allt använda det som en konkurrensfördel mot andra i alla
former av affärer. Lite av en tävling stimulerar ju.

Person 2 Ja, om det är två likvärdiga företag där den ena är säkerhetsmedveten medan den andra inte har
tänkt på den är det klart att det kan vara en konkurrensfördel.

Person 3 Jodå, ju mer kunderna kan om vad företaget uppnått desto viktigare och bättre. Genom att det är
en egendeklaration är företagen mer intresserade av att tala om för kunderna vad den innehåller.
Annars faller informationsansvaret på staten eller någon annan som ska tala om vad det innebär
att man är ISO certifierad. Det är inte det enskilda företagets jobb att hålla på med den
upplysningsprocessen. Har man en egendeklaration finns ett större intresse av att tala om i
egendeklarationen att vi är si och så duktiga och vi har uppnått det här . Plus att man också har,
om det är IT-Företagen som tagit fram den, ett självändamål hos IT-Företagen att tala om varför
man tagit fram egendeklarationen och vad den innebär. Då har man också ett gemensamt
intresse som är starkare än ett antal företag som har certifierat sig enligt en viss standard. Man
kan inte heller ha för många olika standarder. Det blir svårt att veta vad de betyder. Se bara på
mat, nyckelhål, svan etc. hur ska man jämföra dem? Det låter sig inte göras och det blir rätt
outhärdligt. Det säger inte så mycket längre, jag kan inte som konsument göra vettiga val utan
det måste bli enkelt, det där eller det där och sedan jämföra pris.

Person 4
Person A Utan att ha fördjupat mig särskilt mycket i egendeklarationen, är den kanske lite för simpel. Den

måste rimligtvis ge en ganska förenklad bild av hur man uppfattar informationssäkerhet. Så mer
som ett första steg i sitt egna, förhoppningsvis strukturella arbete med informationssäkerheten
kan det vara en ingång. Men tror jag inte att man ska använda det i marknadsföringssyfte, eller
någon sorts egendeklaration. Man måste göra lite mer än det här.

Person B Ja men det gäller att det inte blir ett intet förpliktigande papper med fina ord. Ett papperspapper.
Utan att det blir något som betyder något också.

Person C Jo men det är det nog. Åtminstone om man har två likvärdiga att välja mellan och den ena är
certifierad medan den andra inte är det. Men det beror också på vilken genomslagskraft det får.
IT-Företagen är ju ganska kända och om vi säger att på myndighetssidan skulle statskontoret stå
bakom samma formulär för myndigheterna så vet jag inte om man skulle behöva en standard,
utan den här egendeklarationen skulle räcka. Den skulle få bra tyngd.
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Person D

Är kraven i deklarationen rimliga? Om inte, varför? Ska det till
något mer?
Person 1 Det här är en jättebra egendeklaration tycker jag. Det är en lättare version än ISO 177 99. Men

