
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för nordiska språk 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

”Standarder får världen att 
fungera” 

 

Diskursanalytisk undersökning av en standard om 
informationssäkerhet 

 
Sofie Sundholm 

 
 
 
 
 

Standarder är texter som inte tidigare har analyserats språkvetenskapligt. 
Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur SIS standard om informations-
säkerhet förhåller sig till sin kontext och dess auktoriteter. Utifrån teori om 
texters auktoritet, intertextualitet och funktion i lässituationen gör jag en 
text- och kontextanalys av standarden och av en handbok som försöker göra 
standardens innehåll mer tillgängligt och konkret. En slutsats är att språket i 
standarden bland annat påverkas av den engelska förlagan och av den fram-
ställningsprocess där olika intressen ska jämkas samman. Språket i handbok-
en påverkas i sin tur av standarden, men är mer heterogent och använder ett 
antal underlättande strategier, som dock inte är självklart underlättande. 
Texterna försöker också påverka sin kontext genom att sprida ett socialt 
värde som handlar om nyttan av frivilliga regler. 

 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete på språkkonsultlinjen, 10 p 

Höstterminen 2006 
Handledare: Mona Blåsjö



Innehåll 

1 Inledning ......................................................................................................3 
1.1 Vad är en standard? ...............................................................................3 
1.2 Tidigare forskning om standardisering...................................................4 
1.3 Syfte......................................................................................................5 
1.4 Teoretiska utgångspunkter .....................................................................5 

1.4.1 Texters och genrers auktoritet ........................................................5 
1.4.2 Intertextualitet och rekontextualisering...........................................6 
1.4.3 Textens funktion i lässituationen ....................................................7 

 
2 Material och metod.......................................................................................8 

2.1 Textmaterialet .......................................................................................8 
2.2 Kontakt med aktörer ..............................................................................8 
2.3 Text- och kontextanalys.........................................................................9 

2.3.1 Auktoritet: genrevillkor, textsyften och modalitet.........................10 
2.3.2 Intertextualitet: historik, teman och verbprocesser ........................10 
2.3.3 Funktion i lässituationen: användningsområden och 

underlättningsstrategier ..............................................................11 
 
3 Analys ........................................................................................................12 

3.1 Auktoritet ............................................................................................12 
3.1.1 Standarden som genre ..................................................................12 
3.1.2 Maktförhållanden kring standarden ..............................................13 
3.1.3 Textanalys: textsyften och modalitet ............................................14 

Textsyften med motiveringar............................................................14 
Modalitet..........................................................................................16 

3.2 Intertextualitet .....................................................................................17 
3.2.1 Standardens historik och intertextuella kedjor ..............................17 
3.2.2 Textanalys: teman och verbprocesser ...........................................19 

Teman..............................................................................................19 
Verbprocesser ..................................................................................21 

3.3 Funktion i lässituationen......................................................................23 
3.3.1 Några proffsanvändare om standarden..........................................23 

Vad används texterna till? ................................................................23 
Hur uppfattas texterna? ....................................................................24 

3.3.2 Textanalys: vad gör handboken för att underlätta?........................24 
 
4 Slutsatser och diskussion.............................................................................26 
 
Källförteckning..............................................................................................29 

Litteratur ..............................................................................................29 
Material från SIS ..................................................................................30 



 3 

1 Inledning 

”Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder.” Av det här 
citatet ur en informationsbroschyr från SIS, Swedish standards institute, förstår 
man att standarder inte precis är oviktiga texter. Broschyren förklarar vidare:  

 
Utan att du tänker på det, är du överallt omgiven av standarder. Du kan t.ex. sätta 
dig i vilken bil som helst, och pedalerna sitter på samma ställe. Standard. Du kan 
spela din DVD i vilken DVD-spelare som helst oavsett vad det är för tillverkare. 
Standard. Du kan utan problem köpa film i Portugal till den japanska kamera som du 
köpt i Sverige. Standard. (”Det är inte pengar …” 2005:3) 

 
Dessa texter, som får världen att fungera och bli mindre splittrad, har aldrig 
tidigare blivit utsatta för en språklig undersökning. Den här uppsatsen handlar 
om en standard om informationssäkerhet och dess kontext. 

1.1 Vad är en standard? 
SIS är det nationella standardiseringsorganet i Sverige, en ideell förening med 
medlemmar från företag, myndigheter och andra organisationer. SIS leder ar-
betet med att ta fram standarder för att ”förenkla, förbättra, kvalitetssäkra och 
skapa gemensamma normer” inom olika typer av verksamheter (”Det är inte 
pengar …” 2005:3). Det finns standarder för en mängd områden, till exempel 
hälso- och sjukvård, miljö och säkerhet, byggnadsarbete och konsumentpro-
dukter. Den som följer en standard kan ha möjlighet att bli certifierad av ett 
oberoende organ, vilket ofta ger konkurrensfördelar och en nödvändig kvali-
tetsstämpel. 
 
När en standard framställs i Sverige är ofta flera institutioner inblandade. SIS 
är medlem i ISO, det globala standardiseringsorganet, och CEN, det europei-
ska. SIS tar visserligen fram rent nationella standarder, men verksamheten do-
mineras av arbetet i ISO och CEN. Alla tre institutionerna tar emot och röstar 
om förslag till standarder. Inom CEN krävs att medlemmarna fastställer de 
standarder som godkänts, även om de röstat emot förslaget. Om SIS då har en 
motstridig eller överlappande standard måste den dras in. Inom ISO finns inte 
samma krav. Där kan SIS välja vilka standarder som ska fastställas som sven-
ska. (”Utveckla standarder” 2005) 
 
TNC, Terminologicentrum, har flera uppdrag från SIS. Bland annat granskar 
man standarder ur terminologisk synvinkel, eftersom terminologiavsnitt är cen-
trala i de flesta standarder. Ibland hålls introduktionskurser i terminologiarbete 
i början av ett standardiseringsprojekt. 
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1.2 Tidigare forskning om standardisering 
Fernler och Svedberg Nilsson (2005) tar upp standardisering i sin organisa-
tionsteoretiska diskussion av ”det nya regelsamhället”. Standarderna sorteras in 
under begreppet frivilliga regler, som i motsats till tvingande regler inte är 
kopplade till sanktioner. De frivilliga reglerna är dock kodifierade och har en 
formell upphovsperson, som till exempel kan ha som affärsidé att sälja reglerna 
(s. 15). De frivilliga reglerna har ökat i samhället, samtidigt som det finns en 
global trend att avskaffa och förenkla tvingande regler. Särskilt standarder för 
ledning och styrning av organisationers verksamhet har blivit allt vanligare. 
Fernler och Svedberg Nilsson vill därför hellre tala om en omreglering än om 
en avreglering av samhället under de senaste decennierna (s. 11 f). Att ISO och 
SIS kan bygga sin verksamhet på försäljning av standarder kan alltså ses som 
effekten av en samhällsförändring. 
 
Tamm Hallström (2000, se även 2005) undersöker i en organisationsteoretisk 
avhandling bland annat ISO:s arbete med att ta fram standarder för kvalitets-
system. Hon analyserar standardiseringsverksamhet ur ett regel- och auktori-
tetsperspektiv, och hennes huvudfråga handlar om ”hur standardiseringsorga-
nisationer arbetar för att få andra att följa sina standarder” (2000:35). Tamm 
Hallström menar att arbetet sker dels genom argumentering för standardföljan-
dets positiva effekter, dels genom förstärkning av den egna auktoriteten på 
olika sätt, till exempel i samarbete med betydelsefulla organisationer. Argu-
menten för de positiva effekterna handlar om social och funktionell samord-
ning och om effektivitet och rationalitet. 
 Genom intervjuer och deltagande observationer av arbetsmöten och konfer-
enser visar Tamm Hallström också vilken komplex process som ligger bakom 
framtagandet av standarderna. Intressen från olika branscher och länder ska 
jämkas samman, och eftersom arbetet tar lång tid uppstår nya problem på väg-
en som genererar nya arbetsgrupper och en allt större byråkrati. 
 Dessutom har en hel bransch av konsulter och certifieringsorganisationer 
vuxit fram kring standarderna, som har intressen av att användarna behöver 
hjälp att tolka och anpassa texterna efter sina verksamheter. En intervjuad kon-
sult illustrerar företeelsen: 
 

Det går inte att skriva en generell standard som alla företag ska kunna använda som 
samtidigt är tydlig och specifik, utan det måste vara mer abstrakt. Vi känner ju att vi 
uppfyller en roll genom att vi ofta får höra ’Jaså var det det här det handlade om’. 
Och det tyder ju på en brist i standarden, att den inte kan kommunicera det. 
Samtidigt kan man ju kanske tänka sig att det behövs den här typen av mellanhänder 
som tillrättalägger och förklarar och gör det begripligt. (Tamm Hallström 2000:73) 

 
I Tamm Hallströms forskning analyseras standardiseringen som verksamhet. 
Språkvetenskapliga undersökningar av texter inom den här verksamheten sak-
nas däremot, och jag tar nu upp några utgångspunkter för en språklig analys. 
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1.3 Syfte 
Syftet är att beskriva SIS standard om informationssäkerhet i sin kontext, för 
att undersöka hur texten och genren förhåller sig till kontexten och dess aukto-
riteter. 
 Mer specifikt undersöker jag hur standarden samspelar med den handbok 
som är till för att underlätta användningen. Vad händer med standardens inne-
håll när det rekontextualiseras i handboken? Hur gör handboken för att upp-
fylla sitt syfte? 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
De begrepp som är centrala i min undersökning är framför allt hämtade från 
diskursanalysen, eller vad Ledin (1996) kallar kritisk textanalys. En viktig ut-
gångspunkt där är antagandet att text och kontext ömsesidigt betingar varandra, 
så att en text både är en effekt av en social struktur och samtidigt kan omforma 
den sociala verkligheten. Den språkliga formen i en text är också förbunden 
med maktrelationer och ideologier (s. 21). 
 I den tidigare forskningen framgår att flera intressenter och auktoriteter är 
inblandade i utformningen av standarder. Begreppet auktoritet kan därför vara 
relevant även vid en språklig analys. I anslutning till auktoritetsbegreppet 
kommer jag också in på genre. Standarder förhåller sig till andra texter på olika 
intressanta sätt, och för att belysa en del av förhållandena tar jag upp begreppet 
intertextualitet. Hur standarden och handboken fungerar i sina kontexter har 
förstås mycket att göra med läsningen av dem, och därför använder jag också 
några läsarteoretiska begrepp.   

