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Sammanfattning 
 
Fler och fler människor använder sig av tjänster som tillhandahålls av startups. Vi delar med 
oss av mer privat information än någonsin tidigare, men har inte någon koll på hur den här 
informationen hanteras. Denna studie utförs för att ta reda på hur svenska startups arbetar med 
informationssäkerhet och hur konsumenters tillgångar hanteras. För att besvara frågan har en 
fallstudie utförts där tre svenska startups har intervjuats för att ta reda på hur de strukturerat  sitt 
säkerhetsarbete. Studien visade att säkerhetsarbetet på de företag som intervjuades överlag är 
bra, men att företagen väljer att ta medvetna risker. Företagen lade stor vikt vid praktiska, 
konkreta moment som kryptering, medan mer organisatoriska frågor som styrning av åtkomst 
hade en lägre prioritet. 
 
Nyckelord: 
startups, informationssäkerhet, tillgångshantering, åtkomststyrning, kryptering 
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Abstract 
 
More and more people use services that are provided by startups. We share more private 
information about ourselves than ever before while having very little knowledge of how it is 
handled. This study is done to find out how Swedish startups work with information security 
and how consumers’ assets are handled. To answer this question, we have performed a case 
study where Swedish startups have been interviewed to find out how they have structured their 
information security. The study showed that information security in the interviewed companies 
in general was good, but also showed that the companies choose to take calculated risks when 
possible. The companies focused on practical concerns such as cryptography, while the more 
organisational questions such as access control held a lower priority.  
 
Key words: 
startups, information security, asset management, access control, cryptography 
 



 

Begreppslista 

Nedan följer viktiga begrepp som förekommer i uppsatsen. 
 

Denial of Service 

Denial of Service (DoS) innebär att man på något sätt försöker hindra legitima användare från 
att komma åt en viss tjänst eller webbsida. Ofta utförs dessa attacker genom att skicka en hög 
mängd information eller förfrågningar till en server för att överbelasta den, så att andra, verkliga 
användare inte kommer åt servern (US-CERT 2013). 

Informationssäkerhet 

Är en samlingsterm för allt som berör säkerhet i ett informationssystem. Syftet med 
informationssäkerhet är att se till att korrekt data når rätt system eller person i rätt tid. Data ska 
innehålla korrekt information av avsändare och data ska inte vara manipulerad av obehöriga 
(Fåk 2007).  
 

SSL/TLS 

SSL är en förkortning för Secure Sockets Layer och är en teknik som används för att bibehålla 
konfidentialitet över internetkommunikation. Detta innebär att information som skickas mellan 
två parter, exempelvis en server och en klient, krypteras under transporten vilket gör att den 
inte kan avläsas av utomstående. TLS är en vidareutveckling på denna teknik och står för 
Transport Layer Security (Symantec 2017).  

Startup 

Termen startup är ett löst begrepp utan någon fast definition. Generellt gäller det att en startup 
ska vara ett ungt, innovativt företag som präglas av hög tillväxt och potential (Regeringskansliet 
2016).  

Tvåstegsverifiering 

Innebär att autentisering av användare sker med hjälp av två oberoende faktorer som garanterar 
att användarens identitet är riktig. Exempel på tvåstegsverifiering är något som användaren 
känner till, ett lösenord eller en PIN-kod samt något som användaren har, till exempel en dosa 
(De Soete 2011). 
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1 Inledning 

Under uppstartsfasen ställs startups inför en mängd hinder. I de tidiga stadierna är det flera olika 
saker som måste prioriteras. Då fokus ligger på att utveckla tjänsten och att öka tillväxten, leder 
detta till att informationssäkerheten ofta bortprioriteras och resurser läggs på andra håll. Detta 
är en avvägning som företagen tvingas göra där informationssäkerhet ställs mot potentiell 
säkerhetsrisk. Startups måste bestämma sig för hur hög prioritet informationssäkerhet ska ha 
och därmed hur mycket resurser som ska avsättas för det verksamhetsområdet. En annan faktor 
som komplicerar situationen är att utvecklare på startups ofta är unga och ännu inte hunnit se 
hur man framställer framgångsrik och säker produktionskod (James 2013).  
 
Brian Birch, marknadsföringsdirektör på Symantec, säger att startups är väldigt sårbara under 
de första 18 operativa månaderna och att de under denna tid inte bör känna sig säkra alls, utan 
istället fokusera på att bygga upp informationssäkerhet på bolaget. Vidare menar författaren att 
många angripare idag väljer att attackera just startups på grund av deras inställning till säkerhet, 
undermåliga erfarenhet av säkerhet och bräckliga infrastruktur (Cowan 2015). Tidigare 
forskning visar på att startups som saknar riktlinjer för informationssäkerhet ofta utsätts för 
säkerhetsintrång, och att många av dessa inte rapporteras. Detta kan även leda till att företagen 
hanterar kundinformation felaktigt samt att efterlevnadskrav inte uppfylls (Hartman 2015).   

1.1 Bakgrund 

Stockholm kallas ofta för Europas Silicon Valley (Liebermann 2016) med en mängd kända 
företag som Skype, Spotify och Klarna. Dessutom finns det i Sverige ett stort antal startups som 
ligger i framkant vad gäller innovativa och snabbväxande tjänster och produkter. Med tanke på 
att det finns så många stora svenska startups innebär det att säkerhetsfrågan blir ännu viktigare. 
 
De flesta startups, från de minsta till de allra största, har någon gång under tillväxtfasen begått 
säkerhetsmisstag. Snapchat hade en av de större bristerna där användarna efter en uppdatering 
i december 2012 kunde spara alla inkommande videor direkt i sitt fotogalleri (Nisco 2012). 
Utvecklarnas misstag innebar att alla videor sparades direkt på minneskortet vilket gick emot 
produktens syfte. Misstaget korrigerades fort eftersom det var ett enklare misstag, men 
samtidigt ger det en indikation på att säkerheten kan vara bristande även hos de mest populära 
tjänsterna. Även Instagram har begått liknande misstag då de 2010 skickade lösenord till 
användare i klartext (Nisco 2012) vilket visade sig vara förödande för användare som använde 
sig av samma lösenord på Instagram som på andra tjänster. 
 
Enligt James (2013) finns det tre faktorer som betydande ökar risken för säkerhetsproblem. Den 
första är tidsramen och deadlines, som utvecklare på startups ofta har. Snäva deadlines och kort 
tid per sprint (tidsenhet för utföra uppgifter inom agil utveckling) innebär att man inte har tiden 
att kvalitetssäkra källkod, istället produktionssätter man väldigt snabbt vilket ökar risken för 
bristande informationssäkerhet. Faktor nummer två är att företagen, ofta på grund av tidsbristen, 
använder sig av plug-ins och moduler för att lösa små problem. Många sådana ad-hoc lösningar 
som snabbt löser ett problem och sedan glöms bort är ett direkt hot mot säkerheten, eftersom 
små förändringar i de underliggande modulerna har potential att skapa stora problem (Rowinski 
2016). Den sista faktorn är utvecklarnas erfarenhet. Startups anställer generellt unga och 
nyutexaminerade utvecklare utan tidigare arbetslivserfarenhet, som därmed inte sett hur lyckad 
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och säker produktionskod skapas. Denna oerfarenhet, kombinerat med de två föregående 
faktorerna är i många situationer anledningen till att informationssäkerheten blir bristfällig. 

1.2 Problemformulering 

Som beskrivet i inledningen är informationssäkerhet centralt för startups och det är en  
avvägning som beslutsfattarna på företaget måste göra, hur mycket risk man är villig att ta i de 
olika stadierna av tillväxtfasen. Alla startups ställs inför de här valen och det är väldigt olika 
hur företagen resonerar kring hur viktig säkerheten är. Hur företagen väljer att arbeta med 
informationssäkerhet har direkta konsekvenser för deras användare. Eftersom konsumenter 
idag använder sig av flertalet applikationer på daglig basis, varav många tillhandahålls av 
startups, delar de också med sig av stora mängder personlig data. Denna data bör i sin tur 
hanteras konfidentiellt vilket ställer krav på hur startups arbetar med informationssäkerhet. 
Enskild data från ett företag om en användare kan oftast inte användas till att orsaka någon 
större skada, men det är när data från flera källor kombineras som utförliga profiler kan skapas 
vilket innebär en exponentiellt större risk för användaren (Mattord & Whitman 2012). 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att på en övergripande nivå undersöka och beskriva hur tre svenska 
startups arbetar med informationssäkerhet, och mer specifikt, hur arbetetet är strukturerat, 
utgående från ISO 27002. Arbetet kommer att vara avgränsat till fallstudier av tre företag, med 
utgång från tre kapitel ur ISO 27002-standarden, vilket ger en god indikation på hur väl 
fungerande en organisations informationssäkerhetsarbete är. Enligt Calder (2011) är 
motiveringen till varför ISO 27000-serien bör implementeras fyrdelad. Det tillför strategisk 
nytta, kundförtroendet ökar, ökad tillsyn möjliggörs samt att informationshanteringen blir mer 
effektiv. De kapitel ur ISO-27002 som används är kapitel 8, hantering av tillgångar, som 
undersöks i den första delfrågan. Kapitel 9 handlar om styrning av åtkomst som besvaras på i 
den andra delfrågan, och slutligen handlar kapitel 10 om kryptering som behandlas i den tredje 
och sista delfrågan. Den frågeställning som studien ämnar besvara är följande:   
 

- Utgående från ISO 27002-standarden, hur strukturerat är tre svenska startups 
säkerhetsarbete? 

 
I processen för att besvara frågeställningen kommer följande delfrågor undersökas: 
 

- Hur hanterar företagen informationstillgångar? 
- Hur hanterar företagen styrning av åtkomst?  
- Hur hanterar företagen kryptering och informationsöverföring? 

1.4 Avgränsningar 

Företagen som inkluderas i denna studie är svenska företag som är registrerade och verksamma 
i Sverige. Företagen som förekommer i studien är uteslutande så kallade startups med hänsyn 
till arbetets syfte. Termen startup är ett relativt löst begrepp med flera definitioner. 
Regeringskansliet (2016) skriver följande på frågan om vad en startup är:  
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Startups är fristående, yngre, innovativa företag med ambitionen att växa och en 
konkurrenskraftig, skalbar affärsmodell med internationell tillväxtpotential. En startup bygger 
ofta den skalbara affärsmodellen på digital teknik och/eller immateriella tillgångar. Företagen 
är kunskapsintensiva och utvecklar nya koncept och produkter i gränssnittet mellan tjänste- och 
varubranscher vilket skiljer startups från de flesta andra unga företag (Regeringskansliet 2016). 