är det ett papper som jag ska använda för att ha det i en checklista, eller ska jag ta till mig det
här som en process i företaget som jag kan revidera halvårsvis, kvartalsvis eller årsvis? Det som
är viktig, som inte fattas men som kommer, är kommunikationen kring det. Varje produkt kan
ju vara en lysande produkt och det här kan man se som en jättebra produkt. Men finns det inte
en bra kommunikation, en bra så kallad ”outreach”. Man måste komma ut så folk förstår hur
man använder produkten, hur man omvandlar och omsätter den i sin verksamhet på bästa
möjliga sätt, om inte så kommer även den här produkten att bli en skrivbordsprodukt. Det som
är viktigt är just kommunikationsstrategin, hur man säljer in hela budskapet. Jag tror inte att det
här ska ses som en egendeklaration, det ska ses som en kvalitetsstämpel som man kan nyttja i
sin externa kommunikation och nyttja det som ett levande instrument. Inte se det som en
pappersblankett man fyller i och kanske bifogar en kopia till upphandlingar. Det är bättre att du
sätter in det här i dina styrsystem och i dina affärsprocesser och bedriva de här områdena aktivt
och följer upp aktivt. Man kanske så småningom skulle kunna ha det här som någon form för att
hitta affärsfördelar. Att stimulera företag att hitta bästa användningsområdet, så det blir en
tävling av de hela. Vem kan profilera sig själv bäst genom att göra ett bra arbete? Information är
makt och bra informationssäkerhet är lika med möjlighet att skaffa bra markandsandelar. Är de
för luddigt utformade, ska det vara mer specifikt? Nej, absolut inte. Det är precis så jag sa om
lagstiftning, det är korkat att försöka lagstifta om informationssäkerhet. På samma sätt är det
lika korkat att försöka ta fram och hugga något i sten som tio budord, som pekar med hela
handen på var och en i landet. Det är bättre att det finns tolkningsutrymme i det här. Åter igen,
det är bättre att ta fram de som lyckas införliva det här i sin process på bästa möjliga sätt och
visa upp dem i form av tävlingar och få priser och kanske marknadsandelar genom att ha gjort
ett bra arbete. För då kan de agera föredöme för alla andra som inte förstått hur man ska tolka
det här. Så absolut inte hela handen och tydligt till punkt och pricka. Utan snarare riktlinjer för
hur man kan göra saker och ting kvalitativt bättre. Det är just därför jag tycker att det absolut
inte ska vara mer uppstramat. Det får inte vara för stort. Tar vi ett område som IT-säkerhets-
/informationssäkerhetspolicy som företag etablerat och personalförankrat är det enkelt att tala
om att vi har en policy. Men börjar man tänka efter? Att ta fram en policy utgår ifrån att du har
gjort det här först (pekar på 1.4 i egendeklarationen). För du kan inte säga att du har gjort en
policy om du inte förstår vad det är du äger. Vad har du för maskinpark, hur ser dina lokaler ut,
hur upplevs människorna , vad har de för försäkringar, sjukförsäkringar, vilka är våra
informationstillgångar? Hur många kan svara på det? Kan man inte svara på det kan man inte
svara på om man har en policy. Här gäller det att tänka lite. Någonstans måste man börja och du
börjar här (pekar på samma ställe igen). När du gjort det här och utgått ifrån risker på det kan du
sätta upp en policy från ledning som talar om att det här är vad vi eftersträvar, det här är våra
mål. Och sedan kan man börja jobba med medvetet höjande program och annat hos personalen.
Först då har vi en policy.

Person 2 Det är bra frågor. Det behöver inte vara mer än så här. Om man först testar den ett tag, så får
man se om vi och andra företag försöker återkoppla det här då. Om vi får ett antal
offertförfrågningar där vi har fått frågor baserat på den här blanketten men många har strukit en
fråga eller lagt till en annan skulle den kunna förbättras allt eftersom. Det vore nog en bra sak
för IT-Företagen.

Person 3 Någorlunda. Det är viktigt att man talar om saker för framtiden. Frågorna är lite för allmänt
hållna. Man måste i större utsträckning försöka tala om vad det innebär, att man uppdaterar
virusskydd si och så ofta, lösenordens minimilängd och så vidare. Det behöver bli mer konkret,
mer fakta. Gärna något man kan jämföra. I vissa fall kan det till exempel stå att man kommer
överens om byte av lösenord minst en gång i månaden och som är minst åtta tecken långt, då är
det en bra nivå. På så sätt har man fått med det i deklarationen att så här är det, vi uppfyller
kraven och samtidigt berättar vad kraven är. Samtidigt kan man ha som inledning till det här,
krav som man i allmänhet tycker leder till en mycket stark IT-säkerhet/informationssäkerhet om
dessa följs. När man gått igenom det här och man ser de enskilda detaljerna och att företaget
möter upp mot dem, då är det bra.
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möter upp mot dem, då är det bra.
Person 4
Person A Man hamnar väldigt mycket, med en sådan här typ av verktyg, i definitionsfrågor där det är upp