1.4.1 Texters och genrers auktoritet 
Med utgångspunkten att sakprosa kan studeras som sociala relationer diskuter-
ar Englund m.fl. (2003) hur auktoritet och makt gör sig gällande i sakprosatext-
er. Författarna sammanfattar sin förståelsemodell så här: 

 
Auktoriteten har en institutionell grund: bakom texterna finns en institution som 
utövar makt genom dem och ofta också över dem. Institutioners regler och konven-
tioner påverkar texternas utformning, och föreställningar om läsaren och hur denna 
kommer att behandla texten spelar stor roll när texterna utformas. Den text-externa 
auktoriteten gestaltas på olika vis i texten. Men läsarförväntningar spelar i sin tur 
stor roll för texternas auktoritet; olika genrer tillskrivs till exempel olika grader av 
auktoritet. Förväntningarna, liksom den auktoritet texten faktiskt ges, skiljer sig åt 
beroende på vem läsaren är och de sociala och materiella villkor som omger läsakt-
en. (Englund m.fl. 2003:161 f) 

 
Av citatet framgår att texters auktoritet är kopplad till den genre de ingår i. 
Genre kan definieras på många sätt, och jag utgår här från Ledins (1996) av-
gränsning av begreppet: 
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1. En genre kopplar texter till en återkommande social process där människor 

samhandlar genom texter 
2. En genre innefattar prototypföreställningar om textutformningen 
3. En genre är normalt namngiven och på så sätt språkligt och socialt kodifierad 
4. En genre är en tradition som tas i bruk i en situation, varför den förändras över 

tid  
(Ledin 1996:26 ff) 

  
Texters och genrers tillgänglighet är ofta en förutsättning för möjligheterna att 
utöva makt, men kan också vara ett hinder för auktoriteten. Auktoriteten kan 
bygga på att bara ett fåtal har fysisk tillgång till en viss text. Dessutom kan till-
gängligheten ses bildligt, som en fråga om svårbegripliga respektive lättbegrip-
liga texter. För svårtolkade texter ”krävs särskilda instanser för att upprätthålla 
och sprida texternas auktoritet; de förefaller omhuldas av vissa typer av institu-
tioner”. Så kallade yrkesläsare blir nödvändiga (Englund m.fl. 2003:173). 
 
Yrkesläsare kan jämföras med de mellanhänder som konsulten i citatet ovan 
(kap 1.3) beskriver. Mårdsjö (1992) tar upp fenomenet när hon nämner två 
vanliga föreställningar om läsaren hos författare till tekniska handböcker: den 
första handlar om att användarna inte läser texten och den andra om att ”kun-
niga mellanhänder läser och ’översätter’ den tekniska texten till bredare använ-
dargrupper” (s. 223). Mellanhänder kan alltså vara viktiga förvaltare av en 
texts auktoritet. 
 Mårdsjö urskiljer också tre syften hos handböcker som ska sprida teknik till 
breda användargrupper: anvisning, teknikbeskrivning och teknikmotivering. 
Den rena anvisningen ska ge läsaren specifik handlingskompetens, och utgörs 
ofta av kortfattat språk med många uppmaningar i en tydlig och överskådlig 
struktur. Anvisningar kompletteras ofta av teknikbeskrivningar, som synliggör 
tekniken och dess möjligheter för läsaren och ger en helhetsbild. Men anvis-
ningar och teknikbeskrivningar räcker inte alltid för att texten ska förtjäna sin 
auktoritet. Texten måste inte bara förstås, utan också accepteras känslomässigt 
och socialt. Teknikmotivering innebär således att texten försöker skapa intresse 
och vilja till användning på olika sätt. Vanliga stilistiska knep för övertalning 
och övertygning är bland annat metaforer och liknelser, tilltalsformer och 
emotiva uttryck (s. 39f). 

1.4.2 Intertextualitet och rekontextualisering 
En intertextuell syn på språkanvändning innebär att varje text, såväl talad som 
skriven, förutsätter andra texter. En författare kan inte ensam härska över en 
texts mening, utan andras röster och intentioner är ständigt närvarande 
(Ajagán-Lester m.fl. 2003:203). Språkligt kan intertextualitet analyseras på 
flera olika sätt, och intertextuella förhållanden kan vara av olika slag. 

Ledin (1997) använder termen textsamspel för förhållanden där en annan 
text är ”explicit närvarande i den aktuella texten”. Vid normsamspel är inter-
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textualiteten mer abstrakt och handlar om hur texter förhåller sig till olika 
textnormer (s.32f). 

Begreppet rekontextualisering ”fokuserar hur texter vandrar mellan olika 
kontexter i samhället och drar på sig nya innebörder” (Ajagán-Lester m.fl. 
2003:230). Till skillnad från intertextualitetsbegreppet, som ofta används för 
att analysera intertextuella förhållanden inom en och samma text, belyser 
rekontextualiseringen relationer mellan flera faktiska texter i sina kontexter. 
Termen intertextuella kedjor kan användas för att sammanfatta rekontextuali-
seringar (a.a.). 

1.4.3 Textens funktion i lässituationen 
Hur och varför läser man en viss text? Josephson och Melander (2004) utreder 
begreppen ”läsarter, dvs. den övergripande tolkningsramen för receptionen av 
en text, lässituationer, dvs. i vilka sammanhang och i samband med vilka verk-
samheter som läsningen äger rum, och läsmål och lässtrategier, dvs. målen med 
läsningen och sätten att uppnå dessa. Den läsare som har allt detta under kon-
troll blir ’den goda läsaren’” (s. 130). 
 
Gunnarsson (1984) kopplar i sin teori om begriplighet förståelsenivåer och läs-
mål till olika textnivåer. Hon tar upp fem läsmål: memorering av textytan, regi-
strering av textinnehållet, förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning, inte-
grering i egen omvärldsuppfattning och direkt handlingsinriktad förståelse 
(s. 82f). Den direkt handlingsinriktade förståelsen, som standarderna bör syfta 
till, innebär att ”[t]exten relateras främst till läsarens situation, dennes om-
världsuppfattning och olika handlingsalternativ” (s. 71). De textnivåer som 
bearbetas primärt är då perspektiv och funktionsinriktning, medan semantik, 
syntax och typografi endast är hjälpnivåer. Med perspektiv och funktionsinrikt-
ning avses textens grundläggande urval och strukturering av fakta (s. 83). 
Denna textnivå kan alltså ses som avgörande för om läsaren lyckas gå från 
textvärld till praktisk handling (jfr Josephson och Melander 2004:133). 
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2 Material och metod 

2.1 Textmaterialet 
Mitt huvudsakliga material är SIS standard om informationssäkerhet och SIS 
Ge din information rätt säkerhet – Handbok i informationssäkerhetsarbete. 
Texterna handlar om hur organisationer säkrast skyddar sin information och 
om hur hot och risker mot organisationerna kan minimeras. Hoten och riskerna 
kan vara av olika slag. Risk för att en anställd sprider hemlig information, risk 
för tekniskt datasabotage och risk för materialförstörelse vid brand är exempel 
på områden som berörs. Med hjälp av texterna ska användarna få verktyg att 
hantera riskerna och hoten på ett systematiskt sätt. 
 Standarden köps från SIS medan handboken kan laddas ner gratis från SIS 
webbplats. Standarden består av två delar: Ledningssystem för informations-
säkerhet – riktlinjer för styrning av informationssäkerhet, SS-ISO/IEC 17799, 
och Ledningssystem för informationssäkerhet – krav, SS-ISO/IEC 27001. 
Kravdelen är framför allt till för att användas vid kontroller för certifiering. 
Eftersom handboken följer dispositionen i standardens första del, riktlinjerna, 
utgår jag framför allt från den delen i min analys. Kravdelen undersöker jag 
mer översiktligt. 
 I den svenska standarden ingår också den engelska förlagan, så att varannan 
textsida är på svenska och varannan på engelska. Jag analyserar framför allt 
den svenska texten. 
 Standardens första del innehåller 115 sidor svensk text, den andra delen 34 
sidor och handboken 109 sidor. I min textanalys jämför jag särskilt ett kapitel 
ur standardens första del med motsvarande kapitel i handboken: Riskbedöm-
ning och riskhantering. Kapitlet innehåller knappt 640 ord i standarden och 
drygt 650 ord i handboken. I standarden är kapitlen relativt enhetligt utforma-
de, och de språkliga drag jag analyserar i det utvalda kapitlet kan troligen ses 
som representativa för hela texten. I handboken verkar olika delar skilja sig 
mer från varandra, och i min analys av underlättande strategier kompletteras 
därför urvalet med exempel från andra delar av texten (se kap 2.3.3).  
 Vid en av mina analyser använder jag ytterligare en text som jämförelse-
material, broschyren ”Informationssäkerhet – nyckeln till nya affärer” som kan 
laddas ner från SIS webbplats. Den marknadsför och presenterar kort standard-
en. Jag analyserar ett avsnitt på drygt 340 ord med samma tema som de utvalda 
kapitlen i standarden och handboken. 