 
Vidare har de Lange (2016), reporter på Breakit, en av Sveriges största nyhetssajter för 
techbolag och startups, intervjuat tre investerare för att ta reda på vad som definierar en startup. 
Slutsatsen var att olika personer i samma bransch har olika definitioner men gemensamt var att 
bolaget ska vara internationellt gångbart, innovativt och växa betydligt snabbare än marknaden. 

1.5 Kunskapsintressenter  

Startups genomsyrar samhället och de allra flesta konsumerar någon typ av tjänst eller produkt 
som en startup tillhandahåller. Arbetet vänder sig till dessa konsumenter men även de som 
planerar att starta ett företag som faller under definitionen för en startup. Studien vill förmedla 
en beskrivande och förklarande kunskap som ger konsumenterna insikt om hur arbetet med 
informationssäkerhet är strukturerat på dessa startups, och en förståelse av hur företagen 
hanterar deras privata data. Arbetet är också av intresse för de som har planer på att starta 
företag då de kan utvinna kunskap om hur företagen i studien prioriterar informationssäkerhet, 
och hur de resonerar kring dessa prioriteringar.  

1.6 Disposition 

Studien är disponerad på följande sätt: Kapitel 2 presenterar all bakomliggande teori och 
beskriver alla begrepp som uppsatsen är baserad på, bl.a. förklaras informationssäkerhet samt 
de för studien relevanta ISO-kapitlen djupare. Principerna bakom hantering av tillgångar 
beskrivs och en djupare förklaring av styrning av åtkomst samt kryptering ges. Kapitel 3 berör 
metod och forskningsstrategi. De valda metoderna för datainsamling och dataanalys samt 
paradigm redogörs för. I kapitel 4 presenteras empirin där intervjuresultat från respektive 
företag redovisas, samt en sammanställning av resultaten från dessa intervjuer. I kapitel 5 
analyseras intervjuresultaten från kapitel 4 med grund i informationssäkerhetsteori som 
återfinns i kapitel 2. I kapitel 6 presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen i kapitel 
5. Dessa slutsatser, och våra tankar kring dem, diskuteras även. 
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2 Informationssäkerhet 

Information är en tillgång för både organisationer och individer. Detta innebär att man måste 
skydda informationen och därmed blir informationssäkerhet en nödvändighet. Skyddet behöver 
dock stå i proportion till skyddsbehovet, så att det varken slutar i underdimensionerat eller 
överdimensionerat skydd (Kalmelid 2015). För att skydda information finns det fyra principer 
som man utgår från; tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet (Mattord & 
Whitman 2012; Kalmelid 2015). 

2.1 Principer 

Mattord & Whitman (2012) anser att tillgänglighet handlar om att man närsomhelst ska kunna 
komma åt data utan hinder och få ut den som lagrad. Utöver denna definition kan även arbetet 
med att hålla en tjänst och dess infrastruktur tillgänglig refereras till som tillgänglighet 
(Kalmelid 2015). Fokus på tillgänglighet har dessutom blivit större den sista tiden då Denial of 
Service-attacker (DoS) blivit allt vanligare och man behöver då ta till extra åtgärder för att 
bibehålla hög tillgänglighet (Stamp 2011, s 3). 
 
Riktighet innebär att informationen som tillhandahålls är fullständig och inte förvanskad, samt 
att inga icke-auktoriserade ändringar görs (Stamp 2011, s 2; SIS Handbok 550 2011). Skulle 
information bli förvanskad eller ändrad, hotar det integriteten av data vilket innebär att man 
inte kan garantera att data är korrekt vilket i sin tur gör den oanvändbar (Mattord & Whitman, 
2012, s 13). Data kan bli förvanskad både under lagring och överföring. Många virus har som 
enda syfte att förvanska data vilket innebär att konstant skydd av data är viktigt, speciellt under 
överföring, vilket innebär att kryptering via SSL alltid bör vara i bruk. Det finns flera sätt att 
kontrollera riktighet, där ett av de populärare är att man jämför filstorlek med hur den var 
tidigare. Skulle en fil vara några kilobyte större efter överföring är det ett tecken på att något 
ändrats, och i många fall blivit förvanskad (Mattord & Whitman 2012, s 14). 
 
Konfidentialitet säkerställer att bara användare med behörighet har tillgång till organisationens 
informationstillgångar.  Konfidentialitet uppnås när informationstillgångar är skyddade från 
icke-auktoriserade användare eller system (Stamp 2011, s 2). Om icke-auktoriserade system 
eller användare får tillgång till skyddad information betraktas konfidentialiteten som bruten. 
För att säkerställa adekvat konfidentialitet och skydd kan man exempelvis använda sig av 
säkerhetsriktlinjer, tillgångsklassificering och säker dokumentlagring samt utbildning av 
anställda och kunder. Viktigt är också att ha bra rutiner för hantering av lösenord, exempelvis 
är tvåstegsverifiering är en bra lösning (Andress 2014, s 27). Konfidentialitet är en viktig aspekt 
inom informationssäkerhet eftersom att människor som använder ett system förväntar sig att 
deras privata och personliga uppgifter förblir skyddade, oavsett vad det är för typ av tjänst, 
produkt eller organisation. Vanliga orsaker till att organisationer bryter skydd och 
konfidentialitet är oavsiktligt offentliggörande. Detta kan ske genom att anställda exempelvis 
felaktigt skickar konfidentiell information till fel person. Ett annat vanligt scenario är att en 
angripare utnyttjar sårbarheter i systemen för att få tillgång till underliggande databaser och 
därmed erhåller tillgång till konfidentiell information (Mattord & Whitman 2012, s 13).  
 
Spårbarhet definieras av Bowin (2007) som “möjligheten att entydigt kunna härleda utförda 
aktiviteter i systemet till en identifierad användare”. Vidare finns det beskrivet att fungerande 
spårbarhet kräver möjligheten att kunna identifiera och autentisera användare. Enligt Mattord 
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& Whitman (2012) innebär spårbarhet att man kan spåra både auktoriserade och icke-
auktoriserade handlingar till en autentiserad användare. För att säkerställa spårbarhet använder 
man sig i de flesta fall av databas- och systemloggar. Målet är att man alltid ska kunna gå 
tillbaka i dessa loggar för att se vem som haft tillgång till vad, när, och vad denne gjort för 
ändringar. Loggningssystem loggar också åtkomstförsök vilket underlättar felsökning och 
försvar när obehöriga försöker komma åt systemet. En grundidé i säkerställandet av spårbarhet 
är att alla anställda på ett företag har unika identifierare, oftast i form av användarkonton, som 
garanterar att alla loggar går att sammanlänka med en autentiserad användare (Mattord & 
Whitman 2012, s. 200). 

2.2 ISO 

Internationella standardiseringsorganisationen, ISO, är en icke-statlig organisation med 
medlemmar i 163 olika nationella organ (ISO 2017-b). Målet för ISO som organisation är att 
utveckla standarder med hjälp av den expertis som finns inom organisationen. Varje land har 
ett medlemskap och i Sveriges fall är det Swedish Standards Institute (SIS) som står som 
representant för landet. ISO är de som utfärdar flest certifikat i Europa med över 1.5 miljoner 
certifierade företag under år 2015 (Charlet 2015). 
  
ISO 27001 och ISO 27002 är de ISO-standarder som utvecklats för att främja och förbättra 
informationssäkerhet inom organisationer, genom tre nyckelområden; konfidentialitet, 
integritet och tillgänglighet (Greg 2015). De standarder och riktlinjer man finner i standarderna 
är flexibla och är skapade för att säkerställa säker hantering av tillgångar såsom finansiell 
information och användarinformation (ISO 2017-c). ISO 27001 är det mest använda certifikatet 
för informationssäkerhet i Europa. Ingen data för år 2016 och år 2017 har ännu publicerats, 
men med 23 tusen certifikat utfärdade år 2014, och 27 tusen certifikat år 2015 visar det på en 
relativt stor uppgång med 20 % (ISO 2015). ISO 27002 är en utveckling på ISO 27001-
standarden där koncept och riktlinjer från ISO 27001 konkretiseras och utvecklas vidare på 
(Disterer 2013). 

2.2.1 Standarder 

ISO själva säger att standarder helt enkelt får saker att fungera (ISO 2017-a). De riktlinjer man 
finner inom en standard är utformade av experter för att främja, utveckla eller säkra arbetet 
inom det relevanta området. För femtio år sedan handlade standarder om vilka mått för vikt och 
längd man skulle använda, och nu, femtio år senare, innehåller ISO 21607 olika standarder 
inom en väldigt stor mängd områden (ISO 2017-d). Alla ISOs standarder har samma mål - att 
säkerställa och försäkra kvaliteten av arbetet som görs inom området. 
  
Målet med standarderna är i grunden, som nämnt innan, att försäkra hög kvalitet som möjligt 
på arbetet. Utöver detta har dock även ISO flera delmål som är till för det som “betyder något 
på riktigt”, som ISO själva säger. Detta innebär att de jobbar mycket med hållbarhet genom att 
sätta krav på produkter för att skydda miljön, men också se till att företag är mer transparenta 
med sina kostnader så att man klart kan se vart företagsresurser går till. Ett annat viktigt mål 
med ISO-standarderna är att vara mer inkluderande, man säger att “Access everywhere. That’s 
the goal” och arbetar med det som en genomsyrande faktor i allt arbete som görs. 
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2.3 Hantering av tillgångar 

Internet används för att koppla samman datorer, servrar, nätverk och lagring, något som gör det 
öppet för angrepp. Känslig information som användaruppgifter, kontokortsuppgifter och 
immateriella rättigheter lagras och behandlas konstant i olika typer av lagringsinfrastruktur 
(Somasundaram & Shrivastava 2009). Alla företag och organisationer som är verksamma i 
dagens moderna samhälle är beroende av fungerande informationssystem. Detta innebär att 
utan data eller vid en förlust av data förlorar organisationer en kritisk del i sin möjlighet att 
skapa kundnytta. Resultatet blir att man måste prioritera skyddandet av data i rörelse och 
vilande data, eftersom data är så pass viktig och värdefull blir den per automatik ett mål för 
potentiella angripare (Mattord & Whitman 2012, s 42).  
 
Den viktigaste tillgången för en organisation är information och för att skydda 
informationstillgångar behöver man arbeta mot två mål; att se till att åtkomsten för 
auktoriserade användare är tillförlitlig, samt minimera möjligheten för potentiella angripare att 
få obehörig tillgång till informationen. Fokus bör ligga på att skydda mot obehörig tillgång, 
virus, maskar, trojaner och annan skadlig kod. För att uppnå målen för säker hantering av 
informationstillgångar behöver organisationen arbeta med tre områden, kryptering av kritisk 
och känslig data, redundans i form av replikering och spegling samt kontinuerlig revidering av 
mjukvaror (Somasundaram & Shrivastava 2009, s 337). 
 
