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Förord
Den ryska invasionen av Ukraina och den senaste tidens händelseutveckling under
stryker vikten av att ha en stark motståndskraft i informationssystem. Samhället 
är idag beroende av informationssystem i komplexa och globala nätverk. I dessa 
nätverk kan leveranskedjeincidenter, där mjukvaruuppdateringar eller andra 
 komponenter som sprids till många organisationer, leda till negativa konsekvenser 
för samhället. Sårbarheter i system som ingår i de digitala leveranskedjorna är därför 
speciellt attraktiva för en angripare.

De senaste åren har det skett ett antal uppmärksammade incidenter som har 
orsakats av ändringar i informationssystem. Samtidigt har vi under årens lopp också 
sett hur organisationer som inte har uppdaterat sina skydd har utsatts för cyber
angrepp. Det är därför tydligt att ändringar måste genomföras, men också att de 
måste genomföras på rätt sätt. I det ingår att man även har en beredskap för att 
snabbt och systematiskt kunna hantera ändringar som, trots noggranna förbered elser, 
går fel. 

Min förhoppning är att den här rapportens redogörelse av utmaningarna och 
rekommendationer på arbetssätt för ändringar i informationssystem kan hjälpa till att 
förebygga att incidenter uppstår. I dagens säkerhetspolitiska läge bör ändringar för att 
åtgärda sårbarheter genomföras snabbt, på ett kontrollerat och riskminimerat sätt.

Stockholm, 20221220 

Åke Holmgren

Avdelningschef, Avdelningen för cybersäkerhet  
och säkra kommunikationer
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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Begreppsförteckning
Detta kapitel innehåller de begrepp som är centrala för rapporten. För mer om hur 
de tillämpas i vår analysmodell, se ”Bilaga 1”.
Allriskperspektivet: ett förhållningssätt där man strävar efter att bedöma alla 
risker för något man önskar skydda och att analysera alla möjliga orsaker till att 
en risk realiseras.
Brist: avsaknad av något som orsakar, eller bidrar till att orsaka, en framgång.
Digital leveranskedja: de tjänster och infrastrukturer som levererar eller möjliggör 
leverans av digitala produkter vilka används för att upprätta, upprätthålla, utveckla 
eller återställa en verksamhets informationshantering och informationssystem.
Faktisk incident: en händelse där den drabbade organisationen orsakas skada eller 
förhindras nytta, eller där en annan organisation olovligen orsakas nytta eller för
hindras skada (se ”Bilaga 1” för mer en mer djupgående redogörelse).
Felkälla: samlingsterm för hot, hinder, sårbarheter och brister.
Framgång: en inträffad önskad händelse.
Framgångsfaktor: något som orsakar, eller bidrar till att orsaka, en framgång.
Hinder: något som förhindrar, eller bidrar till att förhindra, en framgång.
Hot: något som orsakar, eller bidrar till att orsaka, en incident.
Incident: en inträffad oönskad händelse. Vid incidentrapportering delas orsak 
in enligt mänskliga hot (både antagonistiska hot i form av angrepp och icke 
antagonistiska hot i form av misstag), tekniska hot (i form av systemfel) eller 
naturhot (såsom väderfenomen, jordbävningar, solstormar, etc.)
Informationssystem: system för att samla in, lagra, bearbeta och distribuera 
 information för ett givet ändamål.
Komponent: de ingående inslagen i en mekanism (se ”Bilaga 1” för en mer djup
gående redogörelse).
Konfidentialitet: en aspekt av informationssäkerhet som kort innebär att endast 
behöriga kan ta del av information.
Mekanism: en kombination av komponenter som i samverkan och tillsammans 
med en trigger kan orsaka att en viss händelse inträffar.
Monoberoende: en organisation har ett monoberoende av (exempelvis) en tjänst 
när den är beroende av den tjänsten och det inte finns några alternativa tjänster att 
använda ifall den tjänst man redan använder upphör.
Möjlighet: avsaknad av något som förhindrar, eller bidrar till att förhindra, 
en  framgång.
NIS-leverantör: leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster som omfattas 
av NISregleringen.
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Begreppsförteckning

NIS-regleringen: samlingsnamn på den lag (SFS 2018:1174), förordning 
(SFS 2018:1175) och de myndighetsföreskrifter som antagits i Sverige för att 
implem entera NISdirektivet (EU) 2016/1148.
Riktighet: en aspekt av informationssäkerhet som kort innebär att det går att lita 
på att information är korrekt och inte manipulerad eller förstörd.
Risk: en möjlig oönskad händelse.
Servicefönster: den tid under vilken ändringshantering genomförs.
Skydd: något som förhindrar, eller bidrar till att förhindra, en incident.
Störning: en konsekvens av en incident som innebär att en samhällsviktig eller 
digital tjänst inte kan tillhandahållas på avsett sätt.
Sårbarhet: avsaknad av något som förhindrar, eller bidrar till att förhindra, en  incident.
Säkerhetshändelse: typ av incident. En händelse där ett hot uppstår, ett skydd 
upphör/sårbarhet(er) uppstår, framgångsfaktor(er) upphör/brist(er) uppstår eller 
hinder uppstår (se ”Bilaga 1” för närmare beskrivningar).
Tillgänglighet: en aspekt av informationssäkerhet som kort innebär att information 
är nåbar när behöriga efterfrågar den.
Trigger: något som kan tillföras en mekanism så att en viss händelse orsakas. 
(se ”Bilaga 1” för mer en mer djupgående redogörelse).
Ändringshantering: en systematisk och strukturerad metod och process som syftar 
till att på ett effektivt, kontrollerat och riskminimerat sätt möjliggöra ändringar i 
en organisations målsättningar, processer eller teknologier.1

1.	 	Begreppet	har	mer	specifika	definitioner	inom	vissa	it-relaterade	ramverk	för	förvaltning	respektive	
utveckling av it-system.



Sammanfattning
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Ändringar i informationssystem som inte hanteras på ett 
 korrekt och säkert sätt ökar risken för incidenter. Detta kan 
i sin tur riskera att äventyra informationssystems eller informa-
tions konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet genom att 
nya sårbarheter och hot uppstår. Incidentrapporteringen 
från statliga myndigheter och NIS-leverantörer har under flera 
år bekräftat detta. Organisationer bör således utveckla och 
följa arbetssätt där ändringar kan genomföras systematiskt, 
noggrant och processtyrt.

Organisationers sätt att genomföra ändringar i sina informationssystem har visat 
sig vara en vanligt återkommande orsak till att incidenter uppstår. Det blir dessutom 
allt vanligare med leveranskedjeincidenter där mjukvaruuppdateringar eller andra 
komponenter som sprids till många organisationer orsakar incidenter som kan leda 
till negativa konsekvenser för samhället. Det har ofta också visat sig att incidenter 
hade kunnat förebyggas om ändringar hade genomförts korrekt och i tid.

Att göra ändringar i informationssystemen är nödvändigt för att hantera de 
säkerhetsutmaningar som organisationen redan har. Det är dock viktigt att de genom
förs på rätt sätt för att inte skapa nya säkerhetsutmaningar. I det ingår att man även 
har en beredskap för att snabbt och systematiskt kunna hantera ändringar som, 
trots noggranna förberedelser, går fel.

I vår analys av incidenter vid ändringar i informationssystem har vi följt allrisk
perspektivet. Det innebär att incidenter har räknats oavsett vilken orsak de har 
så länge som rapportören antingen har angett att de har orsakats av arbete med 
 ändringar eller hade kunnat förhindras av en ändring som man inte genomförde. 