2.2 Kontakt med aktörer 
För att få en övergripande bild av hur standarden och handboken kommer till, 
används och uppfattas har jag haft kontakt med personer som har ett förhållan-
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de till texterna på olika sätt. Jag har intervjuat standardens projektledare på 
SIS. Fem medlemmar i den tekniska kommitté som ansvarar för projektet har 
skriftligt svarat på frågor om hur de använder och uppfattar standarden och 
handboken. Medlemmarna är mycket vana vid att arbeta med standarden, och 
jag kallar dem här för proffsanvändare. En användare som inte är med i 
kommittén har också svarat på frågorna. Det hade varit önskvärt att också få 
synpunkter från mindre vana användare, men att komma i kontakt med sådana 
har varit svårt. Följande områden berörs i proffsanvändarnas svar: 
 

• Hur texterna används 
• Om de motsvarar förväntningarna 
• Om de upplevs som lättbegripliga eller svårbegripliga, konkreta eller 

abstrakta, bra eller dåligt skrivna, användbara eller inte, tydliga eller 
motsägelsefulla 

• Om och hur handboken har underlättat användningen av standarden 
• Om handbokens innehåll stämmer överens med standardens. 

 
Vidare har jag haft samtal med medarbetare på TNC och fått information om 
deras terminologigranskning och uppfattning av texterna.  

2.3 Text- och kontextanalys 
Utifrån mina teoretiska begrepp har jag valt några analyskategorier. Analysen 
sker både på en kontextuell och en textuell nivå, så att begreppen dels kopplas 
till faktorer utanför texten och dels konkret till olika textuella drag. Varje ana-
lyskategori knyts till ett av de överordnade begreppen (se figur 1), men gräns-
erna är inte helt skarpa. Modalitet kan till exempel säga något om hur texterna 
manifesterar sin auktoritet, men samtidigt ge uttryck för ett intertextuellt för-
hållande. Underlättande strategier har med textens funktion i lässituationen att 
göra, men också med auktoritet och tillgänglighet. Med min uppdelning vill jag 
alltså inte se modalitet som en fast underkategori till auktoritet, utan visa var 
jag lägger tyngdpunkten i analysen. I kapitel 2.3.1–2.3.3 presenteras delanalys-
erna var för sig. De är främst kvalitativa, utom verbprocessanalysen som delvis 
är kvantitativ. 
 
 Auktoritet Intertextualitet Funktion i 

lässituationen 
Kontextanalys Genrevillkor Historik Användningsområden 
Textanalys Textsyften 

Modalitet 
Teman 
Verbprocesser 

Underlättande 
strategier 

Figur 1. Analyskategoriernas förhållande till de teoretiska begreppen 
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2.3.1 Auktoritet: genrevillkor, textsyften och modalitet 
Eftersom texter till stor del manifesterar auktoritet genom den genre de tillhör 
diskuterar jag, utifrån Ledins (1996) kriterier, vad som kännetecknar standard-
erna som genre. Därefter beskriver jag vilka auktoriteter som påverkar utform-
ningen av den svenska informationssäkerhetsstandarden, för att sedan säga 
något om maktförhållanden mellan standarden och användarna, och mellan den 
engelska och den svenska versionen. De här delarna utgör den kontextuella 
auktoritetsanalysen, som handlar om hur institutioner utövar makt genom och 
över texterna (se kap 1.4.1). Som källor använder jag intervjun med projektled-
aren på SIS och samtalen med TNC-medarbetarna. Jag gör också jämförelser 
med Tamm Hallströms (2000) resultat. 
 För att se hur standarden och handboken försöker förtjäna sin auktoritet 
textuellt undersöker jag om och hur texterna formulerar och motiverar sina syf-
ten. Enligt Hellspong och Ledin (1997) är textsyften viktiga för vilka kommu-
nikativa funktioner och uttrycksmedel som blir aktuella. De stödjer målet för 
den verksamhet där texten ingår (s. 54). I Hellspong och Ledins modell sorteras 
textsyften under situationskontexten, men jag analyserar alltså hur syftena 
uttrycks explicit, i själva texten. De kan då ses som exempel på vad Mårdsjö 
(1992) kallar teknikmotivering. Teknikmotiveringen är i och för sig ofta subtil 
och inte så synlig på textens yta (s. 57), men jag undersöker här just ställen där 
den faktiskt är explicit.  
 I en analys av modalitet undersöker jag propositionernas relationer till text-
världen, eftersom de ofta är uttryck för maktrelationer (Hellspong och Ledin 
1997:133f). Med propositioner menas vad texten säger om sina teman, oftast 
uttryckt i satsform. Modaliteten visar i hur hög grad texten tar sin världsbild för 
given, och säger därför något om hur den text-externa auktoriteten gestaltas i 
texten. Jag använder Hellspong och Ledins indelning i faktiska och icke-faktis-
ka propositioner. Faktiska propositioner ”påstår att något ser ut på ett visst sätt 
i textvärlden” (s. 133). Icke-faktiska propositioner delas i sin tur upp i sanno-
likhet, antagande och behövlighet, och signaleras av en rad språkliga konstruk-
tioner. Sannolikhet kan till exempel signaleras av satsadverbial som säkert, 
troligen, kanske eller av hjälpverb som kan, torde. Antagande kan signaleras av 
villkorsbisatser eller av hypotetiska verb som anta, tänk om. Behövlighet kan 
signaleras av hjälpverb som bör, måste, ska eller av att-satsstyrande adjektiv 
som nödvändigt, önskvärt (s. 133f).   

2.3.2 Intertextualitet: historik, teman och verbprocesser 
Här beskriver jag standarden som produkt av en diakron intertextuell kedja (se 
Ledin 1997:34), för att säga något om villkoren i tillkomstsituationen.  
 För att se hur standardens innehåll rekontextualiseras i handboken gör jag en 
jämförande analys av teman och verbprocesser. Dessa kategorier är inte kon-
ventionella för intertextualitetsanalyser, men jag menar att man egentligen kan 
jämföra vilken språklig eller textuell enhet som helst för att analysera intertext-
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ualitet, åtminstone i texter som har ett tydligt rekontextualiseringsförhållande 
till varandra. Teman och verbprocesser har jag valt för att de kan visa exempel 
på text- och normsamspel mellan standarden och handboken. Kategorierna är 
alltså valda för att passa mitt material. 
 I temaanalysen kan man säga att intertextualiteten handlar om textsamspel. 
Jag använder Hellspong och Ledins (1997) indelning i relativa makroteman 
och mikroteman, där makroteman utgör huvudämnen i texten och mikroteman 
underämnen. Analysen ger då en bild av textens hierarkiska struktur (s. 118). 
 Genom verbprocessanalysen beskriver jag ett normsamspel, där en textnorm 
från standarden kan sägas rekontextualiseras i handboken. Jag använder Hell-
spong och Ledins (1997) indelning i handlingar (någon gör något), händelser 
(något sker), tillstånd (något är) och mentala processer (någon tänker, känner, 
ser eller hör). Handlingar och händelser uttrycks med dynamiska verb, efter-
som de innebär att något förändras, medan tillstånd kännetecknas av statiska 
verb och inte medför någon förändring. Mentala processer kan uttryckas med 
både statiska och dynamiska verb, men till skillnad från i de övriga processtyp-
erna uppträder handlingar, händelser eller tillstånd här i en människas inre 
(s. 131). Det finita verbet i varje sats förs till en av kategorierna, utom när sat-
sen innehåller ett hjälpverb. Då kategoriseras det infinita huvudverbet. Jag har 
också modifierat analysen genom att i en särskild del kategorisera även verb i 
infinitivfraser. Avsikten är att undersöka vad jag uppfattar som något typiskt 
för texterna, nämligen att en stor del av textens handlingar uttrycks i infinitiver 
(och då menar jag infinitiver utan finita hjälpverb). För att ha något att jämföra 
fördelningen med använder jag broschyren om informationssäkerhet som extra 
text i verbprocessanalysen. 

2.3.3 Funktion i lässituationen: användningsområden och 
underlättningsstrategier 
Här diskuterar jag några sätt som texterna används på, utifrån proffsanvändar-
nas kommentarer. Jag beskriver också strategier som handboken använder för 
att uppfylla sitt syfte. För att identifiera underlättande strategier utgår jag från 
Gunnarssons (1984) tes att direkt handlingsinriktad förståelse hänger ihop med 
textens perspektiv och funktionsinriktning. Jag låter analyskategorin vara öpp-
en och letar förutsättningslöst i hela texten efter grepp som närmar standardens 
innehåll till läsarens perspektiv, och till den situation som läsaren antas befinna 
sig i. Först när jag valt ut sådana grepp jämför jag dem med några fastställda 
kategorier, nämligen Mårdsjös (1992) indelning i anvisande, teknikbeskrivande 
och teknikmotiverande syften. 
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3 Analys 

Analysen är disponerad efter de överordnade teoretiska begreppen, även om 
gränserna som sagt inte är skarpa. Intertextualitet kan komma in också i aukto-
ritetsanalysen och tvärtom. Jag börjar med de mer övergripande, kontextualla 
analyserna under respektive begrepp för att sedan gå in på de mer specifika 
textanalyserna. Men även text- och kontextanalyserna går in i varandra – allt 
hänger ju ihop. 