För att överhuvudtaget kunna skydda tillgångar så måste man känna till vilka tillgångar som 
faktiskt finns inom organisationen. Detta görs genom tillgångsidentifiering, en iterativ process 
där man bland annat går igenom människor, information och data samt mjukvara. Efter denna 
genomgång klassificeras och kategoriseras de identifierade tillgångarna, processen upprepas 
därefter iterativt till önskat djup (Mattord & Whitman 2012, s 122-123). De identifierade 
tillgångarna klassificeras för att man ska kunna utföra en riskanalys och därmed bestämma om 
tillgången behöver skyddas eller inte, samt hur omfattande skyddet ska vara (Mattord & 
Whitman 2012, s 130). 
 
För att utvärdera hur värdefull en tillgång är bör man utgå från ett antal frågor som baseras på 
organisationens verksamhetsmål. Dessa frågor ska i sin tur utgå från ett antal på förhand 
definierade kriterier. Några av kriterierna som organisationen kan använda sig av är följande:  

• Vilka informationstillgångar är mest kritiska för att företaget ska lyckas? 
• Vilka informationstillgångar bidrar mest till omsättningen? 
• Vilka informationstillgångar skulle vara dyrast att ersätta? 
• Vilka informationstillgångar skulle kunna utsätta organisationen för störst skada 

rättsligt?  
När bedömningen av alla tillgångar är slutförd är det sista steget att prioritera tillgångarna i 
någon form av tabell eller lista. I prioriteringsprocessen skapas en viktad poängsumma som 
tilldelas tillgången och därefter kan organisationen utforma skyddet för tillgångarna (Mattord 
& Whitman 2012, ss 131-133).  

2.4 Styrning av åtkomst 

Åtkomstkontroll är en nödvändighet för att möjliggöra auktoriserad tillgång till information, 
resurser och tjänster för behöriga entiteter (Mattord & Whitman, 2012, s 246). Utan 
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åtkomstkontroll löper tillgångar en högre risk att bli äventyrade samt höjer risk för både lägre 
informationsintegritet och spårbarhetsmässiga problem. 
  
Generellt delar man upp åtkomstkontroll i två delar, Mandatory Access Controls (MACs) och 
Discretionary Access Controls (DACs) (Benantar 2006). När man använder sig av MACs delar 
man upp information i flera olika samlingar, där samlingar rangordnas i nivåer efter hur känslig 
information som finns i samlingen. Användarna, oftast de anställda, får sedan en åtkomstnivå 
tilldelad vilket innebär att de kan komma åt all information upp till den nivå de är behöriga till. 
Nondiscretionary Controls är en variant av MAC där man har en grupp i en organisation som 
rangordnar all information. De ger sedan behörighet till de anställda, antingen utifrån role-based 
controls där åtkomst tilldelas beroende på roll i organisationen, eller task-based controls, där 
åtkomst bestäms efter den uppgift den anställde är att utföra (Sandhu 1996).  
  
DACs innebär att åtkomst till informationssamlingar bestäms av ägaren av informationen. 
Företagen har då en ansvarig som, från fall till fall, bestämmer vem som är behörig att komma 
åt informationen (Benantar 2006). Ofta fungerar det så att man har informationssamlingen 
tillgänglig för ett team under tiden de arbetar med en viss uppgift, men det kan även innebära 
att informationen ibland är oåtkomlig för anställda som behöver åtkomst. Både MACs och 
DACs har samma fyra grundpelare när det gäller åtkomstkontroll; identifiering, autentisering, 
auktorisering och spårbarhet (Mattord & Whitman 2012, s 247).  
  
Identifiering innebär att varje anställd på något sätt har ett unikt ID för att möjliggöra 
identifikation när den anställde vill ha åtkomst till information. En identifierare kan till exempel 
vara en bricka som avläses elektroniskt eller ett användarkonto (Mattord & Whitman, 2012, s 
247). Autentisering innebär att man bekräftar att användaren faktiskt är den som den utger sig 
för att vara och inom åtkomstkontroll finns det tre sätt som används för autentisering. 
Autentiseringsmedlet kan vara något som personen i fråga kan, till exempel ett lösenord, en 
PIN-kod eller ett svar på en säkerhetsfråga. Medlet kan också vara något en person har, 
exempelvis ett bankkort, som med hjälp av en PIN-kod autentiserar personen, eller en 
elektronisk bricka, vilket är det vanligaste på arbetsplatser. Slutligen är det sista medlet något 
en person kan använda sig av, eller producera. Här kan det  handla om fingeravtryck, 
ögonskanning eller röstigenkänning. Detta medel anses vara det mest tillförlitliga men kostar i 
sin del mycket mer än de andra tillgängliga autentiseringsmedlen. Den tredje grundpelaren är 
auktorisering, vilket innebär att man matchar en identifierad och autentiserad användare med 
den motsvarade behörighetsnivån, och ger därmed tillgång till de informationssamlingar 
behörighetsnivån innebär. Slutligen är spårbarhet en kritisk del som går ut på att information 
som används alltid ska gå att spåra till en användare. Detta görs genom detaljerad loggning som 
visar var, när, hur och av vem information används. Det är viktigt att loggningen är detaljerad 
och korrekt för att alltid kunna säkerställa vem som gjort vad (Mattord & Whitman 2012, ss 
248- 250). 

2.5 Kryptering 

Kryptering används med syfte att hemlighålla information. I dagens samhälle och vid 
internetkommunikation är kryptering nödvändigt när kommunikation sker över osäkra nätverk. 
Den huvudsakliga funktionen och tanken bakom att använda kryptering, är att garantera 
konfidentialitet, autenticitet och integritet (Kessler 2017). 
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2.5.1 Kryptografiska algoritmer 

Det finns många olika typer av algoritmer för att kryptera information men de populäraste och 
mest använda typerna bygger på symmetrisk-, asymmetrisk- eller envägskryptering. 
Symmetrisk kryptering innebär att samma nyckel används för både kryptering och 
dekryptering. Detta innebär att både avsändare och mottagare måste ha tillgång till samma 
nyckel och att denna nyckel måste förbli hemlig, problematiken med detta tillvägagångssätt är 
distributionen av nycklar. Asymmetrisk kryptering är en nyare typ av kryptering och bygger på 
ett system med två nycklar, en publik som distribueras fritt och en privat nyckel som är hemlig. 
Detta gör att man exempelvis kan skicka information från A till B konfidentiellt genom att A 
krypterar med Bs publika nyckel som i sin tur dekrypterar med sin privata nyckel. Vidare kan 
samma krypteringsalgoritm även används för att säkerställa autenticitet. Slutligen finns det 
även envägskryptering, denna typ av kryptering kallas även för en hashfunktion och använder 
sig inte av någon nyckel alls. Algoritmen resulterar i ett hashvärde som gör det omöjligt att få 
tillbaka ursprungsinnehållet. Något som är väldigt viktigt att tänka på för alla typer av 
krypteringsalgoritmer är nyckellängden, ju längre desto mindre chans för obehörig tillgång till 
informationen. Att kryptera information är viktigt och desto viktigare är det att välja en modern 
algoritm (Kessler 2017). 

2.5.2 Kryptering i verkligheten 

Kryptering förekommer i många olika utföranden i organisationer som arbetar direkt eller 
indirekt med IT. Områden som är relevanta för startups är bland annat lösenordsskydd och 
skydd vid informationsöverföring. Idag använder nästintill alla moderna IT-system någon form 
av lösenordshantering för att skydda och autentisera användare mot givna resurser. Detta 
innebär att lösenord måste sparas och lagras på något sätt, och detta görs inte i klartext utan 
med någon typ av lösenordskryptering. Anledningen till varför lösenord inte ska lagras i 
klartext är för att det gör dem lättillgängliga för kapning. SSL står för Secure Socket Layer och 
är ett protokoll som utvecklades för att möjliggöra säker kommunikation över internet och i 
synnerhet HTTP-protokollet (Hypertext Transfer Protocol). Idag anses dock det ursprungliga 
SSL protokollet vara förlegat och istället så används ett nyare, öppet protokoll, Transport Layer 
Security (Kessler 2017). 

2.5.3 Kommunikationssäkerhet 

Internet är idag en kritisk samhällsfunktion och en viktig funktion för alla typer av 
organisationer. Det är även välkänt att attacker och intrång sker dagligen på olika typer av 
internetbaserade system, vilket gör det ytterst viktigt att förstå hur man kan förbättra 
kommunikationssäkerheten, samt hur man kan säkerställa att konfidentialitet och integritet 
bibehålls (Vacca 2013). Internet skapades för att standardisera kommunikation mellan datorer 
och bygger på ett relativt enkelt koncept med meddelanden och protokoll (Vacca 2013). I en 
internetbaserad IT-infrastruktur utgår kommunikationen alltså från att en användare begär 
åtkomst och konsumerar en tjänst där data tillhandahålls av en server (Davies 2011). Några av 
de mest framträdande hoten är avlyssning, förfalskning och sessionattacker. Det finns olika 
metoder för att skydda mot dessa former av säkerhetsintrång. Det som ger bäst resultat och bäst 
kommunikationssäkerhet är i princip alltid olika former av kryptering, eftersom det är det enda 
sättet att överföra och utbyta information över nätverk på ett säkert sätt (Vacca 2013). 
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Generellt sett finns det ett antal praktiska processer som bör tas i beaktning när man arbetar 
med kommunikationssäkerhet. För att öka säkerheten bör organisationen se till att 
inloggningssidor är krypterade, att validering av data sker på serversidan, att 
krypteringsmetoden är tillförlitlig, att inte använda osäkra nätverk, inte dela kontouppgifter, 
använda nyckelbaserad autentisering, säkra webbplatser med SSL/TLS samt det viktigaste av 
allt, implementera en säkerhetspolicy som gäller för hela organisationen och alla dess system. 
IT-säkerhet är dynamisk och förändras snabbt, nya hot tillkommer konstant och det finns inget 
enskilt rätt sätt att hantera IT-säkerhet. Det viktiga är att ständigt arbeta i förebyggande syfte 
och förbättra den befintliga säkerhetsstrukturen (Vacca 2013).   
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som använts under arbetets gång. Forskningsstrategi, 
paradigm samt valda metoder för datainsamlingsmetodik och dataanalys redogörs för.  