Analysen visar att det finns många utmaningar med att genomföra ändringar 
på ett säkert sätt. Vi har grupperat resultaten utifrån fyra övergripande kategorier:

• Felkällor i komponenter och flöden: utmaningar med ändringar där nya 
komponenter läggs till, tas bort eller konfigureras om i informationssystem.

• Kunskap och kompetens: utmaningar kring saknad kunskap om hur mjuk 
eller hårdvaran som ska ändras fungerar eller kunskap om komponenten som 
ska läggas till eller tas bort.

• Organisatoriska utmaningar: utmaningar med otydlig organisationsstruktur 
med oklara roller och arbetssätt för genomförande av ändringar. 

• Processuella utmaningar: utmaningar kring systematiskt dokumenterat 
arbetssätt för att kunna hantera både planerade ändringar och ändringar 
som uppkommer plötsligt. 
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Vi har också grupperat säkerhetsutmaningar kopplade till uteblivna ändringar utifrån 
två övergripande kategorier:

• Utmaningar med faktorer som avskräcker från att genomföra ändringar.
• Utmaningar som växer när ändringar inte genomförs.

Genom vår analys av inrapporterade incidenter, omvärldsbevakning och identifierade 
säkerhetsutmaningar i samband med ändringar presenteras 20 rekommendationer 
för säkrare ändringar i informationssystem. Den centrala utgångspunkten för 
rekommendationerna är att ändringar behövs för att upprätthålla säkerheten, men 
att ändringar samtidigt kan vara en stor utmaning för säkerheten. Det är alltså nöd
vändigt att genomföra ändringar på ett säkert sätt, det vill säga på ett systematiskt, 
noggrant och processtyrt sätt.

Rekommendationerna riktar sig främst till beslutsfattare,  verksamhetsutvecklare 
och strateger inom itavdelningar, säkerhetsfunktioner och verksamhetsstöd, 
informations säkerhetssamordnare och ansvariga för arbete med sådana frågor, samt 
personer i roller som ansvarar för ändringshantering. 



Kapitelstart
Slutsatser och 
rekommendationer
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Slutsatser och 
 rekommendationer

2.  MSB. Säkerhetsåtgärder i informationssystem. Stockholm: MSB, 2022. https://www.msb.se/sv/publika-
tioner/vagledning--sakerhetsatgarder-i-informationssystem/.

3.  MSB. Grundläggande säkerhet i cyberfysiska system. Stockholm: MSB, 2021. https://www.msb.se/sv/
publikationer/grundlaggande-sakerhet-i-cyberfysiska-system--vagledning/.

4.  MSB. Fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen. Stockholm: MSB, 2013. https://www.msb.se/sv/publi-
kationer/vagledning-for-fysisk-informationssakerhet-i-it-utrymmen/.

När ändringar i organisationers informationssystem inte han-
teras på ett korrekt och säkert sätt ökar risken för incidenter. 
Detta riskerar i sin tur att äventyra dess konfidentialitet, riktighet 
och tillgänglighet genom att nya sårbarheter och hot uppstår.

MSB har under flera år återkommande kunnat konstatera att organisationers sätt att 
genomföra ändringar i sina informationssystem har varit en vanligt åter kommande 
orsak till incidenter. Vi ser även att många incidenter hade kunnat förebyggas om 
ändringar hade hanterats och genomförts korrekt och i tid. Den här rapporten ger 
en övergripande bild av ändringar i informationssystem, utmaningar som ändringar 
medför och dess roll utifrån ett samhällsskyddsperspektiv. 

I det här kapitlet presenterar vi slutsatser och rekommendationer för säkrare änd
ringar i informationssystem utifrån MSB:s arbete med att analysera problematiken 
och de utmaningar ändringar medför. 

Åtgärder för att undvika att ändringar 
 orsakar incidenter
Utifrån vår analys och de utmaningar vi har identifierat har vi följande rekommenda
tioner för säkrare ändringar i informationssystem. 

Generella rekommendationer
1. Följ best practice för itutveckling och drift (exempelvis från ramverket ITIL). 

Bedriv också ett systematiskt och integrerat säkerhetsarbete (exempelvis 
genom DevSecOpsprinciper). Ta stöd av MSB:s vägledningar inom området, 
såsom: Vägledning för säkerhetsåtgärder i informationssystem2, Vägledning 
om grundläggande säkerhet i cyberfysiska system3 och  Vägledning om fysisk 
informations säkerhet i itutrymmen4.

https://www.msb.se/sv/publikationer/vagledning--sakerhetsatgarder-i-informationssystem/
https://www.msb.se/sv/publikationer/vagledning--sakerhetsatgarder-i-informationssystem/
https://www.msb.se/sv/publikationer/grundlaggande-sakerhet-i-cyberfysiska-system--vagledning/
https://www.msb.se/sv/publikationer/grundlaggande-sakerhet-i-cyberfysiska-system--vagledning/
https://www.msb.se/sv/publikationer/vagledning-for-fysisk-informationssakerhet-i-it-utrymmen/
https://www.msb.se/sv/publikationer/vagledning-for-fysisk-informationssakerhet-i-it-utrymmen/
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2. Upprätta en testmiljö som efterliknar produktionsmiljön. Genomför om möjligt 
ändringar i testmiljön5 först, innan ändringar genomförs i produktionsmiljön.

3. Säkerställ att det finns en uppdaterad och aktuell informationsklassning för 
de berörda systemen och informationen däri.

4. Säkerställ att det finns en kontinuitetsplan att följa om något skulle gå fel 
i samband med ändringar i verksamhetskritiska system.

5. Identifiera och omhänderta de krav som de berörda informationssystemen, 
informationen i informationssystemen samt ändringen som sådan omfattas av.

Felkällor i komponenter och flöden
Ändringar där nya komponenter läggs till, tas bort eller konfigureras om 
i informations system kan resultera i olika typer av incidenter: tillägg av nya kompo
nenter kan leda till att ett hot introduceras i informationssystemet (exempelvis 
skadlig kod som kopierar och skickar information från  informationssystemet till 
obehöriga) eller att hinder uppstår i informationssystemet (exempelvis kompatibilitets
problem som gör att informationssystemet inte utför sina uppgifter som det ska). 
Borttagande av befintliga komponenter kan leda till att skydd saknas i systemet 
(så att hot som tidigare var blockerade i informationssystemet inte längre är det) 
eller att framgångsfaktorer upphör i systemet (så att funktionalitet som tidigare 
fanns i informationssystemet inte längre finns i det). Organisationer behöver 
 därför följa arbetssätt som minimerar riskerna med att genomföra ändringar.

Rekommendationer: 

6. Inför och följ dokumenterade arbetssätt för att granska och testa nya kompo
nenter som ska läggas till utifrån säkerhet, funktion och kompatibilitet. 

7. Inför och följ dokumenterade arbetssätt för att granska och testa itmiljön 
utifrån säkerhet, funktion och kompatibilitet när komponenter ska tas bort.

Kunskap och kompetens
Kunskap om hur mjuk eller hårdvaran som ska ändras fungerar är nödvändig för 
säkrare ändringar. Likaså kunskap om komponenten som ska läggas till eller tas 
bort. Organisationer behöver säkerställa att de har tillgång till information om 
hur deras informationssystem fungerar, och att de snabbt kan tillägna sig ny sådan 
information när den blir tillgänglig. 

Rekommendationer:

8. Dokumentera hur itmiljön är uppbyggd och hur dess respektive informations
system hänger ihop och är beroende av varandra.

9. Bedriv en aktiv omvärldsbevakning för att tidigt bli varse om upptäckter av 
sen tidigare okända sårbarheter och hot i organisationens informationssystem.