till mig som ifyllare (användare) att definiera. Företaget utför oberoende granskningar av sitt IT
säkerhetsarbete. Företaget har infört rutiner för säkert systemunderhåll. Hurdå säkert, vad menar
man med säkert? Och så vidare. System underhåll, är det alla system, eller samhällsviktiga
system? Sådana här produkter blir lätt oprecisa på grund av att man inte har tydliggjort
definitionerna vad man avser med olika frågeställningar. Där finns det en konflikt mellan enkla
verktyg som ger en väldigt övergripande och kanske inte till alla delar korrekt bild. Men man
får i alla fall en ”hint” om vad de stora bristerna är. Utifrån en väldigt övergripande bild som jag
har är det här ett enkelt och kanske något oprecist verktyg som säkert har sitt syfte. Det lyfter
upp ett antal frågor, som det här med klassificering av tillgångar, sekretessvärderingar. Man
lyfter upp det och resonerar om personal och säkerhet. Hur bedömer man personal, hur
informerar man och utbildar personal och så vidare. Kontinuitetsplanering, har man det eller har
man det inte. Det är klart, har man det inte så är det ju en varningsklocka, att det är något man
borde fundera över. Då kan man titta på hur vi ska inför det. När det är en light variant, tror du
det är bättre att va mer precis i kraven? Jag tror att det skulle kunna vara bra att ha med någon
sorts manual eller förtydligande. Ungefär som när man deklarerar. Att man kan koppla tillbaka
om man kör fast på någonting. Om man tittar på exempelvis 1.2d, så ska du kunna slå på det i
någon sorts manual, hur har man tänkt här och man kan utveckla resonemanget. Men det
behöver inte vara någon tjock bok, men några sidor som ger förtydligande, en bakgrund för att
man ska bli precis i sina svar. Jag var inne lite grann på det här att man skulle kunna behöva
vikta svaren. Vissa svar är så att säga av större betydelse än andra. Att sätta ett högre värde av
ett ja svar på den punkten, men eftersom att man inte summerar de här svaren någonstans. Som
ett poäng system. Ja, och det finns sådana modeller där man viktar för och få balans. Men det
har man ju inte här, så glöm det. Det krånglar bara till det.

Person B Det behöver inte vara mer specifikt på varje punkt. Det är ett bra första steg som behöver
utvecklas. Jag skulle kunna tänka mig, eftersom IT-Företagen jobbar med standardavtal, att det
är något att jobba in i ett standardavtal, för olika saker. Jag har varit med om att upphandla
drifttjänst och det är ganska jobbigt att skriva servicenivåavtal och vilka krav som ska ställas
där. Det kanske är så man ska jobba vidare med det, men det är ett bra första steg. Kanske även
i avvaktan att det finns ett servicenivåavtal som säger att vi förbinder oss att uppfylla en
tillgänglighet på si och så. Det skulle väl vara trevligt, även som konsument. Om man köper
Internettjänst till exempel att minst det här kan jag förvänta mig. Men det är något sådant man
skulle vilja ha. Annars får du någon form av återbetalning (sanktion). Jag skulle nog som
upphandlande verksamhet tycka att det är bra om det här fanns och jag skulle vilja avtala om
vissa punkter. Jag skulle vilja ha ännu mer detaljer specificerat. Exempelvis att jag skulle vilja
se vilka rutiner de har för incidenthantering och kunna ställa krav på att de här incidenterna ska
hanteras inom en viss tidsperiod eller vilken inställelse tid som ska finnas för att hantera
incidenten, vilken tid på dygnet och så vidare. De borde kanske arbeta fram en mall för den här
bilagan så att de förtydligar vad som ingår. Nu finns det mesta av det i standarden i och för sig.
Men det kanske är att bearbeta standarden lite mer för att göra någon form av beskrivningsmall,
som gör att de kan beskriva de väsentliga delarna. Man behöver kanske inte ta med alla
aspekter, men i alla fall lyfta några punkter. Det kan nog vara en bra idé. Eller ha ett område för
att förklara och förtydliga sig. Lite som en valmöjlighet, ungefär som valet mellan att jag ska ha
en vakt med en schäfer som släpper in folk i lokalerna eller ska jag ha ett inpasseringssystem.
Båda fyller ungefär samma syfte .Eller behöver jag ha både och?

Person C Ja det tycker jag. De är kanske lite för generella. Till exempel 1.6.C, företagare har infört
styrning av åtkomst, eller ännu värre b. Styrning är ett dåligt ord. Det beror också på vem som
ska fylla i det här. Lite för luddiga frågor. Kan bli att man säger att det här har vi säkert gjort.
Lite bättre, mera lättbegripliga frågor, men samma innehåll.