3.1 Formulering av forskningsstrategi  

Fallstudier definieras som en empirisk utredning där fokus är på ett samtida fenomen där 
fenomenet i fråga och dess kontext inte har uppenbara gränser. Typiska egenskaper för en 
fallstudie inkluderar: flertalet intressanta variabler, flera beviskällor samt att man använder sig 
och håller sig inom en teoretisk ram när man analyserar insamlad data (Yin 1994). Oates (2006) 
beskriver fallstudier som ett sätt att få detaljerad insikt i ett fall, dess förhållanden och processer. 
 
Studien bygger på denna typ av forskningsstrategi och det passar arbetet väl eftersom studien 
har sin grund i ISO 27002 som teoretisk ram. I denna teoretiska ram är tre kapitel med riktlinjer 
utvalda som intressanta variabler, som sedan ämnas att användas för att besvara uppsatsens 
frågeställning. Vidare ligger stort fokus på att undersöka ett fenomen på djupet, och få en 
djupare förståelse hur företagen i studien resonerar kring strukturen av sitt 
informationssäkerhetsarbete, samt de val som man väljer att göra. 
  
Oates (2006) förklarar att det finns tre typer av fallstudier; explorativ, deskriptiv och 
förklarande. Studien vi ämnar att utföra är deskriptiv då den ska ge en detaljerad analys av 
informationssäkerheten på de företag som undersöks i arbetet. Deskriptiva fallstudier beskrivs 
som en “detaljerad analys av ett särskilt fenomen och dess kontext” (Oates 2006).   

3.2 Paradigm 

Det finns tre forskningsparadigmer som är relevanta när det kommer till forskningsarbete inom 
informationssystem; positivism, interpretivism samt kritisk forskning. Positivism syftar till att 
undersöka fenomen objektivt och utgå från fakta, vilket denna studie inte ämnar göra (Oates 
2006). Vidare innebär kritisk forskning att maktrelationer, konflikter och motsägelser 
undersöks, vilket denna studie inte heller ämnar göra. Interpretivism däremot används för att 
studera människor. För forskning inom informationssystem så handlar interpretivismen om att 
“förstå den sociala kontexten inom ett informationssystem”. Några interpretivistiska 
kännetecken är att det inte finns en enskild sanning, att de använder sig av kvalitativ dataanalys 
samt att det finns flertalet tolkningar av resultatet som tas fram (Oates 2006). Med hänsyn till 
den eftersträvade kunskapen och att en kvalitativ forskningsstrategi tillämpas, lämpar sig 
interpretivismen som grund i detta arbete. 
 
Arbetet behandlar svenska startups informationssäkerhet och bygger på intervjuer med personer 
som är kopplade till informationssäkerhet på respektive företag. Därmed grundar sig hela 
uppsatsen i konversationer med människor och observationer samt tolkningar av deras 
information, vilket gör tillvägagångssättet interpretivistiskt.   
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3.3 Datainsamlingsmetodik 

Arbetet som kommer att utföras bygger på fallstudiestrategin, precis som tidigare nämnt i 
avsnittet om forskningsstrategi. Detta innebär att man fokuserar på djup istället för bredd och 
för att få ett bra djup på fallstudien så är intervjuer ett bra tillvägagångssätt. Intervjuer som 
datainsamlingsmetodik används bland annat för att få detaljerad information om något, genom 
att ställa komplexa frågor samt undersöka känsliga eller sekretessbelagda frågor (Oates 2006). 

3.3.1 Urval av företag och informanter 

Vid arbetets start hade vi aningar om att det kunde bli en utmaning att hitta startups villiga att 
berätta om sin informationssäkerhet, och detta var något som visade sig vara sant. Omkring 
fyrtio företag kontaktades varav endast fem svarade. Tre av dessa företag tackade ja till att bli 
intervjuade och därför är det dessa företag som fallstudien utfördes på. Vi hade gärna sett att 
flera företag hade ställt upp och att fallstudien kunde göras på fler intervjuobjekt, eftersom detta 
hade bidragit till en bredare kunskap vilket i sin tur skulle kunna leda till skarpare slutsatser, 
men det är förståeligt att företagen varken har tid eller är intresserade av att berätta om sitt 
säkerhetsarbete. Informanterna valdes dels utefter de som hade möjligheten att ställa upp på en 
intervju men även efter kunskap inom området, försök gjordes till att få intervjua personer med 
så stor insikt i informationssäkerhet som möjligt.  

3.3.2 Intervjuer 

När det kommer till intervjuer så finns det tre former av dessa; ostrukturerade, semi-
strukturerade samt strukturerade intervjuer. Både de semi-strukturerade och ostrukturerade 
typerna skulle kunna tjäna arbetets syfte väl men i slutändan är det semi-strukturerade intervjuer 
som är det bästa tillvägagångssättet. Med semi-strukturerade intervjuer följer man det givna 
temat och utgår från fördefinierade frågor, samtidigt som friheten finns att föra en konversation 
och både ställa ytterligare frågor samt möjliggöra för den intervjuade att delge mer detaljerad 
information (Oates 2006). Detta ger en större frihet och en mer öppen konversation i 
intervjuerna som utförs, vilket skapar mer data att dra slutsatser från. Jämförelser mellan 
intervjupersoner blir sedan lättare eftersom de eventuellt utvecklar sina svar på olika sätt. Detta 
kan ge betydelsefulla skillnader i intervjusvaren eftersom intervjupersonerna har olika 
bakgrund, och olika typer av förhållningssätt till arbetet. 
 
På varje företag i studien genomfördes en intervju med en person som antingen hade 
övergripande ansvar för informationssäkerhet eller direkt arbetade med det. När intervjuerna 
utfördes hade vi två olika roller. Den ena ställde frågorna och förde konversationen, och såg till 
att eventuella kritiska följdfrågor ställdes. Den andra hade en teknisk roll och såg till att 
inspelningsutrustning fungerade som den skulle, samt antecknade och såg till att viktiga 
tidpunkter i intervjun noterades. 
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3.3.3 Sökstrategi 

Det finns inte mycket forskning kring informationssäkerhet på startups vilket har minskat 
urvalet av potentiell forskning att använda. Först och främst gjordes sökningar för att säkerställa 
att studien som utförts inte gjorts av någon annan, men inga likheter hittades. Dessa sökningar 
gjordes genom sökmotorer för andra uppsatser samt även genom sökmotorer som Google 
Scholar, DiVA och Scopus. Vidare utfördes sökningar för att hitta litteratur som kan besvara 
och beskriva forskningsfrågan, denna gjordes på liknande sätt som tidigare sökningar.  
 
Vid sökandet av källor har vi främst använt oss av Google Scholar, Scopus, Uppsala 
Universitetsbibliotek samt DiVA. Grundsökorden var “information security” och “startup”, 
men efter att ha funnit de relevanta kapitlen ur ISO 27002-standarden lades “cryptography”, 
“asset management” samt “access control” till. Sökorden som främst användes redovisas i 
denna tabell: 
 
  
 

Sökord startup information security cryptography asset 
management 

access 
control 

Synonymer 
och 

närliggande 
termer 

tech 
startup IT security cryptanalysis resource 

management 
resource 
control 

 IT 
startup data security kryptering hantering av 

tillgångar 
styrning 

av 
åtkomst 

  infosec communications security   
  informationssäkerhet kommunikationssäkerhet   
   SSL   
   TLS   

 
 

3.4 Metodik för dataanalys 

Enligt Oates (2006, s 266)  är kvalitativ data all icke-numerisk data - ord, bilder, ljud och 
liknande. Genom de intervjuer som gjorts i denna fallstudie är det alltså endast kvalitativ data 
som utvunnits och därför har dataanalysen som utförts också varit kvalitativ. Man skulle kunna 
använda en kvantitativ analys för att hitta återkommande begrepp och likheter i de olika 
intervjuer som utförts men eftersom intervjuresultaten är högst kontextuella har ingen sådan 
analys gjorts. 
  
Analysen utfördes deduktivt eftersom det fanns ett teoretiskt ramverk att utgå ifrån på förhand. 
Då arbetets teori är uppdelad i tre delar behövdes ingen tematisk uppdelning göras, utan det 
viktiga var att dela upp intervjusvaren efter hur relevant svaret var.  Uppdelningen av data 
gjordes i tre kategorier: data som inte innehöll någon relevant information alls, data som 
innehöll information som kunde beskriva helheten av ämnet för läsaren och slutligen data som 
innehöll information relevant för att besvara studiens forskningsfrågor. Den första delen, de 
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irrelevanta svaren, användes inte i analysen. Den andra delen användes för att beskriva begrepp 
och termer men tematiseras inte. Den sista kategorin av data, som är relevant för att besvara 
forskningsfrågor som uppsatsarbetet ställer, användes för vidare analys. 
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4 Empiri  

Under arbetets gång har intervjuer gjorts med tre olika svenska startups och därför är följande 
avsnitt uppdelat i tre olika fall. Varje del motsvarar en fallstudie på ett företag, och eftersom 
företagen valt att vara anonyma kommer de benämnas som Företag A, Företag B och Företag 
C. För att ge ett underlag och förståelse för företagets bakgrund och arbetsförhållanden kommer 
varje fall inledas med en övergripande beskrivning där företagets storlek, bransch och arbetssätt 
beskrivs. Gemensamt för företagen är att de är startade och verksamma i Sverige, grundade 
tidigast 2012 och har teknik som grund i sin verksamhet. Företag A och Företag B arbetar båda 
inom e-handel mot konsumenter, medan Företag C tillhandahåller en business-to-business 
tjänst, men har en snarlik grund som de andra företagen. 

4.1 Företag A 

Företag A är en startup aktiv inom e-handel med 12 anställda, varav tre är utvecklare. All 
verksamhet som företaget bedriver är inom Sverige och deras kunder är därmed också baserade 
i Sverige. Bolaget startades 2015 men den officiella lanseringen av tjänsten för riktiga 
användare skedde i november 2016. Kring mitten av 2015 öppnade dock företaget 
förhandsregistrering av tjänsten. Företagets tjänst har alltså funnits och varit i bruk i cirka sex 
månader. Intervjun gjordes med projektledaren för bolaget som har en god överblick över 
företagets arbete samt deras tjänst, därefter gjordes en uppföljning över mail med en 
huvudutvecklare för att besvara tekniska frågor. Projektledarens bakgrund är inom business to 
business (företagssälj) och har även utbildats inom området. 