5.  Vid separata utvecklings- och testmiljöer är det viktigt att även de är skyddade. Via utvecklingsmiljön 
kan  malware fås in i drift. Testmiljön kan användas, om inte skyddad, för att lära sig hur systemen är upp-
byggda och exempelvis ladda hem kod och manualer.
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Organisatoriska utmaningar
Ändringar kan utföras av en organisations egen itavdelning eller av en extern part. 
De kan genomföras fysiskt på plats och de kan även utföras på distans över nätverks
baserade lösningar. Ibland kan ändringar behöva genomföras på kort tid, eller under 
i övrigt stressiga eller påfrestande förhållanden. Organisationer behöver upprätta 
och följa ett arbetssätt för genomförande av ändringar som är grundat på hur det 
ser ut i det individuella fallet.

Rekommendationer:

10. Se till att ha ett dokumenterat arbetssätt där ändringshantering är en del av 
organisationens systematiska säkerhetsarbete. I detta bör det finnas tydliga 
roller och instruktioner för hur en ändring ska genomföras. Säkerställ också 
att arbetssättet efterföljs. 

11. Se till att rätt kompetens och nödvändiga resurser som krävs finns för att 
utföra de olika ändringarna.

Processuella utmaningar
I större organisationer planeras och genomförs ofta många ändringar löpande. 
Vissa ändringar schemaläggs med god framförhållning, medan andra  genomförs 
mer plötsligt. Några ändringar kanske genomförs automatiskt medan andra genom
förs manuellt. Ändringar som inte planeras och genomförs korrekt kan leda till 
ändringskollisioner (där två eller flera ändringar genomförs samtidigt och under
minerar varandra). Det i sin tur kan leda till incidenter som kan orsaka hinder, 
förseningar, störning i produktion och extra kostnader. Organisationer behöver 
ha överblick över sina ändringar och ha förmågan att ställa om planeringen så att 
redan schemlagda ändringar skjuts framåt och ger plats till nya (eventuellt akuta) 
ändringar som behöver genomföras först.

Rekommendationer:

12. Inför arbetssätt för hur en ändring ska planeras och genomföras med 
 exempelvis hjälp av en central ändringskalender. Arbetssättet bör kunna 
planera och hantera ändringar som ska genomföras i framtiden, så att de 
inte glöms bort (såsom uppdateringar av certifikat).

13. Inför arbetssätt för ändringar under en pågående incident där exempelvis 
samarbete mellan ändrings och incidentorganisation krävs. 

I ovan arbetssätt ingår att kunna:

• Logga och registrera ändringsförslag.
• Kategorisera, prioritera, planera, testa, godkänna, genomföra 

och i efterhand granska genomförda ändringar.
• Identifiera och hantera risker.
• Ha dokumenterade och testade återställningsplaner så att den ursprungliga 

versionen av informationssystem kan återställas om ändringen misslyckas.
• Dokumentera en ändring som lyckad eller misslyckad med lärdomar 

inför framtida ändringar.
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Åtgärder för att undvika incidenter 
vid  uteblivna ändringar
Det är vanligt att incidenter inträffar när ändringar inte planeras och genomförs 
korrekt, men det är också vanligt att det uppstår incidenter som hade kunnat före
byggas om ändringar hade utförts korrekt och i tid. Det förekommer att organisationer 
vet att de har en viss sårbarhet eller ett visst hot i sina informationssystem, men att de 
av olika anledningar inte åtgärdar dem (åtminstone inte skyndsamt). Det förekommer 
även att sårbarheter och hot upptäcks och att information om dem  publiceras, men 
att organisationer inte omvärldsbevakar tillräckligt så att de snabbt kan tillägna sig 
den kunskapen och kan agera utifrån den. 

Rekommendationer:

14. Bedriv en aktiv omvärldsbevakning för att säkerställa att organisationen blir 
medveten om nyutvecklade skydd (såsom säkerhetsuppdateringar) så fort 
som möjligt.

15. Bedriv egna undersökningar och tester av organisationens informations
system för att på egen hand identifiera sårbarheter.

16. Dela information om identifierade sårbarheter med andra organisationer.
17. Följ upp tidigare ändringar för att se om de har introducerat felkällor 

i informations systemen.
18. Inför ett arbetssätt för hur identifierade sårbarheter i de egna informations

systemen skyndsamt ska kunna hanteras och som tar hänsyn till organisationens 
behov. 

19. Säkerställ att det finns aktiv uppföljning av att begärda beslut om ändringar 
fattas. Säkerställ också att det finns aktiv uppföljning av att fattade beslut 
om ändringar genomförs.

20. Arbeta aktivt med att skydda föråldrade system som organisationen är 
 ovillig att byta ut6.

6.  Detta kan göras genom att exempelvis separera systemet och bygga in det i en ”säkerhetslåda” för 
extra skydd. Om systemet skulle angripas blir angreppet begränsat till det föråldrade systemet och kan inte 
sprida sig vidare från säkerhetslådan.
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7.  Den första var: MSB. Hoten mot de digitala leveranskedjorna: 50 rekommendationer för att stärka 
 samhällssäkerheten. Stockholm: MSB, 2021. https://www.msb.se/sv/publikationer/hoten-mot-de-digitala-le-
veranskedjorna--50-rekommendationer-for-att-starka-samhallssakerheten/.

8.  Enligt lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174) som berör 
både	privata	och	offentliga	organisationer	inom	sektorerna	bankverksamhet,	finansmarknadsinfrastruktur,	
transport, leverans och distribution av dricksvatten, digital infrastruktur, hälso- och sjukvård, energi samt 
vissa digitala tjänster. För mer information se Årsrapport: It-incidenter som påverkar samhällsviktiga och 
digitala tjänster: NIS-leverantörers it-incidentrapportering 2021 årsrapport, MSB1916 – februari 2022 
(2022), länk: https://www.msb.se/sv/publikationer/it-incidenter-som-paverkar-samhallsviktiga-och-digita-
la-tjanster--nis-leverantorers-it-incidentrapportering-2021-arsrapport/.

Denna rapport ger en bild av incidenter som kan orsakas 
i samband med att ändringar genomförs i informations-
system, incidenter som hade kunnat förebyggas genom 
en ändring och slutligen slutsatser och rekommendationer 
om hur organ isationer kan genomföra säkrare ändringar 
i  informations system. Rapporten är den andra delen i en 
serie av tematiska rapporter från MSB7 och har sin grund 
i den it-incidentrapportering myndigheten tar emot från 
både statliga myndigheter och leverantörer av samhälls-
viktiga och digitala tjänster8.

Den 31 augusti 2022 meddelar Vattenfall, kärnkraftverket Ringhals ägare, att en av 
de större komponenterna i kärnkraftverkets fjärde reaktor har skadats i samband 
med uppstarten efter ett årligt underhållsarbete. Man kan efter en analys av det 
inträffade konstatera att omfattande reparationer kommer att krävas för att återställa 
anläggningens tryckhållare efter att dess värmeelement överhettades i samband 
med uppstarten. Uppstarten av reaktorn beräknas vid den här rapportens framtagande 
till 31 januari 2023. Incidenten inträffade under vad som av många har beskrivits 
som en energikris, bl.a. orsakad av kriget i Ukrainas inverkan på såväl tillgången till 
energi som prisbilden. Händelsen illustrerar väl hur misstag som inträffar vid precis 
fel tidpunkt kan få långtgående effekter, även på samhällsnivå. I en tid präglad av 
ökade spänningar och ett tillhörande fokus på antagonistiska hot är det viktigt att 
komma ihåg att samhällsstörningar kan inträffa utan att ha en koppling till konflikter.