3.1 Auktoritet 

3.1.1 Standarden som genre 
Det finns standarder inom vitt skilda områden, allt från en standard för hur stor 
en päronkorg ska vara för att få kallas päronkorg till standarder för hur man 
upprättar miljöledningssystem. Man kan fråga sig om dessa texter utgör en 
genre, men med utgångspunkt i Ledins (1996) kriterier tycker jag att svaret blir 
ja. 
 För det första är texterna del i en återkommande social process som handlar 
om att standardisera produkter och verksamheter enligt fastställda normer. På 
så sätt har texterna samma övergripande kommunikativa syfte, och de är cen-
trala i samhandlingen kring detta syfte. De är också förknippade med sociala 
värden, nämligen (enkelt uttryckt) nyttan av frivilliga regler, som läsarna bör 
bekänna sig till (jfr Ledin 1996:26f). 
 För det andra finns prototypföreställningar om texternas utformning. De har 
en liknande struktur med återkommande avsnitt. I ett förord presenteras de 
inblandade institutionerna och sedan följer oftast kapitel 0 (!) Orientering där 
standardens ämne presenteras. Kapitel 1 brukar heta Omfattning och vara kort-
fattat, och i kapitel 2 ges en lista över relevanta termer och definitioner. Trots 
att texterna kan ha mycket olika innehåll finns alltså typiska textuella konven-
tioner att följa (jfr Ledin 1996:27f). 
 För det tredje är texterna socialt och språkligt kodifierade genom namnet 
standard. Det finns också underbeteckningar, som i informationssäkerhetsfallet 
namnet ledningssystem (där flera liknande standarder ingår). Ledningssystem-
standarder kan i sin tur delas upp i rådgivande standarder och kravstandarder 
(jfr Ledin 1996:28f). 
 För det fjärde, slutligen, tillhör texterna en tradition som tas i bruk i olika 
situationer och därmed förändras över tid. De är intertextuella till sin karaktär 
(jfr Ledin 1996:29 och kap 3.2.1). Informationssäkerhetsstandarden är just ett 
uttryck för hur traditionen har förändrats. Under 1900-talet har de områden 
som anses lämpliga för standardisering ökat, och från att mest ha gällt tekniska 
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produkter växer nu alltfler standarder för verksamheter fram (Tamm Hallström 
2000:10ff). Dessa texter är avsedda att användas inom många olika sorters pro-
duktionsprocesser och organiseringsarbeten, och är därför ”extremt generellt 
formulerade” (s. 14). De nya standarderna är tecken på att handlingsmönster i 
den omgivande kulturkontexten har förändrats, så att nya textrelevanta situa-
tionskontexter kan uppträda (jfr Hellspong och Ledin 1997:59). Frivilliga reg-
ler har blivit vanligare, och en standard om informationssäkerhet blir relevant i 
ett kunskapssamhälle där kunskap ses som nödvändig att skydda. 

3.1.2 Maktförhållanden kring standarden 
Framför allt två institutioner utövar makt genom och över informationssäker-
hetsstandarden: ISO och SIS.1 Auktoritetens institutionella grund är alltså mer 
komplicerad än i fall där endast en institution står bakom texten. För att påver-
ka standardens innehåll måste SIS gå via ISO – man kan inte göra ändringar i 
den svenska översättningen som inte stämmer överens med den engelska för-
lagan. Arbetet på SIS-nivå handlar dock inte om att passivt följa den överord-
nade institutionens direktiv. ISO byggs ju upp av medlemmar från de olika 
nationella standardiseringsorganisationerna, och representanter från SIS för 
fram sina åsikter i ISO. 
 Arbetet med texten sker enligt en så kallad konsensusprincip. Man vill vara 
överens om utformningen och ta hänsyn till alla inblandades åsikter, vilket i 
praktiken är ett tidskrävande arbete. Deltagarnas varierande bakgrund, intress-
en och kunskaper i arbetsspråket engelska påverkar diskussionerna (se Tamm 
Hallström 2000:78ff). 
 Men den svenska standarden har alltså en underordnad position gentemot 
den engelska, vilket får konsekvenser för språket i översättningen. För att stäm-
ma överens med originalet är texten nästan undantagslöst översatt mening för 
mening. Enligt TNC har det starka drag av ”översättningska”, samtidigt som 
det finns onödig termvariation som inte förekommer i den engelska versionen. 
(TNC:s terminologiska granskning utfördes i det här fallet efter att standarden 
getts ut, och får inte effekt förrän i nästa version, en miss som projektledaren 
beklagar.) 
 Texten är översatt av en extern översättare och har sedan diskuterats och 
bearbetats i en arbetsgrupp utsedd av den ansvariga tekniska kommittén. I 
arbetsgruppen ingår ”experter” som själva finansierar sin medverkan och som 
har intresse av standarden på olika sätt (jfr Tamm Hallström 2000:86ff). Bland 
experterna finns konsulter, revisorer, representanter från myndigheter och någ-
ra representanter från företag. Bearbetningen av översättningen går till så att 
den engelska och den svenska versionen visas på en bildskärm bredvid varand-
ra, och så diskuteras (enligt konsensusprincipen) hur de engelska formulering-
arna egentligen ska tolkas. Projektledaren påpekar att det ofta handlar just om 
tolkningar som inte är självklara, eftersom redan språket i den engelska texten 
är ”lite vagt”. Att uppnå den exakta överensstämmelse man strävar efter är i 
                                                        
1 Källa för detta avsnitt är min intervju med projektledaren. 
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praktiken en svår uppgift. Ofta verkar experterna också mena att de engelska 
uttrycken inte riktigt fungerar på svenska (jfr kommentarerna i kap 3.3.1). En 
förklaring tror jag kan vara att de innan standarden finns på svenska redan har 
arbetat med den på engelska, för att kunna påverka innehållet. När sedan över-
sättningen ska diskuteras är experterna mer vana vid den engelska terminologin 
än vid den svenska. 
 
Vilket maktförhållande råder då mellan informationssäkerhetsstandarden och 
dess användare? Man kan kalla det ambivalent. För att ett företag eller en orga-
nisation ska kunna certifieras enligt standarden måste direktiven i kravdelen 
förstås följas, men makten bygger på en frivillig överenskommelse om att verk-
samheten (företagens informationssäkerhetsarbete) behöver standardiseras. 
Användarna måste bekänna sig till nyttan av standarden för att den ska ha prak-
tisk legitimitet – auktoriteten måste förtjänas. En auktoritetssyn som inte bygg-
er på underkastelse utan på ”insikt och förnuftsgrundat samtycke” är delvis 
relevant här (Englund m.fl. 2003:162). 
 Informationssäkerhetsstandarden verkar framför allt användas för just för-
bättring av informationssäkerheten, inte för certifiering (bara tio användare är 
certifierade i Sverige). Men det går trender i både användning och certifiering 
inom olika standardiseringsområden – om tongivande företag certifieras enligt 
en standard kan andra företag i samma bransch tvingas följa efter, för trovär-
dighetens och konkurrenskraftens skull. En sådan utveckling har förstås SIS 
intresse av. Som Tamm Hallström (2003) påpekar är det alltså inte helt själv-
klart att standarderna bör förstås som frivilliga regler, utan i praktiken finns en 
varierande grad av frivillighet respektive tvång (s. 34). 

3.1.3 Textanalys: textsyften och modalitet 
Här analyserar jag hur standardens första del och handboken formulerar och 
motiverar sina syften. Därefter jämför jag hur modaliteten uttrycks i kapitlet 
Riskbedömning och riskhantering i samma texter, samt i standardens andra del. 

Textsyften med motiveringar 
Både standarden och handboken formulerar textsyften explicit. Standarden gör 
det under den genrespecifika rubriken Omfattning i kapitel 1: ”Denna standard 
anger riktlinjer och allmänna principer för att initiera, införa, bibehålla och för-
bättra informationssäkerhetsarbetet i en organisation” (s. 1). Syftet ska uppfyll-
as genom att användaren bygger upp ett LIS, ledningssystem för informations-
säkerhet. Hur det går till är vad texten försöker beskriva. Men att en organisa-
tion behöver ett LIS är inte självklart, eftersom standarden som sagt är ett 
exempel på frivilliga regler. Auktoriteten måste förtjänas, och följaktligen 
motiverar texten sitt syfte. Motivering finns redan före kapitel 1, nämligen i 
kapitel 0 Orientering (som också är typiskt för genren), både under rubrik 0.1 
Vad är informationssäkerhet? och 0.2 Varför behövs informationssäkerhet? 
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Under rubrik 0.1 är motiveringen ganska allmän: information måste skyddas 
därför att den är ”oumbärlig för en organisations verksamhet”, särskilt ”i en 
alltmera integrerad affärsvärld” (s. viii). Under rubrik 0.2 utvecklas motiver-
ingen med vad man skulle kunna kalla en uppräknande metod. Flera av men-
ingarna lastas med exempel på nyttan av informationssäkerhet och på vad som 
kan hända om informationssäkerheten brister: 
 

Att definiera, uppnå, bibehålla och förbättra informationssäkerheten kan var [så!] 
avgörande för att upprätthålla organisationens konkurrensförmåga, kassaflöde, 
lönsamhet, efterlevnad av gällande lagstiftning och anseende på marknaden. 
 