4.1.1 Resultat 

Säkerhetspolicy 
Informanten berättar att företaget ännu inte har någon uttalad säkerhetspolicy eftersom fokus 
är på tillväxt och produkt, och att tiden inte räcker till för att implementera en konkret 
säkerhetspolicy i det stadie företaget i nuläget befinner sig i. Det finns för mycket annat som 
prioriteras före säkerhetsaspekten som exempelvis utveckling av nya funktioner, 
marknadsföring samt investeringar. Däremot så anser informanten att de inofficiellt försöker 
följa branschpraxis och att hålla säkerheten på en god nivå samt hålla “god sed”. Informanten 
berättar att de ännu inte löper en signifikant risk för att bli utsatt och därför ligger företagets 
resurser på att bygga en bättre produkt. Företaget ska dock under de närmsta månaderna ta in 
externa konsulter för att hjälpa till med att höja säkerheten, man tänker även inkorporera externa 
tjänster från bland annat Microsoft för att höja säkerhetsnivån. När informanten fick frågan om 
hur en potentiell säkerhetspolicy skulle kunna se ut så var fokus på att implementera processer 
för att göra administrationsgränssnittet säkrare. Tvåstegsverifiering och IP-baserad 
autentisering nämns som två konkreta förslag i en framtida säkerhetspolicy.  
 

Hantering av tillgångar 
De informationstillgångar som finns i företaget är främst användaruppgifter, beteendemönster 
för användare samt källkod för mjukvaran. Inom området för hantering av tillgångar är en viktig 
aspekt spårbarhet och där har företag A väldigt begränsat med möjligheter. Man anser att det 
är väldigt viktigt med spårbarhet och att det ursprungligen var planerat att ett system för att 
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kunna spåra händelser och transaktioner skulle finnas på plats vid lansering. Informanten menar 
även att då bolaget fortfarande är i ett tidigt stadium och består utav en mindre arbetsgrupp, att 
det i nuläget inte finns något behovet av ett storskaligt spårbarhetssystem, men hävdar även att 
det kommer att implementeras när företaget växer.  
 
Vidare vad gäller auktorisering så arbetar företaget uteslutande med användarkonton och 
lösenord för att autentisera sig mot de olika system som finns inom bolaget. Alla verksamma i 
företaget har tillgång till alla system och har även samma behörighetsgrad med undantag för 
betalningssystemen där endast två personer har tillgång. I det egna systemet som utgör deras e-
handelstjänst finns endast två klasser av användare, “vanliga” konton som deras kunder har 
samt administratörskonton som de anställda har tillgång till. Utöver detta finns ingen möjlighet 
att begränsa auktorisering till exempelvis delar av system eller informationstillgångar. 
Informanten uppger också att det inte finns några tankar kring att göra förändringar i detta. 
  
Företaget har ingen policy eller process för att säkerställa riktighet på data, utan har gjort att 
det bara är utvecklarna som kan ändra i den underliggande data, något som innebär att de övriga 
på företaget inte har redigeringsmöjligheter. Man ser inte någon anledning till att göra 
förändringar på detta område.  
  
Vidare har bolaget ingen process eller metod för att säkerställa tillgängligheten i deras system. 
Detta har inneburit att man egentligen inte vet när systemen är tillgängliga utan förlitar sig på 
manuella upptäckter av antingen deras kunder eller företagets anställda. Informanten berättar 
att denna aspekt har varit väldigt problematisk och att det flertalet gånger hänt att kritiska delar 
av webbplatsen inte har fungerat, något som då kunnat gått obemärkt i flera dygn. Något som 
enligt informanten är väldigt skadligt för bolaget och kan ha resulterat i direkt kundförlust. Man 
ser dock problemet och kommer att åtgärda detta så fort det finns tillgängliga resurser, planen 
är att låta externa konsulter komma in och åtgärda dessa brister. Viktigt att poängtera är dock 
att företaget med hjälp av externa molntjänster har redundans i systemet för att bibehålla data 
vid ett driftavbrott. 
 

Styrning av åtkomst 
Arbetet med åtkomststyrning sker via bolagets utvecklare, där informanten är den som tilldelar 
åtkomst och huvudutvecklaren den som verkställer. Alla i bolaget får åtkomst till merparten av 
systemen i organisationen, eftersom att det som tidigare nämnt endast finns två åtkomstnivåer. 
Här nämner informanten att de egentligen inte har några begränsningar i deras system, så 
företagets anställda har alla tillgång till i stort sett samma saker. Man anser även att 
åtkomststyrning inte riktigt är något som känns nödvändigt när det enbart rör sig om 12 
medarbetare.  
 

Kryptering 
För att säkerställa skydd vid informationsöverföring har företaget valt att satsa på att kryptera 
kommunikationen mellan klient och server i hela systemet. Detta uppnås genom att 
implementera TLS-standarden. Här nämner informanten att man trots allt kommer behöva se 
över hur krypteringen sköts för att uppfylla de krav som återfinns i den nya 
personuppgiftslagen. Vad gäller krypteringsteknik så använder sig företaget av bcrypt och i 
dagsläget krypteras ingen vilande data, utan enbart data i transport. Vidare nämner informanten 
att de inte har någon fastställd process för att se över krypteringen. 
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4.2 Företag B   

Företag B är en startup med grund i Sverige. Verksamheten startades sent 2012 med en 
expansion i Norden under 2014. Företaget har 35 anställda varav 4 är utvecklare. Företaget är 
verksamma inom e-handel men har även öppnat fysiska butiker för att sälja sina varor. Vår 
intervju på företaget gjordes med huvudutecklare som hade en väldigt god kunskap om 
företagets säkerhetsarbete. 

4.2.1 Resultat 

Säkerhetspolicy 
Företag B har inte heller någon uttalad säkerhetspolicy utan förlitar sig på att de fyra 
utvecklarna som har hand om IT på företaget har en god kommunikation vad gäller lösenord 
och åtkomst. Man nämner ingen speciell anledning utan svarar att det helt enkelt är 
bortprioriterat i nuläget. Det är dock planerat att börja skissa på en säkerhetspolicy eftersom 
företaget under den närmsta tiden ska ta fler externa system i användning. Informanten påpekar 
att det inte är tidsbrist som ligger bakom, utan behovet har inte funnits ännu. Vid frågan om hur 
informanten själv skulle vilja att en säkerhetspolicy skulle se ut berättar informanten att fokus 
skulle ligga på tydliga riktlinjer för dataöverföring och lösenordshantering då det ofta är 
lättåtgärdade brister i de områdena. 
 

Hantering av tillgångar 
Företaget jobbar med spårbarhet till viss utsträckning med hjälp av en händelselogg. De kan 
alltid se vem som skapar data och i vissa fall ändrar data. Man kan inte se vem som har läst och 
kommit åt data, då de inte tycker att det finns behov av denna information i nuläget. 
Händelseloggen i fråga loggar inte bara det som människor själva ändrat utan loggar även de 
handlingar som maskiner utför. 
  
Vad gäller auktorisering av användare skiljer det sig från system till system. Informanten 
nämner att de använder sig av flera olika externa system för olika tjänster, t.ex. lagersystem och 
Content Management-system, där de får anpassa auktorisering efter hur systemet i fråga arbetar. 
Oftast betyder detta att man använder sig av lösenord, lösenord kombinerat med certifikat eller 
lösenord kombinerat med en ip-restriktion.  
  
Företaget har ingen process i dagsläget för att säkerställa datas riktighet. De kan inte se om 
någon obehörig varit inne och ändrat utan man har istället en approach där de fokuserar på att 
de säkerhetsskydd som är implementerade ska räcka, och hålla obehöriga ute. Informanten 
menar att det finns oändligt många saker man kan göra för att säkerställa säkerheten, men att 
om företaget ska växa måste en avvägning göras och därför har de arbetat på det sätt de gjort. 
  
Tillgänglighet är av hög prioritet för företaget då de arbetar med e-handel. Skulle servrar, eller 
sidan, vara otillgänglig är det en direkt inkomstförlust. Man har därför satt upp ett flertal 
kontroller som rapporterar läget kontinuerligt. Dessa kontroller kollar om sidan kan nås samt 
om det uppstått en högre mängd fel än vanligt. Ett fel definierar företaget som ett HTTP status 
500-felmeddelande, vilket betyder att ett internt fel har uppstått. Om sidan skulle sluta svara 
skickas varningar ut direkt så att det kan åtgärdas så fort som möjligt. Backuper körs 
regelbundet för att undvika dataförlust och de backuper så frekvent att de kan återställa till fem 
minuter innan. Informanten berättar att de sett till att processen för att sätta igång backups är 
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simpel för att göra det möjligt för icke IT-kunniga att återställa backups ifall olyckan är framme 
när utvecklarna inte är tillgängliga. Informanten tillägger att de servrar de använder sig av inte 
är deras egna, utan de levereras av en extern part. 
 

Styrning av åtkomst 
Företaget arbetar till viss del med styrning av åtkomst. Informanten nämner som innan att det 
beror på vilket externt system de använder, men generellt försöker de se till att man beroende 
på roll har en viss behörighetsnivå och kommer åt den data som är relevant för rollen. Företaget 
har ingen konkret process för att tilldela åtkomst utan man ber den ansvarige för behörighet när 
man behöver det. Informanten berättar att man har olika ansvariga beroende på system. 
Slutligen nämns det att utvecklarna ibland delar kontouppgifter på vissa system. 
 

Kryptering 
Man krypterar inte all data. Kundinformation och tillhörande information som kan vara känslig 
krypteras alltid, medan data som skickas mellan maskiner inte krypteras. Man använder också 
olika krypteringsmetoder beroende på hur data ska användas. Behöver man komma åt data 
frekvent använder man sig av symmetrisk kryptering, medan om det är data som bara ska sparas 
och inte behöver kommas åt på en tid använder man sig av asymmetrisk kryptering. 
Informanten nämner AES som en metod de använder sig mycket av. Vid fråga om hur ofta de 
ser över sina krypteringsmetoder berättar informanten att de nyligen installerat nya system och 
då såg över allting, men att de inte har planer ännu för hur de i framtiden ska se över sin 
kryptering och nyckelhantering. På företagets webbsida används SSL/TLS överallt och därmed 
krypteras allt som går mellan klient och server. Även information som går till bakomliggande 
system krypteras. 
 

4.3 Företag C 

Företag C är en svensk startup som grundades 2015. De har 30 anställda, varav 11 är på deras 
kontor i Sverige medan resten arbetar på distans från länder som Indien, Ryssland och 
Nederländerna. Företaget säljer en molntjänst som hjälper företag att göra de förändringar som 
behövs göras för att följa den nya dataskyddslagen. Tjänsten lanserades tidigt 2016 och 
företaget har gjort stora framsteg under kort tid. Intervjun genomfördes med företagets 
teknikchef, som har en utbildning inom IT-säkerhet samt stor erfarenhet av både IT-säkerhet 
och systemutveckling. 