Ringhalsincidenten visar även på vikten av säkerhet när ändringar genomförs, 
och hur avgörande det kan vara för samhällets funktionalitet att ändringar  genomförs 
på ett systematiskt och strukturerat sätt. Den illustrerar också att det kan bli en stor 
utmaning att återställa följderna av ett misstag, om man inte var förberedd på det. 
För en hög säkerhet  i våra informationssystem krävs det att ändringar görs (för att 
hantera säkerhetsutmaningar som organisationen redan har), att ändringar görs på 

https://www.msb.se/sv/publikationer/hoten-mot-de-digitala-leveranskedjorna--50-rekommendationer-for-att-starka-samhallssakerheten/
https://www.msb.se/sv/publikationer/hoten-mot-de-digitala-leveranskedjorna--50-rekommendationer-for-att-starka-samhallssakerheten/
https://www.msb.se/sv/publikationer/it-incidenter-som-paverkar-samhallsviktiga-och-digitala-tjanster--nis-leverantorers-it-incidentrapportering-2021-arsrapport/
https://www.msb.se/sv/publikationer/it-incidenter-som-paverkar-samhallsviktiga-och-digitala-tjanster--nis-leverantorers-it-incidentrapportering-2021-arsrapport/
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rätt sätt (för att inte skapa nya säkerhetsutmaningar för organisationen) och att 
man har en beredskap för att snabbt och systematiskt hantera fall där det, ändå, går fel.

MSB har i arbetet med att löpande analysera inrapporterade itincidenter under 
flera år kunnat konstatera att organisationers sätt att genomföra ändringar har varit 
en vanlig återkommande orsak till incidenter i allmänhet, såväl som en vanlig orsak 
till allvarliga incidenter. Det blir dessutom allt vanligare med leveranskedjeincidenter 
där mjukvaruuppdateringar eller andra komponenter sprids till många organisationer 
samtidigt9, varpå hot, hinder, sårbarheter eller brister uppstår hos många organisa
tioner vid ungefär samma tidpunkt. Vid sådana incidenter kan skada orsakas, 
nytta förhindras eller storskaliga angreppsförsök möjliggöras. MSB har bedömt 
att det är angeläget att närmare analysera problematiken och utmaningarna med 
 hantering av ändringar, samt vad som kan göras för att möta dem. 

Till stöd för vår analys har incidentrapporteringen från statliga myndigheter 
och NISleverantörer använts. Publikt kända incidenter har också samlats in och 
analys erats för att kunna ge exempel på såväl incidenter som orsakats av felaktigt 
genomförda ändringar som på incidenter som hade kunnat förhindras om ändringar 
hade gjorts i tid och på ett korrekt sätt. I arbetet har MSB följt allriskperspektivet, 
varför incidenter har räknats oavsett vilken orsak de har, så länge som rapportören 
antingen har angett att de har orsakats av arbete med ändringar eller hade kunnat 
förhindras av en ändring som man inte genomförde.

Rapporten riktar sig främst till beslutsfattare, verksamhetsutvecklare och strateger 
inom itavdelningar, säkerhetsfunktioner och verksamhetsstöd, informations
säkerhetssamordnare och ansvariga för arbete med sådana frågor, samt personer 
i roller som ansvarar för ändringshantering. 

I likhet med tidigare tematiska rapporter inkluderar vi delar av myndighetens 
analysmodell för den som själv systematiskt vill analysera incidenter med koppling 
till arbete med ändringar. 

Rapporten är framtagen med stöd av medel från EU:s Connecting Europe 
 Facilityfond.

9.  Se MSB. Hoten mot de digitala leveranskedjorna: 50 rekommendationer för att stärka samhällssäkerheten. 
Stockholm: MSB, 2021. https://www.msb.se/sv/publikationer/hoten-mot-de-digitala-leveranskedjorna--50-re-
kommendationer-for-att-starka-samhallssakerheten/.

https://www.msb.se/sv/publikationer/hoten-mot-de-digitala-leveranskedjorna--50-rekommendationer-for-att-starka-samhallssakerheten/
https://www.msb.se/sv/publikationer/hoten-mot-de-digitala-leveranskedjorna--50-rekommendationer-for-att-starka-samhallssakerheten/
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Om begreppet ”sårbarhet”
I	den	här	rapporten	spelar	begreppet	”sårbarhet”	en	viktig	roll.	Det	finns	minst	
tre sätt att förstå vad en sårbarhet är:

1. En sårbarhet är en avsaknad av något som hade kunnat förhindra 
en oönskad händelse. Avsaknaden av en brandvägg	mellan	en	filyta	där	
känslig information lagras och internet kan förstås som en sårbarhet utifrån 
det här synsättet.

2. En sårbarhet är en mekanism som kan användas på ett sätt som 
resulterar i en oönskad händelse.	En	filyta	där	känslig	information	
 lagras kan förstås som en sårbarhet utifrån det här synsättet.

3. En sårbarhet är kombinationen av en mekanism som kan användas 
på ett sätt som resulterar i en oönskad händelse och avsaknaden av 
något som förhindrar att mekanismen används på ett sådant sätt. En 
filyta	där	känslig	information	lagras	som	är	ansluten	till	internet	utan	att	det	
finns	en	brandvägg	mellan	filytan	och	internet	kan	förstås	som	en	sårbarhet	
utifrån det här synsättet.

Det	är	viktigt	att	det	är	tydligt	vilken	definition	som	används:	Om	mekanismen	
i sig	definieras	som	sårbarheten,	då	följer	det	att	informationssystem	som	har	
mekanismen är sårbara oavsett vilka skydd de har. Om avsaknaden av skydd 
definieras	som	sårbarheten	så	kan	olika	informationssystem	som	alla	har	
mekanismen i vissa fall räknas som sårbara, och i andra fall inte, beroende på 
vilka skydd de har. I den här rapporten åsyftas den första betydelsen när 
sårbarheter nämns.

Det förekommer också att man talar om att ett informationssystem är sårbart. 
Ibland	avses	då	att	det	finns	en	sårbarhet	som	innebär	att	det	saknas	ett	skydd	
som	skulle	kunna	förhindra,	eller	att	det	finns	en	mekanism	som	skulle	kunna	
möjliggöra, att informationssystemet självt skulle kunna ta skada. Ibland avses 
istället att organisationen som har informationssystemet, eller någon annan, 
skulle kunna ta skada genom att något görs med eller i informationssystemet. 
I den här rapporten åsyftas i regel den senare betydelsen, om inte något annat 
tydligt framgår.



Om ändrings-
hantering
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10.  Sådana sårbarheter kallas ibland ”nolldagssårbarheter” (”zero day vulnerabilities” på engelska). Namnet 
kommer av att man som organisation har noll dagar på sig att hantera sårbarheten innan en antagonist kan 
börja utnyttja den.

11.  MSBFS (2020:7), 3 kap. 12 §. https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/krisberedskap-och-informa-
tionssakerhet/msbfs-20207/. 

Ändringshantering är en systematisk och strukturerad metod och process som syftar 
till att på ett effektivt, kontrollerat och riskminimerat sätt möjliggöra ändringar 
i en organisations målsättningar, processer eller teknologier. Ändringshantering 
involverar förberedelser inför ändringar, genomförande av ändringar och stöd till 
anpassning efter att ändringar har genomförts. Ändringar kan genomföras som ett 
resultat av nya behov, krav eller målsättningar.

I denna rapport fokuserar vi på ändringar i informationssystem. Mer specifikt 
fokuserar vi på hantering av ändringar som medför att mjukvara, hårdvara eller 
 flöden (data, el, kyla) som informationssystem använder eller är beroende av ändras 
på något sätt. Syftet med sådana ändringar är i allmänhet att, inom en itmiljö, 
upprätta, upprätthålla, utveckla eller återställa informationssystem. 

Vi fokuserar också på säkerhet vid ändringar. Med det menar vi säkerställande 
av att ändringar inte resulterar i att oönskade händelser inträffar, eller att önskade 
händelser uteblir. 