Organisationer och deras informationssystem och nätverk utsätts för hot från många 
håll, t.ex. databedrägerier, spionage, sabotage, vandalisering, brand eller översväm-
ning. Orsaker till skada, exempelvis skadliga program, angrepp av hackare och 
”denial of service”-attacker har blivit vanligare, mer ambitiösa och alltmer sofisti-
kerade. (s. viii) 

 
Uppräkningarna, som är vanliga på flera ställen i standarden, är kanske en 
effekt av den jämkningsprocess mellan olika intressen som ligger bakom text-
en. Argumenten handlar om rationalitet och effektivitet för den egna organisa-
tionen, men samordningsargument saknas (jfr Tamm Hallström ovan, kap 1.2). 
Att certifieringen enligt just den här standarden ännu inte tagit fart kan möjlig-
en ha med saken att göra. Kanske saknas tillräckliga incitament för att företag 
ska vilja använda standarden som en kvalitetsstämpel utåt. Teknikmotiveringen 
fungerar starkare på det rationella planet än på det sociala (jfr Mårdsjö 
1992:57). 
 
Handbokens syfte beskrivs under rubriken Förord så här: ”För att underlätta 
införandet av LIS, i framför allt mindre och medelstora företag, väcktes idén 
om en handbok som ger praktisk handledning och exempel från verksamheter” 
Man får också veta att boken ”hjälper dig att bygga ett LIS via SS-ISO/IEC 
27001 med stöd av SS-ISO/IEC 17799” (s. 1). I kapitel 1 Inledning kommer en 
ny syftesbeskrivning: ”Handboken är tänkt att fungera som ett komplement till 
riktlinjerna [dvs. standardens första del] och även att användas vid utbildning 
inom området” (s. 1-1). De senare formuleringarna förutsätter att handboken 
används tillsammans med standarden, medan den förra inte hänvisar till stan-
darden i sig, utan till standardens ämne (införandet av LIS). Den första formu-
leringen implicerar en möjlighet att införa LIS utan standarden. Möjligheten 
bekräftas i min intervju med projektledaren, som tror att handboken har an-
vändare som vill förbättra sin informationssäkerhet utan att behöva köpa stan-
darden. Att detta sker är återigen ett tecken på det svaga certifieringsincitamen-
tet. Standardens auktoritet är inte starkare än att vissa väljer handboken som 
ersättning. Men genom handboken sprids kunskap om standarden, som från 
SIS perspektiv förhoppningsvis kan ge starkare auktoritet och benägenhet till 
certifiering på sikt. 
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Handboken motiverar endast sitt syfte implicit: den beskrivs som praktisk och 
innehållande exempel, något som läsaren kan sakna i standarden. Handboken 
antar därmed att läsaren behöver hjälp att gå från standardens textvärld till 
praktisk handling. 

Modalitet 
Ordet riktlinjer i standardens första dels titel ger en fingervisning om textens 
modalitet. I princip alla propositioner i kapitlet är icke-faktiska, och de flesta 
signalerar behövlighet med hjälpverbet bör. (I standardens andra del, där ordet 
krav ingår i titeln, signaleras behövligheten i stället för det mesta med skall). 
Vid ett tillfälle uttrycks behövligheten i del 1 starkare än i resten av texten, 
med måste: ”För varje risk som identifieras under riskbedömningen måste ett 
riskhanteringsbeslut fattas” (s. 5). Det finns också propositioner som signalerar 
sannolikhet, med hjälpverbet kan och vid ett tillfälle med satsadverbialet kan-
ske. Exempel: ”Det är kanske inte möjligt för små organisationer att särskilja 
alla arbetsuppgifter och andra sätt att uppnå samma mål för styrningen kan vara 
nödvändiga” (s. 6). 

Texten säger till läsaren: ”Så här bör du göra”. Ordet bör ger ett visst tolk-
ningsutrymme, även om det inte är så stort. Genom sannolikhetsmarkörerna 
vidgas tolkningsutrymmet något. 

Hur förhåller sig handboken till standardens modaliteter? Här finns fler 
faktiska propositioner, vilket ger en starkare ton av ”Så här gör du” än i 
standarden. Två exempel är ”Riskhanteringen görs enligt ett antal steg i en 
riskhanteringsprocess” och ”Processen består av ett antal aktiviteter:” (s. 4-1). 
Men även i handboken signaleras behövlighet med bör och sannolikhet med 
kan. Behövligheten uttrycks dessutom flera gånger med det att-satsstyrande 
värdeordet viktigt: ”Det är viktigt att kartlägga organisationens interna och 
externa intressenter”, ”Det är viktigt att upprätta en policy för extern kommu-
nikation”, ”Det är viktigt att upprätta en policy för intern kommunikation” 
(s. 4-1 f). Sex gånger förekommer ordet viktigt i kapitlet, vilket skulle kunna 
uppfattas som något nervöst eller tjatigt. Uttrycken kan ses som interpersonella 
understrykningar (motsatsen till garderingar). Sådana ingår ofta i en dominans-
strategi och fungerar ”som markörer för säkerhet, tillförsikt och auktoritet” 
(Hellspong och Ledin 1997:171).  

Sammanfattningsvis ger handboken ett mer styrande intryck än standardens 
första del, både genom de faktiska propositionerna och genom de behövlighets-
markerande understrykningarna. Ännu starkare auktoritet signaleras i standard-
ens kravdel, vilket inte är förvånande. 
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3.2 Intertextualitet 

3.2.1 Standardens historik och intertextuella kedjor 
SIS standarder är tydligt delar i olika intertextuella kedjor. De förhåller sig till 
förlagor på andra språk, är revideringar av tidigare versioner och genererar för-
klarande handböcker. De påverkar också texter som användarna skriver utifrån 
standarderna, till exempel policydokument. 

Handboken bygger på standardens innehåll, men syftar till att göra det mer 
lättillgängligt. Den rekontextualiserar innehållet på så sätt att fler kontexter blir 
möjliga, men den kan också användas samtidigt som standarden, i samma kon-
texter.  

Figur 2 illustrerar informationssäkerhetsstandardens historik.2 Den är ett 
typiskt exempel på att standarderna ofta förhåller sig till förlagor på olika sätt. 
Maktförhållandet mellan internationell och svensk text syns också, på så sätt att 
den svenska texten hela tiden är beroende av vad som händer på internationell 
nivå. 
 

                                                        
2 Källa: intervju med projektledaren. 
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Historiken visar en intertextuell kedja av texter som relaterar till varandra. 
Processen är reglerad, men framställningen av en standard tar inte alltid samma 
väg genom de inblandade institutionerna. Informationssäkerhetsstandarden var 
från början brittisk, och röstades sedan igenom som internationell standard av 
ISO:s medlemmar. Andra standarder kan drivas som internationella projekt 
redan från starten, och därefter antas som nationella standarder av de standard-
iseringsorgan som röstar för.  

Ännu hellre än om kedjerelationer kanske man kan tala om kedjereaktioner. 
När en ny internationell standard antas eller revideras utlöses en kedjereaktion 
som ger upphov till nya nationella standarder. Revideringen är ingen bisak i 
sammanhanget, utan ungefär vart femte år får de inblandade länderna lämna 
förslag på ändringar som sedan tas upp i den ansvariga tekniska kommittén på 
ISO-nivå. Dessutom kan man tala om familjer av standarder som ständigt 
växer. Tamm Hallström (2000) visar att de nya standarderna inte alltid spirar ur 
ett användarbehov, utan att kommittéer och arbetsgrupper ofta drivs av en egen 
överlevnadsvilja. En intervjuperson säger: 
 

Så snart som arbetet har kommit igång får dessa arbetsgrupper en enorm överlev-
nadsviljaoch [så!] det är omöjligt att stoppa dem. Om ett projekt avböjs totalt eller 
ogillas av den allmänna opinionen, finner arbetsgruppen ett nytt sätt att presentera 
projektet på och arbetet kan fortsätta. (Tamm Hallström 2000:93) 

Även standarderna om informationssäkerhet är en växande familj, så kommit-
tén och arbetsgrupperna har mer arbete framför sig. 

3.2.2 Textanalys: teman och verbprocesser 
Vad händer med standardens innehåll när det rekontextualiseras i handboken? 
Jag jämför här kapitlet Riskbedömning och riskhantering i de båda texterna 
(standarden: del 1) med avseende på teman och verbprocesser. I verbprocess-
analysen använder jag också broschyren ”Informationssäkerhet – nyckeln till 
nya affärer”, kapitlet Vilken säkerhetsnivå behöver du? 

Teman 
Standardens första del och handboken har alltså samma kapitelrubrik: Riskbe-
dömning och riskhantering. Underrubrikerna skiljer sig däremot åt. Handboken 
har till exempel tre rubriknivåer medan standarden har två. De olika rubrik-
strukturerna redovisas i figur 3 och 4. 
 