4.3.1 Resultat 

Säkerhetspolicy 
Företag C har nyligen satt upp en generell säkerhetspolicy. Informanten beskriver policyn som 
klassisk och enkel med simpla riktlinjer såsom krav på antivirus, hantering av USB-minnen 
samt incidentrapportering. Man finner inga lösenordsriktlinjer i policyn men informanten 
berättar att man rekommenderar alla anställda att använda sig av lösenordshanterare, t.ex. 
1Password. Utöver detta uppmuntrar företaget sina anställda att använda en unik och ej tidigare 
använd nyckel till sina lösenordshanterare. Informanten påpekar att anledningen till att man har 
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lösenordshanterare är på grund av vikten av att ha tvåstegsverifiering, vilket möjliggörs genom 
sådana hanterare. 
  
Anledningen till att man har en säkerhetspolicy är inte för att de anställda ansåg att det behövdes 
vid den här punkten av företagets tillväxt, utan att det beror på krav från kund. När företag ska 
använda företagets tjänst skickar de checklistor med krav som de vill att Företag C ska följa 
och i dessa checklistor vill de oftast ha bevis på en säkerhetspolicy. Informanten berättar att 
säkerhetspolicyn hastigt skrevs ihop för att möta dessa kundkrav, och att det är anledningen till 
att den inte är så noggrant skriven. Att skriva vidare på säkerhetspolicyn är dock ett mål inom 
den snaraste framtiden. 
 

Hantering av tillgångar 
Man har på företaget kännedom om vikten av spårbarhet och har därför tilldelat alla anställda 
personliga inloggningar i alla verktyg och tjänster de kan tänkas använda. Utöver detta har man 
i de flesta tjänster händelseloggar som berättar vem som ändrat vad och när. En av tjänsterna 
som inte har en händelselogg är administrationsverktyget på tjänsten som företaget säljer, men 
informanten berättar att det kommer åtgärdas snarast. Informanten berättar att man litar väldigt 
på mycket på varandra och inte använder dessa händelseloggar speciellt mycket, utan man har 
alltid en ungefärlig koll på vem som gör vad. Informanten nämner att de siktar på att ha bättre 
kontroll över vem som kan göra vad i framtiden men att det i nuläget inte går att motivera 
resursmässigt. På frågan om varför de inte implementerat en händelselogg i 
administratörsverktyget berättar informanten att det beror på prioriteringar, de har valt att vara 
“fast to market” och därmed inte hunnit se till att allt är felfritt säkerhetsmässigt. 
  
Gällande auktorisering har man tvåstegsverifiering genom dessa lösenordshanterare som 
garanterar att den som kommer åt data faktiskt är den som ska ha tillgång. Företaget har också 
ett unikt problem i att de lagrar all data i Sverige och för att följa de nya dataskyddslagarna kan 
man inte tillåta någon utanför EU komma åt denna data. Av denna anledning ger man inte de 
distansutvecklare som arbetar på företaget tillgång till datan. Man har ingen process i bruk för 
att se till att de anställda som har tillgång förlorar den när de lämnar EU, utan man får på eget 
ansvar i såna lägen se till att man inte kommer åt datat. Informanten nämner att man skulle 
kunna arbeta med IP-restriktioner för att lösa problemet men i nuläget är man ett så tight team 
att en muntlig överenskommelse fungerar. 
  
Vad gäller riktighet har man ingen specifik process för att säkerställa att data inte ändras 
otillåtet. Informanten berättar att man har ett högt säkerhetstänk när man utvecklar och försöker 
på det sättet lösa problemet, men skulle något hända har man ingen direkt lösning på problemet. 
Att nämna är dock att applikationen är byggd på ett sätt som gör att endast auktoriserade kan 
ändra data och för de som är auktoriserade ges en god överblick över hur data ser ut, vilket bör 
bekämpa problemet avsevärt. 
  
Informanten har erfarenhet av att arbeta med high availability-plattformar och därför är 
applikationen i grunden byggt med tillgänglighet och skalbarhet i fokus. Kontroller finns även 
i bruk som konstant skickar signaler till applikationens ändpunkter och utvecklarna ska inom 
en minut få en varning om att det kan vara fel någonstans i applikationen. Genom sin 
hostingleverantör har man även applikationsövervakning utanför kontorstid, så de har alltid 
first line-support redo som felsöker och rapporterar till någon på företaget. 
 



 21 

Styrning av åtkomst 
Företagets har god vetskap om hur de ska arbeta med styrning av åtkomst, även om 
prioriteringar har gjort att det i vissa fall hamnat i skymundan. De delar som kund använder har 
flera olika roller, med olika behörighetsnivåer, som kunderna själv kan tilldela efter hur det 
passar dem. Man har arbetat noga för att se till att företagen som är kunder har en 
behörighetsnivå för varje tänkbar anställd som kan komma till att använda tjänsten som Företag 
C säljer. På Företag Cs sida har man däremot bara en behörighetsnivå, en behörighetsnivå som 
ger tillgång till att skriva, läsa och ändra all data som man arbetar med. Informanten berättar att 
det vet om att detta inte är ett bra arbetssätt och att de kommer åtgärda behörighetsnivåerna på 
företaget väldigt snart. För att rent praktiskt få åtkomst kontaktar man i nuläget bara 
huvudutvecklaren som då tilldelar denna behörighet till den anställde i fråga. 
 

Kryptering 
Gällande kryptering så används alltid SSL, vilket innebär att data alltid är krypterad under 
transport. At rest är databasen inte krypterad och man berättar att det beror på att man använder 
en svensk molnleverantör. Om de själva fick välja hade de använt en amerikansk 
molnleverantör som Amazon, där man simpelt kan kryptera databasen, men eftersom man går 
efter de nya svenska dataskyddslagarna är man tvungen att använda svenska molnleverantör 
som ännu inte har denna infrastruktur. Man ser dock till att allt som kund laddar upp till 
applikationen är krypterat med AES 256-bitars med olika krypteringsnycklar för varje 
kundkonto. Krypteringsnycklarna är 64 tecken långa. Utöver detta berättar informanten att 
användarinformation såsom lösenord alltid krypteras och då m.h.a bcrypt. 
  
Företag C har i sin säkerhetspolicy uttalat att de ska se över sina krypteringsmetoder m.h.a. ett 
penetrationstest en gång per år. Det senaste testet gjordes av ett företag som ville säkerställa 
säkerheten innan de köpte tjänsten och de blev mycket nöjda med resultatet. Utöver dessa tester 
kör man regelbundet integrationstester för att hitta enklare problem. Informanten nämner att de 
utvecklar applikationen med säkerhet i fokus vilket resulterar i att produkten utvecklas 
långsammare, men det är en avvägning man gjort och anser vara värd tiden. 
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5 Analys 

I följande kapitel kommer resultaten från intervjuerna som återfinns i kapitel fyra analyseras 
med grund i teorin i kapitel två.  

5.1 Hantering av tillgångar 

Enligt tidigare forskning är syftet med spårbarhet att säkerställa att alla auktoriserade och icke-
auktoriserade handlingar i ett system kan spåras till en autentiserad användare. Detta görs ofta 
genom systemloggar som visar vem haft tillgång till vad, när och vad denne gjort för ändringar. 
Viktigt för att säkerställa spårbarhet är att alla i en organisation har unika identifierare som 
oftast är i form av användarkonton. 
  
Företag A har i nuläget ingen form av systemlogg vilket innebär att de inte har möjlighet att 
spåra någon genom de handlingar som görs mot eller inom deras system, vilket går emot teorin 
i både SIS Handbook 550 (2011) och den teori som presenterats av Mattord & Whitman (2012, 
s 200). Företag B har en implementerad händelselogg som spårar alla handlingar som görs mot 
systemet, både skapande och ändring av data. Deras systemlogg loggar även de ändringar 
maskiner gör i systemet, vilket underlättar felsökning. De hade dock ingen möjlighet att se vem 
som har tagit del av data, men nämnde att det inte var för att de inte haft tid, utan att det berodde 
på att de inte har behov av sådan spårbarhet i nuläget. Denna tankegång går i linje med teorin 
och företaget håller en god nivå gällande spårbarhet, som matchar företagets omfattning i 
dagsläget. Slutligen har Företag C prioriterat att tillhandahålla en händelselogg för sina kunder 
där de kan se när data har skapats, ändrats och lästs. De har däremot prioriterat bort spårbarhet 
inom organisationen och kan därför inte spåra vilka handlingar som har utförts av vem. 
Företaget resonerar att de vill vara snabba till marknaden och kunna sälja sin produkt så fort 
som möjligt, därför har de sett till att kunderna har en händelselogg i första hand, men flertalet 
kunder har även ställt kravet på spårbarhet vilket tyder på att de egentligen bara fokuserat på 
kundnytta. Denna avvägning, kundnytta gentemot säkerhet, är samma avvägning som de andra 
företagen gjort. Men skillnaden är att företag B har valt att implementera spårbarhet medan A 
och C inte har gjort detta. Värt att ta tänka på är dock att företag A och C startade sin verksamhet 
senare än företag C vilket innebär att företagen befinner sig i olika tillväxtstadier. 
  
Konfidentialitet säkerställer att enbart auktoriserade användare har tillgång till information och 
för att uppnå konfidentialitet måste tillgången vara skyddad från icke-auktoriserade användare 
eller system. Några sätt att säkerställa tillgångars konfidentialitet är att implementera en 
säkerhetspolicy, tillhandahålla säker dokumentlagring samt klassificera och identifiera 
tillgångar.  
  
Gemensamt för företag A, B och C är att alla har implementerat autentisering för att säkerställa 
att tillgångarna är skyddade från icke-auktoriserade användare, vilket är ett krav för att upprätta 
konfidentialitet för informationstillgångar enligt Stamp (2011). Företag A har användarkonton 
till alla anställda men använder bara användarnamn i kombination med lösenord, där alla som 
har en kontoinloggning har tillgång till hela systemet. Alltså finns igen tvåstegsverifiering i 
bruk vilket höjer säkerhetsrisken avsevärt eftersom fler autentiseringsfaktorer innebär högre 
säkerhet (Andress 2014, s 27). Företag B har inga fasta processer i bruk eftersom de använder 
sig av flera olika externa system och därför har olika regler som de tvingas anpassa sig efter. 
Informanten berättade att de varianter som finns i bruk på deras system är lösenord kombinerat 
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med certifikat, lösenord kombinerat med ip-address och i några få fall ett enkelt lösenord. 
Tvåstegsverifiering används alltså i större delen av fallen. Företag C ser till att alla anställda 
använder sig av en lösenordshanterare, 1Password, vilket innebär att tvåstegsverifiering 
tillämpas på hela företaget vilket i sin tur garanterar en hög konfidentialitetsnivå (Andress 2014, 
s 28). När de anställda påbörjar användningen av 1Password uppmuntras de välja en unik, 
tidigare oanvänd nyckel till lösenordshanteraren för att höja säkerheten ännu ett steg. De har 
även en säkerhetspolicy implementerad och tillhandahåller säker dokumentlagring för deras 
kunder, vilket enligt Mattord & Whitman (2012) är två sätt att säkerställa konfidentialitet.   
  