Även om det är vanligt att ändringar resulterar i incidenter (se kapitlet ”Ändring
relaterade itincidenter 2021–22”) behöver ändringar i informationssystem genom
föras. Ett fortlöpande arbete med ändringar är nödvändigt både för att utveckla organ 
isationens effektivitet och verksamhet, och för dess säkerhet. När tidigare okända 
sårbarheter10 och hot upptäcks behöver de skyndsamt åtgärdas. MSB ställer därför 
föreskriftskrav11 om ändringar i informationssystem för statliga myndigheter.

https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/krisberedskap-och-informationssakerhet/msbfs-20207/
https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/krisberedskap-och-informationssakerhet/msbfs-20207/
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MSB:s föreskrifter om ändringar i informationssystem
I MSB:s föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder i informations-
system för statliga myndigheter (MSBFS 2020:7), 3 kap. 12 § framgår det att:

Myndigheten ska säkerställa att förändringar i informationssystem genomförs 
på ett strukturerat och spårbart sätt. Myndigheten ska ha interna regler för 
ändringshantering med krav på

1. vilka kriterier som ska användas för att godkänna hård- och mjukvara 
 innan installation eller användning

2. hur risker för incidenter och avvikelser i samband med förändring 
i	produktions	miljön	ska	identifieras	och	hanteras	

3. hur mjukvara, utan onödigt dröjsmål, ska uppdateras till senaste version 
4. hur utbyte eller uppgradering av hård- och mjukvara som inte längre upp-

dateras eller stöds av leverantören ska säkerställas utan onödigt dröjsmål
5. hur risker ska hanteras när uppdatering eller uppgradering enligt punkt 3 

och 4 inte kan genomföras.

Allmänna råd 

Säkerhetsuppdateringar bör införas skyndsamt och behovet av att autom at-
isera uppdateringar bör övervägas. För att undvika störning vid förändring 
bör myndigheten genomföra tester och ta fram en plan för återställning innan 
förändringen genomförs. De interna reglerna bör tydliggöra hur risker för 
incidenter och avvikelser i samband med förändringar i utvecklings-, test- 
och		utbildningsmiljö	identifieras	och	hanteras.

Vägledningar från MSB som kan användas för säkrare ändringar
MSB har tre vägledningar som kan vara till hjälp för att säkerställa att ändringar 
görs på ett säkert sätt:

• Säkerhetsåtgärder i informationssystem12: ett stöd för tillämpning av 
MSB:s föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder i informations-
system för statliga myndigheter (MSBFS 2020:7). Vägledningen  innehåller 
bl.a. stöd för genomförande av föreskriftskrav som nämns i den före-
gående faktarutan.

• Grundläggande säkerhet i cyberfysiska system13: ett stöd för att 
 underhålla och säkra sådana system som styr olika typer av  fysiska 
 processer. Vägledningen innehåller bl.a. stöd om hur hantering av 
 ändringar bör genomföras.

• Fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen14: ett stöd för att säkerställa 
att utrymmen där informationssystem fysiskt förvaras är säkra, och att 
informationssystemen	som	finns	däri	hanteras	på	ett	säkert	sätt.	Vägled-
ningen innehåller bl.a. stöd om hur underhåll och service bör genomföras 
i sådan utrymmen.

12. MSB. Säkerhetsåtgärder i informationssystem. Stockholm: MSB, 2022. https://www.msb.se/sv/publikationer/
vagledning--sakerhetsatgarder-i-informationssystem/.

13.  MSB. Grundläggande säkerhet i cyberfysiska system. Stockholm: MSB, 2021. https://www.msb.se/sv/
publikationer/grundlaggande-sakerhet-i-cyberfysiska-system--vagledning/. 

14.  MSB. Fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen. Stockholm: MSB, 2013. https://www.msb.se/sv/publi-
kationer/vagledning-for-fysisk-informationssakerhet-i-it-utrymmen/. 

https://www.msb.se/sv/publikationer/vagledning--sakerhetsatgarder-i-informationssystem/
https://www.msb.se/sv/publikationer/vagledning--sakerhetsatgarder-i-informationssystem/
https://www.msb.se/sv/publikationer/grundlaggande-sakerhet-i-cyberfysiska-system--vagledning/
https://www.msb.se/sv/publikationer/grundlaggande-sakerhet-i-cyberfysiska-system--vagledning/
https://www.msb.se/sv/publikationer/vagledning-for-fysisk-informationssakerhet-i-it-utrymmen/
https://www.msb.se/sv/publikationer/vagledning-for-fysisk-informationssakerhet-i-it-utrymmen/
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15.  Framgångsfaktorer kan förstås som ”funktioner”, dvs. det som komponenten gör och som är skälet till 
att komponenten är införskaffad och installerad. Men, då ”funktion” i vardagligt tal och inom informations- 
och	cybersäkerhetsområdet	mer	specifikt	både	används	för	att	beskriva	effekter	som	orsakas	och	effekter	
som förhindras så används här begreppet framgångsfaktor istället.

När ändringar inte hanteras på ett säkert sätt ökar risken för 
att konfidentialiteten, riktigheten och tillgängligheten i informa-
tionssystem kommer att äventyras. I det här kapitlet redogör 
vi för vad som övergripande kan bli fel som ett resultat av 
ändringar, hur fel kan begås i samband med ändringar samt 
för organisatoriska och processuella utmaningar med att 
hantera ändringar systematiskt och strukturerat.

Felkällor i komponenter och flöden
Det finns olika sätt som ändringar där nya komponenter läggs till i mjuk eller 
hårdvara kan resultera i att oönskade händelser inträffar eller att önskade händelser 
inte inträffar. Komponenterna kan: 

• Innehålla hot (som orsakar oönskade händelser – exempelvis skadlig kod). 
• Innehålla hinder (som förhindrar önskade händelser – såsom onödigt  restriktiva 

konfigurationer som förhindrar att komponenten kan användas för vissa 
 legitima ändamål). 

• Sakna skydd (vara sårbara – de kan exempelvis sakna skydd som hade kunnat 
förhindra att de kan manipuleras på vissa sätt). 

• Sakna framgångsfaktorer15 (vara bristfälliga, exempelvis i form av att sakna 
funktionalitet som de förväntas eller borde ha, eller som de enligt leverantören 
ska ha). 

• Komponenter som läggs till kan också fungera som hot eller hinder genom 
samspel med redan befintliga komponenter.
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Det finns även olika sätt som ändringar där befintliga komponenter tas bort 
i mjuk eller hårdvara som kan resultera i att oönskade händelser inträffar eller att 
önskade händelser inte inträffar. Komponenterna som tas bort kan utgöra: 

• Framgångsfaktorer (som orsakar önskade händelser när de är verksamma 
i informationssystemet genom att de tillhandahåller önskvärda funktioner 
eller funktionalitet). 

• Skydd (som förhindrar oönskade händelser när de är verksamma 
i informations systemet genom att de, exempelvis, förhindrar att komponenten 
tar skada eller kan manipuleras). 

• När komponenter tas bort kan också kompatibilitetsproblem möjliggöras 
mellan de komponenter som finns kvar i informationssystemet.

Ändringar i flöden kan ske genom att flödet reduceras (eller helt stryps), utökas 
eller (i fallet med dataflöden) får ett annat innehåll. Ett reducerat flöde av el kan 
exempelvis innebära att alla de i itmiljön ingående informationssystemen inte kan 
köras samtidigt, medan ett reducerat flöde av kylgas kan innebära att temperaturen 
i en datahall ökar och når skadliga nivåer. Ett dataflöde som försörjer en algoritm 
med input och som börjar innehålla data i fel format, eller felaktig data, kan leda 
till att algoritmen inte fungerar eller ger felaktiga outputs. 

