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Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och 
informationssystem (SOU 2021:63)  
 
Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har 

som syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva 

företag. Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver 

förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett 

nationellt plan.  

Föreliggande utredning med tillhörande förslag behandlar komplexa och viktiga 

frågeställningar vilka berör alla samhällssektorer. Kärnan utgörs av överväganden kopplade 

till offentliga sektorns roll generellt men särskilt när det kommer till säkerhetskänslig 

verksamhet.  

Småföretagarnas Riksförbund besitter inte specialistkunskaper inom området IT-säkerhet. Vi 

kan därför bara uttrycka allmänt formulerade kommentarer på utredningens förslag: 

o Självklart bör det inom offentlig sektor finnas övergripande funktioner som värnar om 

informationssäkerheten och dess koppling till allmänt vedertagna processer inom 

området inklusive standardisering och certifiering.  

o Näringslivet inklusive småföretagen förväntar sig att kontakter med myndigheter 

baseras på säker hantering av uppgifter som utbyts mellan myndigheter och företag. 

Förbundet är således positivt till utredningens förslag generellt men vill samtidigt framhålla 

vikten av att de eventuella initiativ som blir följden av utredningens förslag inte innebär att 

lagstiftning och regelverk påtvingas delar av samhället där motsvarande säkerhetsbehov 

löses på annat sätt med hjälp av marknadskrafterna och över nationsgränserna.  

Näringslivet behov av säker informationshantering är inte mindre än myndigheternas och 

detta kan säkerställas på många olika sätt och står inte och faller med utdelande av nya 

mandat till olika myndigheter. 

Det får heller inte bli så att småföretag på felaktiga grunder undantas från deltagande i 

offentlig upphandling. 

Det finns vidare anledning att ifrågasätta vilken roll MSB, Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, ska tilldelas i dessa sammanhang.  

MSB ägnar sig redan i dagsläget åt att ”informera” småföretag genom publikationer som 

”Informationssäkerhet för små företag. Rekommendationer för dig som driver eget företag 

med upp till 10 anställda”. 

Bland råd som myndigheten ger kan nämnas följande: 
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o Besök bara webbplatser du behöver för att driva företaget och undvik webbplatser 

med oseriöst innehåll. 

o Tänk efter och granska kritiskt e-post innan du klickar på en länk eller öppnar en fil, 

även från tillsynes kända avsändare. 

o Ett starkt lösenord är en kombination av olika bokstäver, tecken och siffror som är 

tillräckligt långt 

Råden är säkert givna i all välmening men får nog karaktäriseras som allmängods och det 

finns andra aktörer som både kan och har anledning att ge mera precisa anvisningar för att 

säkerställa en säker informationshantering. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Peter Thörn    Sten Lindgren 

Förbundsordförande  
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