Tillgänglighet handlar om att se till att plattformen, och data på plattformen, ständigt går att ta 
del av. Viktigt är också att data som nås återges på samma sätt som den är lagrad i databasen. 
Eftersom två av företagen arbetar inom e-handel och det tredje tillhandahåller en tjänst som 
konstant måste vara tillgängligt, är det centralt att arbetet med tillgänglighet är i fokus på dessa 
företag. 
  
Företag A har idag inga processer för att se till att deras e-handelsplattform är tillgänglig, utan 
man förlitar sig på manuella upptäckter efter att problemet uppstått. Detta är någonting som 
direkt strider mot de tillgänglighetsprinciper presenterade av Mattord & Whitman (2012).  
Företaget har tidigare vid flertalet tillfällen haft problem med att kritiska delar av plattformen 
varit otillgänglig i längre stunder, i vissa fall i över flera dygn. För att företag A ska ha 
tillräckligt god informationssäkerhet måste informationen alltid vara tillgänglig när den behövs 
(Kalmelid 2015). Företaget säkerhetskopierar dock data en gång per dygn, vilket agerar som en 
sista utväg om data skulle gå förlorad. Företag B däremot, har flera kontroller i bruk som 
regelbundet letar efter fel och direkt rapporterar om problem uppstått, för att snabbt kunna 
åtgärda fel och återupprätta tillgängligheten. Mattord & Whitman (2012) anser att det är centralt 
för tillgängligheten att användare ska kunna komma åt data utan hinder, vilket Företag Bs 
kontroller säkerställer då kontrollerna också reagerar på om webbplatsen svarar långsammare 
än vanligt. Företaget säkerhetskopierar frekvent och kan alltid återställa data fem minuter bak 
i tiden. För att säkerhetskopiorna alltid ska kunna köras har man ett system i bruk där 
återställningsprocessen är enkel att använda. Detta för att även anställda som inte jobbar med 
utveckling ska ha möjlighet att återställa systemet ifall utvecklarna inte skulle vara tillgängliga 
vid tidpunkten. Denna återställningsprocess som företaget har i bruk är effektiv och ser till att 
tillgängligheten hålls så hög som möjligt vid den händelse att ett större fel uppstår. Företag C 
har utvecklare med god kunskap om tillgänglighet och de berättar att plattformen är byggd med 
tillgänglighet och skalbarhet i fokus. Kontroller finns i bruk som regelbundet skickar signaler 
till applikationens ändpunkter och i regel tar det högst en minut innan utvecklarna får svar om 
något är fel. Utöver dessa har man alltid first line-support redo, genom sin molnleverantör, som 
felsöker, åtgärdar och kontaktar företaget om något skulle hända utanför kontorstid. Med dessa 
kontroller i bruk, samt supporten från molntjänstleverantören, kan de garantera sina kunder en 
hög tillgänglighet. 

5.2 Styrning av åtkomst 

Som tidigare beskrivits är styrning av åtkomst en nödvändighet för att möjliggöra auktoriserad 
tillgång till information, resurser och tjänster. Finns det ingen åtkomststyrning löper 
organisationens tillgångar större risk att utsättas för obehörig åtkomst. För att implementera 
åtkomststyrning ska det finnas stöd för identifiering, autentisering och auktorisering i systemet. 
Av de intervjuade företagen svarade endast ett att de har implementerat åtkomststyrning i 
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enlighet med det som Mattord & Whitman (2012) beskriver. Detta är företag B som även är det 
företag med flest anställda och störst omsättning. Företag A och företag C har i varierande grad 
haft åtkomststyrning i åtanke, men båda landade i den gemensamma åsikten att behovet av 
åtkomststyrning inte fanns med hänsyn till företagets storlek och stadie på marknaden. 
Företagen ansåg att deras prioritet var att leverera kundnytta och att åtkomststyrning var något 
som skulle tas fram i framtiden. Det alla företagen hade gemensamt var att tilldelningen av 
åtkomst oftast hanterades av enskilda personer och dessa personer var även utvecklare på 
företagen. Detta visar på att DAC-modellen (Benantar 2006) för åtkomstkontroll används av 
företagen men att skillnaden ligger i hur väl processen för styrning av åtkomst är 
implementerad.   

5.3 Kryptering   

Enligt Kessler (2017) använder man kryptering för att säkerställa konfidentialitet, autenticitet 
och integritet. Viktigt är att man använder moderna algoritmer, lång nyckellängd samt ser till 
att kryptera all kritisk information. Data i transport ska alltid vara krypterad, vilket i princip 
innebär att SSL/TLS alltid ska vara i bruk för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till 
den data som skickas mellan exempelvis klient och server. Kryptering är dessutom ett område 
som växer snabbt och tekniker och metoder ändras hastigt vilket gör att processen av att se över 
sitt krypteringsarbete regelbundet är kritiskt (Vacca 2013).  
  
Företagen gör ett bra jobb med att kryptera data i transport eftersom att alla använder sig av 
SSL/TLS, vilket är den mest populära standard som används idag (Kessler 2017). Företag A 
krypterar däremot inte alls vilande data och gav inte heller något svar på varför. Detsamma 
gäller för företag C som inte heller krypterar vilande data, de begränsas däremot av lagstiftning 
och kan på grund av sin underleverantör inte kryptera vilande data. Intervjusvaren från företag 
C tyder dock på att de inser hur viktig denna typ av kryptering är och skulle om möjligheten 
fanns implementera en lösning. Detta skiljer sig från hur företag A resonerar där de anser sig 
vara utanför riskzonen för en attack. Företaget har dessutom inte heller någon plan på att se 
över krypteringen den närmsta tiden. Företag B har implementerade processer för att bestämma 
vad som ska krypteras och hur det ska krypteras. Känslig information, såsom kundinformation, 
krypteras alltid m.h.a. AES. De väljer också krypteringsmetod, symmetrisk eller asymmetrisk, 
beroende på om data i fråga ska kommas åt snart eller långt in i framtiden. Detta visar på att 
företaget tänkt till och planerat krypteringsprocessen både kortsiktigt och långsiktigt. Det som 
skiljer företag B från A och C är att de även väljer att kryptera vilande data, vilket bidrar till att 
öka informations tillgångarnas konfidentialitet. Det företaget däremot saknar är en strategi för 
hur ofta krypteringsmetoderna ska ses över, anledningen till detta är att nya system nyligen 
utvecklades och att krypteringen diskuterades då. Företag C skiljer sig från de andra bolagen i 
det att de har en säker dokumentlagring (Mattord & Whitman 2012) för sina kunder, detta 
innebär att allt som kunden laddar upp till tjänsten krypteras med 256-bitars AES och varje 
kund erhåller unika krypteringsnycklar, samtliga med 64 tecken. Vidare har de i sin 
säkerhetspolicy krav på att minst ett externt penetrationstest per år ska utföras. Detta visar på 
att företaget värderar systemets integritet och trots att bolaget varit verksamt en kort tid kan 
konkurrera med mer etablerade företag.  
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6 Diskussion och slutsats 

I följande kapitel diskuteras de slutsatser som dragits från den analys som gjorts i föregående 
kapitel. Dessa slutsatser har sin grund i studiens forskningsfrågor och de ämnar att besvara 
studiens forskningsfrågor som är följande: 
 

- Utgående från ISO 27002-standarden, hur strukturerat är tre svenska startups 
säkerhetsarbete? 

 
I processen för att besvara frågeställningen kommer följande delfrågor undersökas: 
 

- Hur hanterar företagen informationstillgångar? 
- Hur hanterar företagen styrning av åtkomst?  
- Hur hanterar företagen kryptering och informationsöverföring? 

6.1 Slutsats 

Efter genomförandet av studien kan man konstatera att strukturen på säkerhetsarbetet på dessa 
tre svenska startups i många avseenden är bra, men även att medvetna betydande brister 
existerar. Företagen i studien är väl medvetna om informationssäkerhet och om vilka brister 
som finns, men säkerhetsarbetet prioriteras ofta bort för att istället fokusera på att utveckla den 
tjänst man tillhandahåller. I samtliga intervjuer har informanterna berättat om de brister som 
finns och samtidigt gett en förklaring på hur bristerna i fråga skulle kunna lösas. Vid följdfrågor 
om varför ingen åtgärd tagits är svaret att det prioriterats bort för att istället fokusera på tjänsten. 
I vissa av fallen är bristerna stora, direkta risker som de väljer att leva med för att kunna lägga 
resurser på att utveckla sin tjänst, medan i andra fall är bristerna mer kontrollerade, medvetna 
val. 
 
Hantering av tillgångar är ett område där startups har ett väldigt unikt arbetssätt. Eftersom 
företagen ofta är mindre, och arbetsgrupperna små, är tilliten till varandra högre än på andra 
företag och därför väljer man att tänja på säkerhetsprinciper när man hanterar sina tillgångar. 
Endast ett av företagen hade en systemlogg för att kunna säkerställa spårbarhet medan de andra 
ansåg att arbetsgrupperna var så sammansvetsade att man kunde arbeta effektivt trots 
avsaknaden av spårbarhet. Som med spårbarhetsarbetet är konfidentialitet ett område där 
gränser tänjs på grund av tillit. Samtliga startups i studien använde flera externa tjänster för att 
lösa problem, vilket är ett återkommande tema eftersom man inte har resurserna för att bygga 
egna system i ett så tidigt skede och då väljer att gå externt. Problemet med externa lösningar 
är att man rättar sig efter leverantören av systemets säkerhetspolicyns som i vissa fall kan vara 
bristfälliga. Dessutom delades ofta inloggningar, eftersom man var så sammansvetsade och 
litade på varandra, vilket är en direkt risk mot företagets tillgångar. Positivt är att 
tvåstegsverifiering tillämpades nästan uteslutande på två av tre startups, vilket är en enkel och 
billig lösning som ger ännu ett lager av säkerhet till de tillgångar som företaget hanterar. Utav 
tillgångshanteringsprinciperna var tillgänglighet det som prioriterades absolut högst. Den 
slutsats man kan dra av detta är att samtliga startups kräver en fungerande webbsida för att 
kunna tjäna pengar, och då kan motivera kostnaden. Det var bara företag A som valde att 
prioritera bort tillgänglighet, då för att lägga resurser på produkten. 
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Vad gäller styrning av åtkomst var samtliga startups i så tidiga skeden av sin tillväxt att de 
ansåg att det inte krävdes någon fokus på åtkomststyrning. Företag B var det enda företag som 
arbetade med styrning av åtkomst, då genom sina externa tjänster och inte internt. Gemensamt 
för alla företag var att de endast hade en behörighetsnivå, en administratörs-nivå, som alla som 
behövde tillgång tilldelades. Tanken bakom denna brist av åtkomststyrning är att man, som 
nämnt innan, är så tätt sammansvetsade grupper att de både kan lita på och ha koll på varandra. 
Alltså är styrning av åtkomst ett säkerhetsområde startups medvetet prioriterar bort för att spara 
resurser. 
  