Omkonfigurering av DNS stängde ner Facebook, Instagram 
och Whatsapp

• Kategori: incident triggad av ändring.
• Säkerhetshändelse: framgångsfaktor upphör/brist uppstår, 

 eller  hinder  uppstår.
• Faktisk incident: nytta förhindras, skada orsakas.

Den fjärde oktober 2021 började användare över hela världen märka att  Facebook, 
Instagram och Whatsapp inte gick att nå. Problemen fortgick i nästan sex 
timmar.	Enligt	Facebook	berodde	avbrottet	på	en	omkonfigurering	av	företagets	
DNS-servrar.	Denna	ändring	medförde	att	nätverkstrafiken	inte	kunde	hitta	
till Facebook och dess systersidors adresser då den virtuella vägen dit hade 
 raderats av ändringen.

En faktor som bidrog till att avbrottet varade så länge var att Facebooks 
 anställda hade svårt att lokalisera och åtgärda problemet eftersom de själva 
var utelåsta från företagets interna system. Detta gällde både interna it- system 
och även interna fysiska lokaler där passerkort krävdes. För att en panel som 
läser passerkort skulle kunna öppna en låst dörr krävdes att panel en kunde 
skicka data som den läst ifrån ett passerkort till en databas. Den inlästa datan 
skulle sedan matchas med posterna i databasen, och om en post som matchade 
den inlästa datan fanns däri skulle en signal skickas om att öppna dörren till 
panelen. Medan DNS-problemen pågick kunde panelerna inte skicka inläst 
data till databasen, och funktionen som jämförde inläst data med poster i data-
basen kunde inte skicka signaler om att öppna dörrar till panelerna. Dörrarna 
förblev därför låsta.
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Kunskap och kompetens
En starkt bidragande framgångsfaktor för att lyckas väl med hantering av ändringar 
är att i så stor utsträckning som möjligt veta hur komponenten som ska tas bort, 
läggas till eller justeras fungerar i sig själv och hur systemet den var, är eller kommer 
att bli en komponent i fungerar, eller inte fungerar, när den finns i, respektive när 
den inte finns i, systemet. Korrekt sådan dokumenterad information kan saknas 
eller vara svår att få tag på, och om den inte finns att få från någon annan så kan 
den vara resurskrävande att upprätta på egen hand. 

Om komponenten eller komponenterna som en ändring involverar är levererad 
från en annan organisation får den mottagande organisationen i stor utsträckning 
förlita sig på att det leverantören hävdar om komponenten stämmer. Men det som 
hävdas kan både avsiktligen och oavsiktligen såväl som medvetet eller omedvetet 
vara falskt eller ogrundat. Felkällor kan förekomma i komponenterna med eller 
utan leverantörens vetskap, och komponenterna kan avsiktligen eller oavsiktligen 
vara konstruerade på ett sådant sätt att de innehåller felkällor. 

Det absolut vanligaste skälet till att felkällor förekommer i komponenter är 
misstag eller okunskap om att vissa förhållanden i komponenterna utgör sårbarheter 
eller brister. Det kan också vara så att leverantören eller mottagaren har goda skäl 
att tro, eller till och med vet, att en komponent i sig själv inte innehåller några fel
källor, samtidigt som det är oklart om komponenten, i kombination med andra 
komponenter som den kommer att samspela med, inte kommer att fungera som en 
felkälla i systemet där den introduceras. I komplexa itmiljöer kan det vara mycket 
utmanande att upprätthålla en sådan överblick. 

Antagonistiska skäl till att komponenter innehåller felkällor förekommer också. 
I vissa fall kan leverantören ha en eller flera insiders, eller ha utsatts för ett dolt 
intrång, varpå skadlig kod har introducerats i en planerad uppdatering. I andra fall 
kan leverantören själv stå under statlig kontroll och tvingas att introducera sådan 
skadlig kod. Leverantören kan också ha egna antagonistiska motiv. Dessutom före
kommer försäljning av förfalskade tekniska komponenter också i relativt stor skala16. 

Mer fundamentala framgångsfaktorer är att organisationen som ska genomföra 
en ändring faktiskt vet vad det är för komponent de behöver och kan förmedla det 
så att leverantören kan leverera det som efterfrågas. Det är även viktigt att organ isa
tionen vet att komponenten de har fått också är en sådan komponent som de har 
beställt och att de vet att komponenten de har fått skickat till sig (såsom en upp
datering) är en sådan komponent som de ska ha. Beställarens bild av vad den behöver 
är inte alltid korrekt, och beställare lyckas inte alltid inkludera alla sina behov i en 
beställning. På motsvarande sätt behöver inte heller leverantörens tolkning av 
beställningen nödvändigtvis bli korrekt. 

16.		Se	t.ex.	Department	of	Justice,	Office	of	Public	Affairs.	CEO	of	Dozens	of	Companies	and	Entities	Char-
ged	in	Scheme	to	Traffic	an	Estimated	$1	Billion	in	Fraudulent	and	Counterfeit	Cisco	Networking	Equip-
ment. United States Department of Justice. 2022-07-08. https://www.justice.gov/opa/pr/ceo-dozens-com-
panies-and-entities-charged-scheme-traffic-estimated-1-billion-fraudulent-and (hämtad 2022-10-06), 
respektive	Europol	&	EUIPO.	Intellectual	Property	Crime	Threat	Assessment	2022.	European	Union	Intel-
lectual	Property	Office,	2022.	https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Report.%20
Intellectual%20property%20crime%20threat%20assessment%202022_2.pdf (hämtad 2022-10-06).

https://www.justice.gov/opa/pr/ceo-dozens-companies-and-entities-charged-scheme-traffic-estimated-1-billion-fraudulent-and
https://www.justice.gov/opa/pr/ceo-dozens-companies-and-entities-charged-scheme-traffic-estimated-1-billion-fraudulent-and
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Report.%20Intellectual%20property%20crime%20threat%20assessment%202022_2.pdf
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Report.%20Intellectual%20property%20crime%20threat%20assessment%202022_2.pdf
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Uppdatering fick hälften av Cloudflares globala nätverk att gå ner

• Kategori: incident triggad av ändring.
• Säkerhetshändelse: hinder uppstår.
• Faktisk incident: nytta förhindras.

Den	17	juli	2020	skedde	ett	avbrott	hos	Cloudflare,	en	av	USA:s	största	
DNS-leverantörer. Avbrottet innebar att domäner som hörde till den drabbade 
delen av nätverket inte kunde nås. 

Incidenten	orsakades	av	en	misslyckad	ändring	av	en	konfiguration	i	en	av	
företagets kärnroutrar. Företaget hade genomfört ändringen för att lösa ett 
annat	problem.	Omkonfigurationen	resulterade	i	att	nätverkstrafiken	i	hela	den	
berörda	delen	av	Cloudflares	nät	leddes	till	en	specifik	router,	varpå	den	blev	
överbelastad. Incidenten varade i 27 minuter.

Incidenten illustrerar hur svårt det kan vara att ha sådan överblick som disku-
teras i avsnittet ovan. En till synes liten ändring kan få stora effekter. Samtidigt 
illustrerar det här exemplet också hur en incidents konsekvenser kan  begränsas, 
dels genom att genomföra ändringar som inte påverkar en organisa tions 
samlade	informationssystem	(delar	av	Cloudflares	nätverk	påverkades	ju	inte	
av ändringen) och dels genom att vara organiserad på ett sådant sätt att det 
snabbt går att felsöka och hantera en incident när den väl uppstår.