4 Riskbedömning och riskhantering 
4.1 Bedömning av säkerhetsrisker 4.2 Hantering av säkerhetsrisker 
Figur 3. Standardens rubrikstruktur i kapitel 4 
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Kapitel 4 
Riskbedömning och 
riskhantering 
4.1 Allmänt 4.2 Bedömning av 

säkerhetsrisker 
4.3 Bearbetning av 
säkerhetsrisker 

4.1.1 Kommunikation 4.2.1 Riskanalys 4.3.1 Utvärdering 
4.1.2 Etablera extern och 
intern miljö 

4.2.2 Identifiera risker 

4.1.3 Etablering av 
extern miljö 

4.2.3 Analysera risker 

4.1.4 Etablering av intern 
miljö 

4.2.4 Riskutvärdering 

4.1.5 
Riskbedömningsgrund 
eller kriterier för 
riskbearbetning 
Figur 4. Handbokens rubrikstruktur i kapitel 4 
 
Hur kan rubrikerna kopplas till texternas makro- och mikroteman? I standarden 
är det ganska enkelt – huvudrubriken betecknar två makroteman som sedan tas 
upp var för sig i underrubrikerna. I handboken blir det mer komplicerat. Här 
representerar inte orden i kapitelrubriken två likvärdiga makroteman, utan 
endast riskbedömningen får en egen rubrik på nästa nivå. Men under den vaga 
rubriken Allmänt verkar snarare riskhanteringen vara makrotema för hela kapit-
let: ”Riskhantering är att hantera risker och därmed möjliga oönskade händelse 
[så!] eller skador som en organisation kan drabbas av” (s. 4-1). Under denna 
rubrik finns också en figur över riskhanteringsprocessen, där riskbedömning är 
ett av stegen och alltså underordnat begreppet riskhantering: 
 

Processen består av ett antal aktiviteter: 
1. Kommunikation 
2. Etablering av miljö; intern & extern 
3. Riskbedömning som består av 

a. Riskanalys som består av 
i. Identifiera risker 
ii. Analysera risker 

b. Riskutvärdering 
4. Riskbearbetning 
5. Utvärdering 

(s. 4-1) 
 

Går man vidare till rubriken Bedömning av säkerhetsrisker får man veta att 
”Riskbedömningen innebär att hantera risker på ett systematiskt sätt och består 
av två delar: / 1. Riskanalys / 2. Riskutvärdering” (s. 4-2). Både riskbedöm-
ningen och riskhanteringen handlar alltså om att hantera risker, och skillnaden 
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mellan begreppen blir inte helt glasklar, men kapitlets makrotema verkar ändå 
ha med hantering att göra. Man skulle kanske kunna se riskbedömning och 
riskbearbetning som mikroteman till riskhantering, och som makroteman till 
ytterligare mikroteman på den lägsta rubriknivån. 

Men det räcker inte, om man ser på figuren över riskhanteringsprocessen 
igen. Där aktualiseras fler teman på samma nivå som riskhantering och risk-
bearbetning. Figurens hierarki stämmer inte med rubrikernas. Inte heller är 
figuren en bättre representant för textens makro- och mikroteman än vad rub-
rikerna är. Figurens sista steg, utvärdering, är till exempel i texten ett mikro-
tema till riskbearbetningen, och borde alltså vara underordnat denna, inte som 
nu ett eget steg. Flera inkonsekvenser finns, och figurens verklighet stämmer 
helt enkelt inte med textens. 

Enligt Hellspong och Ledin (1997) framstår mikroteman som inte ryms 
under makrotemat som en förvirring bort från textens huvudlinje (s. 118), och i 
handboken råder just en sådan förvirring. Den som försöker läsa kapitlet till-
sammans med standarden borde bli ännu mer förvirrad, eftersom förhållandet 
mellan texternas teman inte precis är 1:1. Innebörden hos termer och teman 
flyter omkring, och en rubrikindelning som stämde bättre med textens makro- 
och mikroteman skulle kanske kunna hjälpa handboken att underlätta införan-
det av LIS. 

 

Verbprocesser 
Verbprocesserna i kapitlen fördelar sig enligt tabell 1. Till kolumnerna ”fv-
sats” har jag fört huvudverbet i varje finit sats. Här finns alltså både finita och 
infinita verb – de infinita kommer från finita satser med hjälpverb (jfr kap 
2.3.2). I kolumnerna ”iv-fras” finns enbart infinita verb, som inte är huvudverb 
i finita satser, och som normalt inte tas med i verbprocessanalyser. 
 
Tabell 1. Verbprocesser i ett kapitel ur standarden, handboken och broschyren 
 

Standard Handbok Broschyr  
Fv-
sats 

Iv-
fras 

Totalt Fv-
sats 

Iv-
fras 

Totalt Fv-
sats 

Iv-
fras 

Totalt 

Hand-
lingar 

31 28 59 28 17 45 12 4 16 

Händ-
elser 

9 1 10 6 1 7 11 1 12 

Till-
stånd 

18 0 18 28 0 28 11 0 11 

Ment. 
proc. 

2 1 3 0 2 2 2 0 2 
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I alla tre texterna är handlingarna och händelserna tillsammans fler än tillstånd-
en. Den handlingsinriktade karaktären märks alltså i verbprocesserna: saker ska 
göras. Mest dynamisk är faktiskt standarden, särskilt om man räknar in de in-
finita verben i satser utan finit hjälpverb. Men även enligt en helt konventionell 
analys är standarden mest dynamisk, eftersom tillstånden upptar en större del 
av processerna i både handboken och broschyren (se dock nedan om frånvaran-
de agenter). Handboken och broschyren kan alltså inte sägas använda en stark-
are handlingsfrekvens som populariseringsgrepp (jfr Hellspong och Ledin 
1997:131). 
 De mentala processerna i texterna är få. Instruktionerna syftar i första hand 
till att påverka ett arbetssätt och inte användarnas tankar eller känslor. Men 
mentala processer är inte helt frånvarande, utan verb som överväga, förstå och 
tänka igenom ger ett litet bidrag till en pedagogisk ton i texterna. 
 De infinita verben utan finit hjälpverb upptar ungefär 50 procent av hand-
lingarna i standarden. I handboken står de för 40 procent och i broschyren för 
25 procent. Fördelningen skiljer standarden och handboken från broschyren 
stilmässigt. Man skulle kunna se den som ett normsamspel, där ett textmönster 
från standarden rekontextualiseras i handboken. Förutom att handboken återger 
standardens innehåll reproducerar den alltså mönstret att låta en stor del av 
handlingarna förpackas i infinitiver. Ett exempel från standarden: ”Riskbedöm-
ning bör också utföras periodiskt för att behandla förändringar av säkerhets-
kraven och riskläget, …” (s. 5, min kursivering). 
 Dessa infinitivfraser är ofta exempel på så kallade brott mot subjektsregeln. 
Visserligen finns egentligen inte subjektsregeln, men ibland kan sådana här 
konstruktioner ändå vålla problem, särskilt vid adverbiella infinitivfraser som 
inleder meningen eller ingår i en passiv sats – det kan bli oklart vad den under-
förstådda informationen syftar på (Språkriktighetsboken 2005:318f). 
 I exemplet ovan finns just en adverbiell bisats i passiv sats, och agenten är 
underförstådd. Samma typ av konstruktion finns också i handboken: ”Riskut-
värdering är en process som jämför uppskattad risk mot given riskbedömnings-
grund (eller kriterier för riskhantering) för att fastställa riskens betydelse” (s. 4-
3, min kursivering). Även adverbiella bisatser som inleder meningen förekom-
mer: ”För att uppnå en effektiv riskhanteringsprocess måste det finnas möjlig-
het för interna [så!] diskussioner mellan olika interna intressenter men också 
med externa intressenter” (handboken s. 4-1, min kursivering). Och i följande 
mening finns ett exempel på vardera konstruktionen: ”För att få en effektiv 
riskhanteringsprocess måste alla tillgångar och resurser både internt och externt 
identifieras och ligga som grund för att upprätta rätt säkerhetskrav” (handbok-
en s. 4-1, mina kursiveringar). I broschyren används däremot inte den här typen 
av konstruktioner.   
 
Om man ser på vilka deltagare som är inblandade i processerna kan bilden av 
standarden som mest dynamisk förändras. Standarden nämner endast två del-
tagare explicit i kapitlet: organisationen och ledningen. Organisationen har 
rollen som objekt tre gånger, agent två gånger och status en gång. Ledningen 
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nämns endast en gång och är då agent. I resten av propositionerna döljs deltag-
arna bakom passiviseringar och infinitiver. De handlingar som ska utföras är 
alltså nästan aldrig direkt knutna till en deltagare i texten, vilket skapar distans 
till läsaren. 
 I handboken nämns fyra deltagare: interna intressenter, externa intressent-
er, organisationen och kompetensgrupper. Deltagarna är oftare knutna till 
processerna än i standarden, men fortfarande är de för det mesta dolda. 
 I broschyren är förhållandet helt annorlunda. Där är pronomenet du agent i 
en stor del av processerna och skapar närhet till läsaren. Även andra deltagare 
syns tydligare än i standarden och handboken, till exempel säljare, konkurrent-
er, media, företaget och samarbetspartners. 

 

3.3 Funktion i lässituationen 

3.3.1 Några proffsanvändare om standarden 
Kommittémedlemmarna är en ganska speciell användargrupp – de är på sätt 
och vis både sändare och mottagare av standarden. De har inflytande på 
processen genom att till exempel få rösta om antagning av en översättning. 
Samtidigt använder de standarden och ibland handboken i sina verksamheter. 
Det var kommittén som beslutade om att ta fram handboken. Handbokens mål-
grupp, små och medelstora företag, är enligt projektledaren ”omöjlig” att få 
representerad i kommittén. 
 Min analys här kan alltså endast peka på hur personer som själva har inflyt-
ande över standarden uppfattar och använder den. 

Vad används texterna till? 
De sex proffsanvändarna använder framför allt standarden till att antingen ut-
forma olika sorters dokument eller att kontrollera att dokument stämmer med 
standarden. Det handlar om policydokument, regelverk, rutiner, kontinuitets-
planer med mera. En av användarna, som är konsult, använder också både stan-
darden och handboken som underlag för egna handböcker om informationssäk-
erhet. Handboken används som underlag för undervisning och för att ge prak-
tiska exempel som förtydligar standarden. 
 