  
Gällande kryptering har företagen mycket gemensamt, alla bolag har som minimum 
implementerat krypterad informationsöverföring i form av SSL/TLS vilket idag är en 
nödvändighet. Stora skillnader finns dock i hur företagen har utformat sina processer och 
planering för krypteringsarbetet, där blir det uppenbart att företagsmognad spelar stor roll. 
Företag A och C som är startade tre år efter företag B har betydligt mindre struktur för hur de 
ska arbeta med kryptering, och ofta ingen uttalad strategi eller plan. Men det som också går att 
utläsa är hur stor skillnad teknisk kompetens gör i fallet företag A och C. För bolag A bestod 
projektledningen av en teknisk säljare medan bolag C har en teknikchef med 
universitetsutbildning inom IT-säkerhet. Detta märktes när man jämför företagens tekniska 
lösningar, där det ena bolaget hade säker dokumentlagring och även en uttalad säkerhetspolicy. 
Överlag har företagen gjort kryptografiskt tillfredsställande lösningar även om kryptering av 
vilande data hade varit fördelaktigt. 
 

6.2 Diskussion 

Efter att ha studerat tidigare forskning inom informationssäkerhet med utgångspunkt i det som 
finns beskrivet ISO-27002 blir det tydligt att standarden inte är särskilt applicerbar på svenska 
startups. Den litteratur och forskning som finns ger ett bra underlag för hur organisationer ska 
arbeta med informationssäkerhet, men denna är nästan uteslutande inriktade på större 
organisationers behov vilket gör det problematiskt när samma teorier ska appliceras på 
nystartade och snabbväxande företag. Av studiens resultat kan man utläsa att de intervjuade 
företagen lägger stor vikt vid praktisk informationssäkerhet, exempelvis kryptering av data i 
transport och säkerställande av konfidentialitet. Detta märks tydligt när man tittar på 
exempelvis de intervjufrågor som berör styrning av åtkomst där två av företagen i stort sett inte 
arbetar med åtkomststyrning, medan endast det äldsta företaget har implementerat en liten del 
av DAC-modellen för åtkomstkontroll. 
  
Gemensamt för företagen är att det säkerhetsarbete man gör är det absolut nödvändiga för att 
tillfredsställa sina kunder. Man ser till att kundernas information är noggrant skyddad och man 
prioriterar funktioner till kunder före egen säkerhet. Ett exempel på detta är Företag C som sett 
till att kunderna har en händelselogg, så att de blir nöjda, medan man själva inte har någon form 
av händelselogg alls. Alla tre företagen resonerar på det sätt att de har så få anställda att de inte 
behöver använda sig av alla säkerhetsåtgärder, eftersom arbetsgrupperna är små, och kan då 
istället använda resurserna på att förbättra produkten för att slutligen göra det företaget är där 
för: att sälja. Det är i inget av fallen okunskap som är grunden till de säkerhetsbrister som finns 
utan det är helt enkelt en avvägning och prioritering, som företagen gör. I samtliga intervjusvar 
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där brister kommit på tal har informanterna i samma andetag berättat om varför bristen i fråga 
finns till och upplyst om företagets tankegång och framtida åtgärd av problemet. 
  
Vidare kan man tänka sig att detta fenomen, att prioritera tillväxt över säkerhet, är ett högst 
rationellt beteende för denna typ av bolag. Startups präglas som tidigare nämnt av en kultur där 
stark tillväxt, innovation och internationalisering är centralt. Detta ställer stora krav på bolagets 
grundare som måste fokusera de väldigt begränsade resurserna på att leva upp till förväntningar 
av kunder, investerare och andra intressenter. Företagen som faller under kategorin startups har 
ofta som mål att bli störst inom sitt område, vilket är något som ingår i många definitioner av 
begreppet startup. För att skapa förutsättningarna som krävs för att bli störst finns det lite 
utrymme att fokusera på det som faller utanför företagets kärnverksamhet, där bland annat 
informationssäkerhet i många fall hamnar. Anledningen till varför detta kan anses vara 
rationellt är ifall bolagets syfte är att bli störst så finns det ingen vits i att ha som mål att bli tvåa 
eller trea, antingen blir företaget störst och bäst i dess bransch eller så går det under. Detta gör 
att informationssäkerheten ur det perspektivet egentligen inte är viktigt förrän bolaget nått sitt 
syfte. Vilket kan förklara varför många av informanterna berättar att de känner till problemen 
men att det inte finns resurser för åtgärder, utan att det istället kommer att lösas i framtiden när 
bolaget vuxit.  
 
Studien visar även på att konsumenter bör tänka till en gång extra innan de delar sina 
personuppgifter och data med startups, men att det inte är det säkerhetsområde som är mest 
bristande på dessa företag. Intervjuerna som utförts belyser att säkerhetsbristerna som finns 
oftast är i andra säkerhetsområden, som styrning av åtkomst, medan kryptering och 
tillgångshantering hålls relativt säkert. Inget av företagen har kompromissat vad gäller 
kryptering och kunddata hålls genomgående som högsta prioritet eftersom de anser att 
kundernas tillit är centralt för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har väckt en intressant fråga kring informationssäkerheten vid svenska startups. 
Det framgår tydligt av studien att många kritiska delar i företagens informationssystem inte är 
tillräckligt skyddade. Men eftersom denna studie enbart är baserad på tre företag går det inte 
att dra några generaliserande slutsatser. Detta arbete har gett en indikation på hur det kan se ut 
för vissa företag, men det som vore än mer intressant är att se om dessa slutsatser kan gäller för 
en övervägande del av svenska startups. Alltså skulle en mer omfattande studie med en 
kvantitativ ansats vara ett starkt komplement till denna studie då den skulle visa på hur 
företagen arbetar på en generell nivå, medan detta arbete skulle ge en förklaring till hur man 
resonerar kring säkerhetsarbetet. 
 
Andra förslag på vidare forskning kan innefatta undersökandet av när ett företag övergår från 
att inte prioritera informationssäkerhet till att det blir en högaktuell fråga. Något som också 
skulle vara givande och bygga vidare på denna studie är att undersöka varför vissa startups 
väljer att prioritera säkerhetsfrågor mer än andra.   



 28 

6.4 Begränsningar 

Under arbetets gång har ett problem varit centralt i genomförandet av studien, och det är 
företags öppenhet med deras säkerhetsrutiner och brister. Till en början är sekretessen kring 
säkerhetsrutiner en säkerhetsrutin själv. Det ligger i företags intresse att inte sprida information 
om hur de arbetar för att motverka attacker, eftersom ju mindre de som utför dessa attacker vet 
om företagets rutiner, ju svårare är det för de att åstadkomma skada. Detta kan alltså bli ett 
problem under intervjuprocessen, att företag har sekretessregler och inte vill dela med sig all 
eller att de bara vill dela med sig av viss information. Slutligen är ett sista problem sekretessen 
kring säkerhetsbrister. Ännu en gång ligger det i företagets högsta intresse att inte dela med sig 
av de brister och attacker som sker, utan det enda som delas med allmänheten är sådant som de 
av lag är tvungna till att dela med sig av. Detta kan särskilt visa sig när man intervjuar anställda 
som är mer hands-on och inte har en så bra överblick över arbetet, då de eventuellt inte vågar 
säga precis som det är för att undvika risken att göra bort sig och skada företaget. 
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Bilagor 

Underlag för Intervjufrågor 

Bakgrund 
• Vad arbetar företaget med? 
• Hur många anställda är ni? 
• Kan du berätta lite kort om dig själv och din erfarenhet inom IT-branschen? 
• Vilken roll har du på företaget? 

o Hur länge har du haft denna roll? 
• Vad har du arbetat med tidigare arbetsplatser? 

  
Säkerhetspolicy 

• Hur ser er säkerhetspolicy ut? 
o Om policy finns 

§ Finns det något i er policy som du skulle ändra på för att öka säkerheten? 
o Om ingen policy finns 

§ Om ingen policy finns, varför inte? 
§ Hur hade en sådan sett ut om du fick bestämma? 

  
Hantering av informationstillgångar 

• Hur gör ni för att säkerställa spårbarhet? 
o Om ni inte säkerställer ansvarsskyldighet, varför anser du att det inte behövs? 
o Vad skulle enligt dig vara ett sätt att de-facto implementera en lösning på 

problemet? 
• Hur säkerställer ni att endast auktoriserade användare har tillgång till given data? 
• Hur säkerställer ni era tillgångars riktighet? 
• Hur säkerställer ni tillgänglighet?  

  
Styrning av åtkomst 

• Hur gör ni för att styra vem som har åtkomst till vilka tillgångar? 
o Hur ser den praktiska processen ut för åtkomststyrning? 
o Vilka har tillgång till era användaruppgifter? 

• Vem är ansvarig för att begränsa/bestämma åtkomst för andra på företaget? 
o Vem har möjligheten att ändra åtkomst? 

  
Kryptering 

• Hur krypteras er data?  
o Vilken krypteringsmetod och teknik används? 
o Hur lång är nyckellängden för krypteringsalgoritmen? 

• Vilken typ av data krypteras och vilken typ av data krypteras inte? 
• Hur väljer ni vilken data som ska krypteras? 
• Hur ofta ser ni över krypteringsmetoder? 
• Hur ställer ni er till SSL/TLS? 

o Är det implementerat genomgående på hela plattformen? 
• Är krypteringsmetoden tillförlitlig? 
• Hur ser ni på nyckelbaserad autentisering ställt mot lösenordsbaserad autentisering? 