Organisatoriska utmaningar 
Ändringar kan utföras såväl av en organisations egen personal, som av extern personal 
(ofta konsulter eller personal från en tjänsteleverantör). Ändringar kan genomföras 
fysiskt på plats i, eller i anslutning till, organisationens itutrymmen. De kan också 
utföras på distans, över nätverksbaserade lösningar.

Hot i samband med hantering av ändringar kan bestå i att teamet som  genomför 
ändringen måste genomföra den på kort tid, eller under i övrigt stressiga eller 
påfrestande förhållanden (servicefönster inträffar ofta nattetid för att minimera 
påverkan för användare av tjänster). Felaktiga instruktioner för, eller inkorrekta 
uppfattningar om, hur hantering av ändringar ska genomföras kan också utgöra 
hot. Även om sådana faktorer inte i slutändan orsakar oönskade händelser (med 
skadliga effekter) så kan de ändå fungera som hinder, det vill säga faktorer som 
innebär att de effekter som man har eftersträvat när man genomför ändringen uteblir.

På motsvarande sätt kan otillräckligt kunnande, kompetens eller otillräckliga 
resurser i team som ska genomföra hantering av ändringar utgöra sårbarheter som 
innebär att incidenter som orsakas av missuppfattningar eller oväntade händelser 
under hanteringens gång inte kan eller kommer att förhindras. Även om avsaknaden 
av kunskap, kompetens eller resurser inte i sig själva resulterar i oönskade händelser 
så kan sådan avsaknad innebära att målen med ändringen inte kan uppnås.

Om man har en otydlig organisationsstruktur eller om ledningen inte stödjer 
upprättande och användande av arbetssätt för säkra ändringar kan det vara svårt 
att få till effektiva kommunikationskanaler och de nödvändiga godkännande
mekanismer som krävs. 
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Felkopplad kabel hos Voice Integrate Nordic exponerade 
 miljontals patientsamtal 

• Kategori: incident triggad av ändring.
• Säkerhetshändelse: sårbarhet uppstår, hot uppstår.
• Faktisk incident: skada orsakas.

Den	18	februari	2019	avslöjade	Computer	Sweden	att	miljontals	inspelade	
 patientsamtal till 1177 Vårdguiden hade lagrats på en okrypterad webbserver. 
Vem som helst hade då haft möjlighet med hjälp av en vanlig webbläsare 
att	ladda	ned	och	lyssna	på	samtliga	filer	som	fanns	där.	Ljudfilerna	innehöll	
känsliga personuppgifter samt information om patienternas hälsoproblem. 
Computer	Sweden	avslöjade	flera	förhållanden	som	var	för	sig	kan	räknas	som	
incidenter	och	som	involverade	flera	organisationer	i	en	digital	leveranskedja,	
men den öppna exponeringen av patientsamtalen på webbservern stod Voice 
Integrate AB för.

Orsaken angavs vara att en anställd hade kopplat in en internetsladd i hård-
disken med den kritiska informationen under ett arbete med en uppdatering.

Integritetsskyddsmyndigheten startade med anledning av avslöjandet en 
granskning	av	flera	organisationer	i	leveranskedjan,	inklusive	Voice	Integrate	
Nordic. I maj 2021 stod utredningen klar och det kunde konstateras att företaget 
hade brustit i sitt uppdrag som personuppgiftbiträde då företaget inte hade 
skyddat	ljudfilerna	som	de	hanterade	på	uppdrag	av	Medhelp.

Processuella utmaningar
För säkrare ändringar i informationssystem krävs fungerande arbetssätt med processer 
som styr ändringsarbetet. Det avser processer för att kunna hantera både proaktiva 
och reaktiva ändringar som görs inom verksamhetens itmiljö utan att utlösa negativa 
konsekvenser. 

En utmaning är att planera och genomföra ändringar i olika sektioner av verksam
heten och även att planera ändringar som behöver göras längre fram. Bristfällig 
 planering kan exempelvis innebära att man inte inser att flera överlappande ändringar 
är schemalagda samtidigt, varför ändringskollisioner där två eller flera ändringar 
krockar inte förhindras. Det kan i sin tur leda till att genomförandet av antingen 
båda eller den ena ändringen störs. Bristfällig planering kan även leda till att nöd
vändiga ändringar glöms bort, som exempelvis uppdatering av certifikat, varpå 
kommunikationer ifrån informationssystemen med de utgångna certifikaten inte 
längre räknas som betrodda av andra informationssystem. För att undvika ändrings
kollisioner krävs det att organisationer följer arbetssätt där man planerar och 
genomför ändringar på ett samlat sätt. I det kan en central ändringskalender vara 
ett hjälpmedel. 

En annan utmaning är att kategorisera ändringar utifrån kraven de omfattas av, 
och att utifrån de kategorierna genomföra ändringen utifrån ett lämpligt arbetssätt. 
Att kartlägga och formulera kraven på ett sådant sätt att deras inverkan på ändringen 
hur den ska genomföras kan vara resurskrävande. Dessutom kan kravbilden ändras 
med tiden. När en viss typ av ändring genomförs för första gången bör det i allmänhet 
genomföras en riskbedömning först, och ändringens genomförande och resultat 
bör dokumenteras noga. Om det vid genomförandet av den ändringen visade sig 
att riskbedömningen inte identifierade några allvarliga risker och inga incidenter 
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uppstod i samband med genomförandet så kan kanske en ändring av samma typ 
genomföras utan fullt lika rigorösa förberedelser i framtiden. Andra ändringar 
behöver alltid följa hela ändringsprocessen. Vid en så kallad akut eller kritisk ändring 
som har stor inverkan och där det är brådska, krävs snabb bedömning, godkännande 
och genomförande för att få igång tjänsterna så snart som möjligt. Det är dock  viktigt 
att endast de ändringar som verkligen är akuta eller kritiska kategoriseras som 
sådana för att undvika förseningar och ändringskollisioner. Det kan även finnas 
en risk för att organisationer inte tar en nödvändig ändring på allvar om det mesta 
kategoriseras som akut/kritiskt. 

Vid större ändringar som påverkar flera organisationer kan oklara roller och en 
fungerande godkännandemekanism vara en utmaning. Bristfälliga godkännande
mekanismer eller underlåtenhet att inkludera rätt intressenter i godkännandestadiet 
kan resultera i att de som ska genomföra ändringar upplever att de har fått ett 
godkännande att genomföra ändringen, när de i själva verket inte har det. Sådana 
ändringar kan i förlängningen resultera i en onödig störning, i synnerhet för de 
som inte var inkluderade i godkännandestadiet. I vissa fall kan kostnader uppstå 
för organisationen om ändringen sedan behöver återställas. Samtidigt är det viktigt 
att försöka undvika att ha en lång eller krånglig godkännandekedja då det kan leda 
till förseningar, att risker inte hanteras i tid eller att ändringar genomförs utan god
kännande. Beroende på ändringens omfattning kan olika roller med olika ansvars
områden krävas, som exempelvis: 

• Ändringsägare som ansvarar för hela ändringsprocessen, inklusive 
dess  förbättring. 

• Ändringsledare som hanterar implementering av ändringen, relaterade 
 aktiviteter och som leder och samordnar olika team och intressenter.

• Ändringsinitiator som initierar ändringen och lägger till ändringsplaner, 
implementeringsplaner och annan nödvändig information. 

• Godkännandegrupp som kan involvera flera medlemmar i organisationen 
som tillsammans analyserar den föreslagna ändringen och ger sitt god kännande 
och rekommendationer om ändringen och dess genomförande. 

Kommunikation och samordning mellan olika intressenter är en viktig del i  hantering 
av ändringar och kan vara en utmaning när ändringen involverar flera organ isationer 
i en digital leveranskedja. Brist på korrekt kommunikation och samordning kan 
leda till att ändringen misslyckas eller inte görs fullt. Viskleksproblematik17 kan 
också spela in.

