»Informationssikkerhed
er et vilkår for at drive
forretning«
Jo mere fokus man har på informationssikkerhed og
troværdig behandling af data, jo stærkere står man i
konkurrencen. Sådan lyder det fra Steen Schledermann,
administrerende direktør i Parametric Human Project, der har
mange års erfaring med informationssikkerhed på smvniveau – såvel strategisk som praktisk.
Lisa Olufson Klæsøe

»Vores arbejde med
ISO/IEC 27001 er altafgørende for vores
kunder, der er meget
opmærksomme på,
hvordan vi griber sikkerhedsspørgsmål an.«

Parametric Human Project

I takt med øget digitalisering og globalisering er risikoen for, at forretningskritiske eller personfølsomme oplysninger havner i
hænderne på de forkerte, markant stigende.
Men det er ifølge Steen Schledermann vigtigt, at man som virksomhed ikke af den
grund bliver sortseer.
– Man skal se digitaliseringsbølgen som et
ocean af muligheder. Og her tænker jeg ikke
kun på alle de nye featuremuligheder, men
også på de mange nye sikkerhedsmuligheder. Jo bedre dit produkt og dine services
kan tilfredsstille kunders og myndigheders
krav til sikkerhed og troværdig behandling af
data, jo stærkere står man i konkurrencen.
Og i takt med at store livstruende bøder for
overskridelser bliver en realitet for enhver
virksomhed, bliver informationssikkerhed
ganske enkelt et vilkår for at drive forretning.

Selv arbejder Steen Schledermann med
standarden for informationssikkerhed ISO/
IEC 27001, der netop sætter fokus på både
risici og muligheder.
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– Hvis man vælger at benytte sig af ISO/
IEC 27001 som rammeværk for at håndtere
og takle udfordringerne, lærer man hurtigt,
at det er umuligt at overholde alle krav til
virksomheden. Det handler om at fokusere
på, hvilke aspekter af virksomheden der er
mest relevante i forhold til lovkrav og trusler, fortæller han.
Arbejdet med ISO/IEC 27001 handler således om først at få gjort klart, i hvilke arbejdsgange der indgår persondata. Dernæst skal
man afklare omfanget af data, og hvor følsomme data det handler om. Derudover skal
man beslutte sig for, hvilken forretningsmæssig konsekvens der er ved, at informatitialitet, integritet eller tilgængelighed. Og en-

– Rom blev ikke bygget på én dag, og implementeringen af ISO/IEC 27001 er en løbende proces og modenhedsøvelse i at få
styr på virksomhedens husholdning af være sin risikoappetit. Men har man gjort dette
arbejde, er man allerede godt i gang med at

få styr på sine aktiver i forhold til lovmæssig
compliance og indsats mod trusler og samtidig tage vare på sin forretning i en forretningsprioriteret risikoindsats, pointerer

dermann og fortsætter: – En af de største årsager til brud på databeskyttelseslovgivning er
virksomheders mangel på organisatoriske og
tekniske foranstaltninger mod sikkerhedsbrister. ISO/IEC 27001 er ganske simpelt din
»Frøken Jensens Kogebog« i at få styr på dette

For Steen Schledermann handler arbejdet
med ISO/IEC 27001 om at kunne etablere
en ensartet og troværdig tillid med sine potentielle kommende kunder på en relativ
nem måde. Det kan man kun, hvis man har
gjort sit hjemmearbejde ordentligt.
– Vores arbejde med ISO/IEC 27001 er
altafgørende for vores kunder, der er meget
opmærksomme på, hvordan vi griber sikkerhedsspørgsmål an. Vi har udarbejdet et
ca. 20-siders dokument, som beskriver vores sikkerhedsmæssige løsninger baseret på
ISO/IEC 27001’s kontrolformuleringer og
vores konkrete svar på, hvordan opgaven er

virksomheden til gode som en troværdig leverandør.

tillid til processen, hvor en potentiel kunde
forsøger at lære sin måske kommende leverandør på en forretningskritisk service at
kende på rekordtid, fortæller Steen Schle-

Ifølge Steen Schledermann er standarder
med til at bringe en virksomheds troværdighed op på det niveau, der er nødvendigt
for at drive en professionel og bæredygtig
virksomhed.
hed fra ét modenhedsniveau til et højere for
at være i stand til at imødekomme stigende
markedskrav, eller fordi man satser på at blive leading på sit felt som smv’er, så er standarder generelt den rigtige vej at gå. Standarder er nemlig et middel til at tilegne sig ny
viden i rekordfart og få sat sin virksomhed i
system, så den langt bedre kan håndtere
øget kompleksitet i højere tempo.
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