Den relevanta läsarten för standarden är här alltså en sorts avstämningsläsning 
där innehållet jämförs med en annan text. Lässituationen är en funktionellt 
inriktad skriv- eller granskningssituation, där läsningen av standarden snarare 
är ett verktyg i arbetet med de andra texterna än en huvudsyssla. Läsmålet är 
följaktligen handlingsinriktat och som lässtrategi passar ofta en uppsökande, 
kanske zappande läsning (jfr Josephson och Melander 2004). 



 24 

Hur uppfattas texterna? 
Jämfört med TNC:s bild av standarden kan proffsanvändarnas uppfattning 
verka lite förvånande. TNC misstänker att användarna har svårt att ta till sig 
texten, och i termanvändningen ser de en hel del inkonsekvenser. De sex 
proffsanvändarna tycker däremot överlag att standarden är lättbegriplig, bra 
skriven, användbar, tydlig och till och med konkret. De tycker att den uppfyller 
deras förväntningar. Några invändningar finns dock, framför allt gällande över-
sättningen: 
 

• ”Översättning mellan Eng / Sve har några förbättringsområden”  
• ”vissa översättningar är dåliga”  
• ”Ibland blir det lite töntigt då svenskan saknar en del ord som finns i 

engelskan”  
• ”tekniskt OK men har brister i språk och formuleringar”  
• ”Jag tycker texten inom vissa områden är överarbetad och innehåller för 

mycket löptext m h t verksamhetsnytta. Några områden är tunnare och 
borde kunna kompletteras.”  

• Den enda användaren som inte är med i den tekniska kommittén går 
något längre i kritiken och tycker att texten ”i några fall är lite luddig 
och svårtolkad”.  

 
I två kommentarer märks också en medvetenhet om att standarden kanske inte 
är skriven för vem som helst: ”Den kräver att läsaren är kunnig i ämnet 
informationssäkerhet” och ”handboken är skriven för icke ämnesexperter” i 
motsats till standarden. 
 Alltså, standarden är lättbegriplig och användbar för de här mycket insatta 
användarna, men vore den lättbegriplig för en större användargrupp skulle kon-
sultjobben nog bli färre (jfr kap 1.2). Textens auktoritet bygger till en del på att 
den framför allt är tillgänglig för en grupp uttolkande yrkesläsare (jfr kap 
1.4.1). Den goda läsaren är antagligen just en yrkesläsare. 
 
De som använder handboken tycker att också den är lättbegriplig, bra skriven 
och användbar. Den användare som klagar på standardens luddighet tycker att 
handboken ”absolut har underlättat användningen av standarden”. En konsult 
påpekar dock att ”den kan självklart inte ersätta standarden”. Ingen ser något 
problem med innehållslig överensstämmelse mellan de två texterna. 

3.3.2 Textanalys: vad gör handboken för att underlätta? 
Vad finns då i handboken som kan koppla standardens textvärld till läsarens 
praktiska handling? Eftersom handboken har en snävare målgrupp än standard-
en, och inte måste följa en engelsk förlaga, borde den ha bättre förutsättningar 
att anpassa perspektiv och funktionsinriktning. 
 Ett inte helt ovanligt inslag i instruerande texter är påhittade exempelberätt-
elser (Josephson och Melander 2003:133). Handboken använder greppet 
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genom att beskriva det fiktiva företaget ”Medytekk” i en trettonsidig bilaga. 
Beskrivningen är ambitiös med bland annat utdrag ur årsredovisning, namn på 
personer i ledningen, organisationsskiss, kartor, flödesschema över produk-
tionsprocessen och bilder från området där företaget har sina lokaler. I slutet av 
varje kapitel i handboken finns sedan diverse övningsexempel och checklistor 
som utgår från företaget. Exempelberättelsen kopplar standardens innehåll till 
en konkret situation som läsaren förhoppningsvis kan leva sig in i, särskilt efter 
att ha funderat över de tillhörande övningarna som beskriver olika scenarier 
och slutar med frågan: ”Vad borde Medytekk ha tänkt på?” eller ”Vad kan vi 
lära oss av dessa exempel?” (En kurssituation är också lätt att tänka sig här, 
och undervisning är ju ett av handbokens användningsområden.) 

Sådana här direkta frågor är ytterligare ett sätt att närma sig läsarens pers-
pektiv. De saknas helt i standarden, men förekommer på flera håll i handboken. 
Samma sak gäller för du- och vi-tilltal. Vi-tilltalen ger ofta en pedagogisk ton, 
som i frågan ovan eller i en formulering som: ”Om vi ser på exemplet objekt 8 
…” (s. A3-1). Ett direkt du-tilltal etableras i handbokens första mening: ”Infor-
mation är förmodligen en av de mest värdefulla tillgångarna i din verksamhets. 
[så!]” (s. 1). I standarden uttrycks liknande innehåll mer distanserat: ”informa-
tion [är] en tillgång som är oumbärlig för en organisations verksamhet” 
(s. viii). Enligt Mårdsjö (1992) bidrar tilltalsformerna till att skapa förtroende 
och är en del av textens teknikmotiverande dimension (s. 61f). 

Men tilltalsgreppet är verkligen inte genomfört fullt ut i handboken. Efter 
förordet blir texten distanserad, och du- och vi-tilltalen återkommer först i delar 
som inte direkt tar upp standardens innehåll. Ett undantag är dock när handbok-
en kommenterar information från standarden genom att inom citattecken låta 
en presumtiv användares röst komma till tals: ”Informationssäkerhetspolicyn är 
ledningens instrument för att klart ange inriktningen och visa engagemang för 
informationssäkerheten – ’det här är vår avsikt, så här vill vi ha det och så når 
vi dit’” (s. 5-1). Standardens distanserade framställning avspeglas alltså i hand-
boken, men lättas upp i vissa delar. 

En annan viktig strategi för att närma sig läsarens verklighet och praktiska 
handling är exempel på hur dokument kan utformas och på metoder för olika 
analyser. Läsaren får se hur en informationssäkerhetspolicy enligt standardens 
krav kan se ut, och får en checklista med 53 frågor att ställa sig innan hen 
börjar skriva. Boken innehåller också konkreta exempel på olika riskanalys-
metoder. De här greppen kan jämföras med Mårdsjös (1992) teknikbeskrivande 
kategori, där textens anvisande partier förklaras och ges sammanhang. 

Även figurer, som är ett återkommande inslag i handboken, kan fungera tek-
nikbeskrivande. Deras funktion är att åskådliggöra olika processer och förhåll-
anden som tas upp i standarden. De kan ses som ett pedagogiskt grepp som ger 
en alternativ presentation åt ett skriftligt innehåll. 

Sammanfattningsvis märks ett flertal strategier i handboken som har poten-
tial att underlätta användningen av standarden. De rena anvisningarna kom-
pletteras med teknikbeskrivande och teknikmotiverande drag som direkta 
frågor, tilltalsformer, exempel och figurer.  
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4 Slutsatser och diskussion 

Vad kan jag nu säga om standarden i sin kontext? Det är inte svårt att bekräfta 
utgångspunkten att text och kontext påverkar varandra. Den standard jag har 
undersökt är en produkt av omkringliggande maktförhållanden och ideologier, 
och samtidigt del i en pågående intertextuell process som bidrar till att sprida 
ideologin om nyttan av frivilliga regler. Den är knuten till verksamheten infor-
mationssäkerhetsarbete, som i och för sig kan se mycket olika ut beroende på 
var det utförs och av vem, och därför får texten en generell karaktär. 
 
Jag har kopplat några överordnade teoretiska begrepp till olika textuella och 
kontextuella analyskategorier. På så sätt har jag velat få analysen att fungera på 
flera nivåer, så att inte texten blir det enda analysobjektet, vilket den ofta är i 
diskursanalytiska undersökningar. Vidare är analyskategorierna inte helt kon-
ventionella – det är inte självklart att till exempel analysera verbprocesser för 
att säga något om intertextualitet. Men menar man att kontexten och de inter-
textuella kedjorna både finns i och utanför texten kan egentligen vilken språk-
lig kategori som helst vara uttryck för intertextualitet. Begreppet är töjbart, och 
det tycker jag är en styrka. 
 Nedan följer några sammanfattande slutsatser utifrån de teoretiska begrepp-
en. 
 