Person D

Vilka kvalitetskrav måste finnas hos de företag som är med?
Person 1 Jag tror att alla kan använda egendeklaration för informationssäkerhet oavsett om man tillhör

IT-företagen, om man sitter i en tillverkande industri, budbilsfirma eller vad man än jobbar
med. Det är ju kritiskt att skydda informationstillgångar. Kör man budbil exempelvis så har man
mängder av kunder som man gör saker för. Jag som kund skulle bli väldigt förgrymmad om
någon började rikta direktreklam till mig, baserat på att de har fått uppgifter från budbilsfirman
på saker som de inte borde veta. Då skulle jag kanske säga upp mitt avtal, bara för att nämna ett
exempel. Så alla är betjänta av att kunna ha en bra informationssäkerhetsprocess. Vad som är
viktigt är ju att kommunicera själva paketet och kanske hitta någon form av
tjänsteorganisationer, konsultföretag och andra, som erbjuder så kallade kickstarts, utbildningar,
halvdags workshops eller någonting. För att förmedla hur du använder det här som instrument i
din verksamhet. Man kanske skapar en introduktion till egendeklaration som passar i små



68

med. Det är ju kritiskt att skydda informationstillgångar. Kör man budbil exempelvis så har man
mängder av kunder som man gör saker för. Jag som kund skulle bli väldigt förgrymmad om
någon började rikta direktreklam till mig, baserat på att de har fått uppgifter från budbilsfirman
på saker som de inte borde veta. Då skulle jag kanske säga upp mitt avtal, bara för att nämna ett
exempel. Så alla är betjänta av att kunna ha en bra informationssäkerhetsprocess. Vad som är
viktigt är ju att kommunicera själva paketet och kanske hitta någon form av
tjänsteorganisationer, konsultföretag och andra, som erbjuder så kallade kickstarts, utbildningar,
halvdags workshops eller någonting. För att förmedla hur du använder det här som instrument i
din verksamhet. Man kanske skapar en introduktion till egendeklaration som passar i små
tillverkande företag, medelstora kommunikationsföretag, mediebolag och annat. Det är det jag
menar med kommunikation och förpackning kring en produkt. Jag tror alla verksamheter är
betjänta av att ha det här på plats. För att alla hanterar någon form av kritisk information.

Person 2 Det kanske finns lite olika behov hos företagen, de har olika storlek, typ och så vidare. Har du
ett företag med två anställda kanske du inte har samma säkerhetsbehov som en koncern med
tjugotusenanställda. Det borde kanske finnas olika versioner av blanketten beroende på hur
ambitiös säkerhetsstyrningen kan förväntas vara. Om det är ett fåmansbolag har man inte en
informationssäkerhetschef exempelvis utan då är det en av de anställda som har säkerhetsfrågor
som deluppgift bara. Sedan skiljer det mellan olika verksamheter, men det är också ett skäl till
att man bör vara rätt övergripande och inte ha för mycket detaljer.

Person 3 Egendeklarationen är i sig ett kvalitetskrav. Liknande krav som för att få vara med i IT-
Företagen? … svårt. Något kanske bör finnas, om man talar om ensamkonsulter, att man varit
aktiv i minst två års tid. Eller att man ska visa att man inte har några skatteskulder eller varit
brottslig. Men kraven får inte vara konkurrenshämmande och ställa för höga krav eftersom man
på så sätt spärrar ut en massa obehaglig konkurrens, utan det ska vara rimligt. Rimligt kan vara
att man inte varit straffad de senaste tre åren… men det är svårt.

Person 4
Person A
Person B Jag tycker det är en bra start. Men det är inte en reglering, utan det är ju en egendeklaration.

Och att man utifrån det arbetar vidare. Jag skulle tycka att det är värt någonting ändå, att
företagen säger att vi jobbar på det här sättet.

Person C Det är ju en chans för de som ligger lite i träsket att få upp ögonen. De som inte har så bra
säkerhet kanske inte heller vill skriva på. Jag tycker det är synd om det här bara begränsas till
IT-Företagen. Jag ser intresset av det här som oerhört mycket större. Man kan tänka sig att
svenskt näringsliv skulle anamma det till sina medlemmar och likadant att statskontoret skulle
anamma det här till sina medlemmar. För bara med IT-Företagen som måltavla är ju lite trist.
Det ger ingen tyngd om det bara används av en branschförening. Det bör vara ett nationellt
genomslag. Men IT företagen kan ju sätta vilka regler de vill på sina medlemsföretag, det är en
bra början.

Person D

Kan egendeklarationen vara ett hjälpmedel för att föra upp
informationssäkerhetsfrågan på ledningsnivå?
Person 1
Person 2 Ja, om man får kundkrav på säkerhet hjälper det till att få ledningen att inse vikten av

säkerhetsfrågor. Det är ett stöd för säkerhetsstyrningen precis som lagstiftningen. Kundkrav är
något som ledningen förstår, det tar man på allvar. Det väger mycket tyngre om det är ett
kundkrav än att det är något IT chef säger är viktigt.