Auktoritet: Standarden som genre står för ett socialt värde som handlar om 
nyttan av frivilliga regler, och texterna behöver förmedla detta värde för att 
förtjäna sin auktoritet. Informationssäkerhetsstandarden försöker förtjäna auk-
toriteten bland annat genom att motivera sitt syfte utifrån rationalitets- och 
effektivitetsargument. Här bekräftas alltså slutsatser från Tamm Hallströms 
(2000) undersökning. Motiveringen handlar däremot inte om nyttan av att sam-
ordna organisationers informationssäkerhetsarbete, och därmed blir inte nyttan 
av certifiering central i texten. 
 Vad gäller tillgänglighet råder ett ambivalent förhållande mellan olika 
intressen. Yrkesläsare, eller mellanhänder, tjänar på att texterna är svårtolkade. 
De kan hjälpa användarna att gå från den generella textvärlden till praktisk 
handling. Samtidigt tjänar ju institutionerna bakom standarderna på att sprida 
det sociala värdet till många användargrupper. 
 Handboken är ett typiskt exempel på ambivalensen. Den är gratis och kan i 
sig fungera som en mellanhand, men också användas av yrkesläsarna vid 
utbildning. Den sprider inte självklart benägenhet att köpa standarden, utan 
snarare standardens idéer, och den kan användas både med och utan standard-
en. Att se handboken som en mellanhand blir en viss förvrängning av Mårdsjös 
(1992) terminologi. Hennes mellanhänder är ju personer som ”översätter” 
handböcker åt en bredare målgrupp, likt yrkesläsarna i standardiseringsbran-
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schen. När handboken nu själv är mellanhand kan den alltså både konkurrera 
med yrkesläsarna och användas av dem. Konkurrensen är dock kanske inte så 
hotande, eftersom yrkesläsare ingår i kommittén som beslutat om att ta fram 
handboken och verkar se spridningen av det sociala värdet som viktigare än 
bevakandet av tillgängligheten. 
 Modalitetsanalysen visar att standardens två delar manifesterar auktoritet 
olika starkt, vilket stämmer överens med de underbeteckningar inom genren 
som de representerar: vägledning och krav. Handboken är mer styrande än väg-
ledningsdelen, och särskilt påverkar en kanske något överdriven användning av 
understrykningsordet viktigt. Eftersom handboken är gratis och inte har samma 
”tyngd” som standarden hade man kunnat tänka sig att den var minst styrande 
av texterna, men så är alltså inte fallet. 
 Det sätt som SIS utövar makt på genom standarden kompliceras av att den 
engelska originaltexten har starkare auktoritet än den svenska. Vaga och gene-
rella formuleringar i originalet ger problem vid översättningen, och man kan 
inte gå ifrån förlagan för att till exempel påverka textens perspektiv och funk-
tionsinriktning. 
 
Intertextualitet och rekontextualisering: Informationssäkerhetsstandardens 
historik visar att standarden är del i en pågående intertextuell process där texter 
ständigt revideras och översätts. 
 När handboken rekontextualiserar standardens innehåll förändras förhållan-
den mellan betydelser, i textsamspelet. Handbokens makro- och mikroteman 
stämmer inte helt överens med standardens, och många mikroteman passar inte 
under makrotemat. 
 Verbprocesserna belyser ett normsamspel mellan standarden och handbok-
en. Deltagarna är till exempel ofta dolda bakom passiva verb, och ”brott mot 
subjektsregeln” är relativt vanligt i båda texterna. Verbprocessanalysen visar 
också att handboken inte är mer dynamisk än standarden – det ”händer” egent-
ligen mer i standarden. 
 
Funktion i lässituationen: De sex proffsanvändarna tycker att både standarden 
och handboken är lättbegripliga, och de har inget att klaga på vad gäller över-
ensstämmelsen mellan de två texterna. De här läsarna är mycket insatta i verk-
samheten och vet hur de ska tolka standardens generella innehåll. De har läsart, 
lässituation, läsmål och lässtrategier under kontroll och blir därför ”goda läs-
are”. En god läsare av standarden är nog helst en sådan här yrkesläsare, som 
bör vara ganska välvilligt inställd och självständig i förhållande till textens 
ämne. 

Handboken använder flera strategier för att närma sig läsarens perspektiv 
och praktiska handling. Strategierna utnyttjas dock inte fullt ut. De är framför 
allt begränsade till särskilda delar i texten, och detta gäller inte bara ett grepp 
som exempelberättelsen utan också till exempel greppet att närma sig läsaren 
genom direkt tilltal. 
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Egentligen finns inga skarpa gränser mellan de överordnade begreppen ovan, 
och man kan föra ihop slutsatserna på olika sätt. Analysen av handbokens 
underlättande strategier visar till exempel tillsammans med tema- och verbpro-
cessanalysen att handboken är mer heterogen än standarden. Man kan säga att 
den blandar olika konventioner från diskurssystemet och därför får inslag av 
motsägelsefulla textmönster och stilar (jfr Ledin 1996:23). Det är ju också lite 
oklart om handboken framför allt används tillsammans med standarden eller 
inte. 
 Teman utan tydlig hierarkisk struktur och verbprocesser som nästan alltid 
döljer deltagarna hör vidare ihop med texternas tillgänglighet. I handboken 
motverkas de underlättande strategierna av de här dragen. Det blir till exempel 
tydligt att figurer och punktuppställningar inte kan ses som underlättande per 
definition, utan för att göra nytta bör de stämma överens med resten av texten. 
 Här märks avsaknaden av en auktoritet, nämligen den språkgranskande. 
Tillkomstsituationen är antagligen mer inriktad på att de olika experternas 
intressen ska jämkas samman än på att texten ska göras så tillgänglig som möj-
ligt. Både ISO och SIS kunde nog i stundens hetta, där formuleringarna debatt-
eras och jämkas samman, dra nytta av en språklig auktoritet som var med tidig-
are i processen än till exempel TNC i dag. Men också en formell korrekturläs-
ning skulle vara på sin plats – texten manifesterar inte auktoritet vad gäller 
språkriktighet, och läsare som är mindre välvilligt inställda än experterna i 
kommittén kan nog störas av alla slarviga språkmissar (missarna skymtar förbi 
i några av mina citat, och det finns fler av dem i både standarden och handbok-
en). 
 
Att undersöka standarden i sin kontext kan innefatta mycket, och jag har bara 
beskrivit en del av kontexten och de villkor som texten beror av. Det vore till 
exempel intressant att veta hur användare som inte är proffs eller yrkesläsare 
tar till sig standarden, och om de använder handboken, och på vilket sätt i så 
fall, med eller utan standarden. 
 
Slutligen är processen bakom framställningen av standarderna komplex och 
genren speciell på många sätt. Men standarderna kan också ses i ett större text-
sammanhang, som exempel på en företeelse som jag tror blir allt vanligare: 
texter med breda användningsområden som ska fungera i många länder. 
 
 
 
  
 



 29 

Källförteckning 

Litteratur 
Ajagán-Lester, Luis, Ledin, Per och Rahm, Henrik (2003): ”Intertextualiteter”. 

I: Teoretiska perspektiv på sakprosa, red. Boel Englund och Per Ledin. 
Lund: Studentlitteratur. S. 203–239. 

Englund, Boel, Hultén, Britt, Mårdsjö Blume, Karin och Selander, Staffan 
(2003): ”Texters auktoritet”. I: Teoretiska perspektiv på sakprosa, red. 
Boel Englund och Per Ledin. Lund: Studentlitteratur. S. 161–181. 

Fernler, Karin och Svedberg Nilsson, Karin (2005): ”Det nya regelsamhället”. 
I: En illusion av frihet? Företag och organisationer i det nya 
regelsamhället, red. Karin Svedberg Nilsson, Roger Henning och Karin 
Fernler. Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan. Lund: 
Studentlitteratur. S. 11–26. 

Gunnarsson, Britt-Louise (1982): Lagtexters begriplighet. En språkfunktionell 
studie av medbestämmandelagen. Lund: LiberFörlag. 

Hellspong, Lennart och Ledin, Per (1997): Vägar genom texten. Handbok i 
brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Josephson, Olle och Melander, Björn (2003): ”Läsare och läsarter”. I: 
Teoretiska perspektiv på sakprosa, red. Boel Englund och Per Ledin. 
Lund: Studentlitteratur. S. 125–161. 

Ledin, Per (1996): Genrebegreppet – en forskningsöversikt. Svensk sakprosa, 
rapport nr 2. Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. 

Ledin, Per (1997): ”Med det nyttiga skola wi söka förena det angenäma…” 
Text, bild och språklig stil i veckopressens föregångare. Svensk 
sakprosa, rapport nr 14. Institutionen för nordiska språk, Lunds 
universitet. 

Mårdsjö, Karin (1992): Människa, text, teknik – tekniska handböcker som 
kommunikationsmedel. Institutionen för Tema, Linköpings universitet. 

Språkriktighetsboken (2005). Skrifter utgivna av Svenska språknämnden. 
Stockholm: Nordstedts akademiska förlag. 

Tamm Hallström, Kristina (2000): Kampen för auktoritet: 
standardiseringsorganisationer i arbete. Ekonomiska forskningsinstitutet 
vid Handelshögskolan. Stockholm: Elander Gotab. 

Tamm Hallström, Kristina (2005): ”Regelskapande som affärsidé: deltagare 
och intressen bakom ISO-standarder”. I: En illusion av frihet? Företag 
och organisationer i det nya regelsamhället, red. Karin Svedberg 
Nilsson, Roger Henning och Karin Fernler 



 30 

Material från SIS 
Det är inte pengar som får världen att fungera (2005). Stockholm: SIS Förlag, 

broschyr. 
Ge din information rätt säkerhet – Handbok i informationssäkerhetsarbete 

(2006), red. Joachim Bowin. Version 6.0. 
<http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40projekt&PROJI
D=1191&menuItemID=4578> [Hämtat 2006-12-30] 

Informationssäkerhet – Nyckeln till nya affärer (2001). Stockholm: SIS Förlag, 
broschyr. 
<http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40projekt&PROJI
D=1191&menuItemID=4579> [Hämtat 2006-12-30] 

Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav (SS-ISO/IEC 27001:2006). 
Svensk standard. Stockholm: SIS Förlag. 

Ledningssystem för informationssäkerhet – Riktlinjer för styrning av 
informationssäkerhet (SS-ISO/IEC 17799:2005). Svensk standard. 
Stockholm: SIS Förlag. 

Utveckla standarder – kort om hur det går till (2005). Stockholm: SIS Förlag, 
broschyr. 

 
 