Person 3 Det tycker jag, det är möjligtvis något man skulle ha som kvalitetskrav. Att hela styrelsen och
hela direktionen ska ha skrivit på, så att man vet att det är något som genomsyrar hela företaget.
På så sätt kan man inte säga att det visste man inte, eller att det har jag aldrig sagt, utan att det
finns med.

Person 4
Person A Både och. Om jag var ledning skulle jag inte nöja mig med en sådan här självskattning, den är

för oprecis. Beroende lite på vad man har för bakgrund. Men skulle jag till exempel vara
juristutbildad skulle jag inte köpa de här formuleringarna. Då skulle jag ställa frågan till den
som kommer och säger åt mig att skriv på här så att denne har ett kvitto på att jag är medveten
om statusen i vår informationssäkerhet, vad menar vi med ett nej här i förhållande till
frågeställningen. Och då skulle det också kunna vara bra att ha den här manualen så den
försiktige chefen har möjlighet att gå tillbaka och se vad det är vi säger egentligen. Jag är nog
lite tveksam till om den här skulle kunna fungera som ett självskattningsdokument, utan mer
som ett underlag att påbörja en process att jobba med informationssäkerhet. I det avseendet
skulle den kunna tjäna som ett beslutsunderlag för verksledningen eller företagsledningen. Där
jag som IT-chef gör den här självskattningen, tar med mig den och sätter mig med chefen och
säger att, jag har tittat på statusen när det gäller informationssäkerhet. Det här är den bild jag har



69

som kommer och säger åt mig att skriv på här så att denne har ett kvitto på att jag är medveten
om statusen i vår informationssäkerhet, vad menar vi med ett nej här i förhållande till
frågeställningen. Och då skulle det också kunna vara bra att ha den här manualen så den
försiktige chefen har möjlighet att gå tillbaka och se vad det är vi säger egentligen. Jag är nog
lite tveksam till om den här skulle kunna fungera som ett självskattningsdokument, utan mer
som ett underlag att påbörja en process att jobba med informationssäkerhet. I det avseendet
skulle den kunna tjäna som ett beslutsunderlag för verksledningen eller företagsledningen. Där
jag som IT-chef gör den här självskattningen, tar med mig den och sätter mig med chefen och
säger att, jag har tittat på statusen när det gäller informationssäkerhet. Det här är den bild jag har
fått. Och sedan föreslå att utifrån det här tycker jag att vi bör sätta igång ett mer strukturerat
arbete, ta fram policys, jobba med BITS eller LIS eller något annat verktyg för att nå upp till en
nivå som du och jag tycker är rimlig utifrån den verksamhet vi bedriver. På det sättet skulle jag
nog vilja använda det här, inte att få chefens signatur och sedan stoppa in det i en mapp i hyllan.
För vad har jag uppnått med det, på vilket sätt blir jag eller organisationen lyckligare av det?
Jag kan gå till chefen om ett halvår och säga att, ja men du sa faktiskt, här skrev du på. Ja visst,
du kom och sa att så här se det ut och jag bekräfta att du sa det. Men något ytterligare säger det
inte. Det är tanken att jag i min verksamhet ska använda mig av det här, att min chef har sagt att
vi har den här informationssäkerheten. Att det ska vara något sorts förtroende skapande
dokument, nej, det är jag tveksam till. Då tycker jag att det här är lite för enkelt.

Person B Ja, det tror ja. Särskilt om man har det kopplat till sanktioner. Att det innebär förlorade pengar
om vi faktiskt inte gör något. Ju mer jag funderar på det, desto mer tycker jag nog att det kanske
är en bra väckarklocka för ledningar, att man måste sätta sitt namn under någonting. Då har jag
svårt att tro att man inte underbygger det på något sätt om man skriver på det här.

Person C Ja, det är inte så dumt. Det finns ett liknande initiativ från statskontoret där det finns en
föreskrift för e-myndigheter. Där står det uttalat om ansvarsfrågor,
myndighetschefen/kommunledningen ska vara ansvarig och utse en person. Om man tillämpar
den kommer man inte undan. Det blir ju uttalat då, det står på agendan.

Person D