När ändringar genomförs på ett felaktigt eller otillräckligt sätt kan följderna bli 
att systemen som ska ändras inte stängs ned eller återstartas på ett korrekt sätt, 
att nya komponenter läggs till eller gamla komponenter tas bort på felaktiga sätt 
eller att konfigurationer läggs till, görs om eller tas bort på ett på otillräckligt eller 
felaktigt sätt. Om hanteringen av ändringen inte har förberetts korrekt så kan det 
saknas ”fallback”lösningar. Även om en fallbacklösning finns så kan det gå fel 
när den ska genomföras. Förberedelser inför genomförande av ändringar kan i sig 

17.  Viskleksproblematik uppstår när information som upprättas och skickas vidare av en organisation långt 
”uppströms” i kedjan, successivt tolkas och i tolkat format adderas till, reduceras från och vidarebefordras till 
organisationer nedströms. Det kan ofta ske på ett sätt som gör att den information som ursprungligen skick-
ades i väg inte är densamma som den information som når organisationer några steg längre ned i kedjan. 
Se MSB. Hoten mot de digitala leveranskedjorna: 50 rekommendationer för att stärka samhällssäkerheten. 
Stockholm: MSB, 2021. https://www.msb.se/sv/publikationer/hoten-mot-de-digitala-leveranskedjorna--50-re-
kommendationer-for-att-starka-samhallssakerheten/.

https://www.msb.se/sv/publikationer/hoten-mot-de-digitala-leveranskedjorna--50-rekommendationer-for-att-starka-samhallssakerheten/
https://www.msb.se/sv/publikationer/hoten-mot-de-digitala-leveranskedjorna--50-rekommendationer-for-att-starka-samhallssakerheten/
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 dessutom resultera i problem – vid nedstängning av system inför att en viss  ändring 
ska genomföras kan det hända att det stängs ner fler system än det som skulle stängas 
ner för att kunna genomgå en ändring. Om ändringen genomförs omedelbart efter 
att en komponent har anlänt hos en organisation kan det uppstå fel som hade 
kunnat undvikas genom att vänta och lära av vad som hänt hos andra som försökt 
installera komponenten. Om ändringen inte först testas i en testmiljö, testmiljön 
inte tillräckligt efterliknar produktionsmiljön, eller om ändringen endast testas 
för några begränsade användarfall, kan man gå miste om information om hur inci
denter eller uteblivna framgångar skulle kunna triggas. Om man inte övervakar hur 
informations systemet beter sig och fungerar efter ändringen kan incidenter som 
följer av ändringarna som har gjorts utvecklas till att få allvarligare följder än vad 
de hade behövt få.

Otillräcklig riskhantering och avsaknad av kriterier för omvärdering av risker för 
standardändringar i samband med hantering av ändringar kan innebära att organisa
tionen både är sårbar och introducerar hot. Detta kan ta sig i uttryck i att en ny 
komponent, såsom en uppdatering, installeras i alla system där mjukvaran som 
den är till för att uppdatera finns. Om uppdateringen innebär (eller i samspel med 
andra komponenter i informationssystemen medför) att hot, hinder, sårbarheter 
eller brister uppstår så kan incidenter uppstå eller önskade effekter utebli i hela 
itmiljön. Introduktionen av nya felkällor i informationssystemen kan upptäckas 
direkt om de omedelbart triggar att incidenter inträffar eller framgångar uteblir 
och det är enkelt att observera förekomsten av sådana incidenter eller avsaknaden 
av sådana framgångar. Det kan också hända att introduktionen av nya felkällor inte 
går att observera direkt, exempelvis genom att inträffade incidenter eller uteblivna 
framgångar måste triggas genom att något ytterligare sker, såsom att en användare 
interagerar med det ändrade informationssystemet på ett visst sätt.

Omedvetenhet om samtidiga uppdateringar resulterade 
i en ändringskollision

• Kategori: incident triggad av ändring.
• Säkerhetshändelse: framgångsfaktor upphör.
• Faktisk incident: nytta förhindras.

En ny uppdatering släpptes och var schemalagd att installeras vid en myndig-
het. Denna uppdatering blev satt att ske samtidigt som en automatisk upp-
gradering av en annan mjukvara. Uppgradering av den andra mjukvaran 
skulle påbörjas nästa gång maskinen startades om. När de båda uppdatering-
arna krockade resulterade det i att den andra mjukvaran avinstallerades från 
	maskinen.	Att	den	andra	mjukvaran	avinstallerades	gjorde	att	flera	virtuella	
 maskiner slutade att fungera som de skulle. Detta ledde bland annat till att 
påverkade virtuella maskiner förlorade ett nätverksgränssnitt med  konsekvensen 
att tillgängligheten till tjänster såsom Skype och fjärrlösningar (VDI) blev 
 begränsad. Störningen pågick i cirka 6 timmar innan de avhjälptes genom 
att mjukvaran återinstallerades.
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18.  En incident som inträffar i ett informationssystem behöver inte nödvändigtvis innebära att informations-
systemet självt tar skada. Om exempelvis känslig information i systemet skickas till någon som är obehörig 
att befatta sig med den så kan det vara till skada för informationsägaren eller organisationen som äger 
 systemet, utan att det innebär att informationssystemet självt har tagit någon skada.

19.  Se avsnittet ”Strategisk riskhantering genom ändringar” i bilaga 1 för mer om hur en systematik för 
sådana ändringar kan se ut.

Medan det är vanligt att ändringar inte genomförs korrekt varpå incidenter uppstår 
är det också vanligt förekommande med incidenter som hade kunnat förebyggas om 
ändringar hade gjorts korrekt och i tid. I det här kapitlet redogör vi för varför ändringar 
behöver göras och vanliga skäl till uteblivna eller felaktigt genomförda ändringar. 

Behov av ändringar kan uppstå både för att korrigera hot, hinder, sårbarheter och 
brister som funnits i informationssystemen från början, och för att korrigera felkällor 
som har tillkommit genom ändringar under informationssystemets livscykel. 

Skälen till att ändringar behöver göras kan handla om att hot och hinder aktivt orsakar 
incidenter eller förhindrar framgångar i nuet, men skälen kan också handla om att man 
upptäcker att befintliga hot skulle kunna orsaka en incident om något ytterligare skulle 
ske (såsom att använda en programvara på ett visst sätt eller genom att konfigurera 
ett system enligt vissa parametrar). När sådana omständigheter råder i ett informations
system så talar vi om att informationssystemet, informationen däri, tjänsten som infor
mationssystemet upprätthåller, organisationen som har informationssystemet eller 
någon annan är sårbar.18 På motsvarande sätt kan man upptäcka att framgångar 
kommer att utebli om något specifikt skulle ske. Genom att ändra i systemen19 kan man 
förekomma att incidenter uppstår eller framgångar uteblir. Ändringar kan också behöva 
göras för att skapa funktionalitet som informationssystemet inte tidigare har haft.

Utmaningar med faktorer som avskräcker 
från att genomföra ändringar
Det är vanligt förekommande att organisationer har byggt och ordnat sina 
informations system så att det finns ett stort antal saker som kan ske som resulterar 
i incidenter och/eller uteblivna framgångar. I många fall är de mekanismer som 
(i samverkan med sådant som inträffar) orsakar incidenter okända för  organisationerna, 
eller så är det okänt att sådana infrastrukturer och konfigurationer som man har satt 
upp kan komma att resultera i incidenter när olika saker händer. Det gör dem svåra 
att åtgärda genom ändringar. Det förekommer dock också att sådana  förhållanden 
är kända för organisationer, men att man av olika anledningar inte genomför 
ändringar som medför att hot eller hinder tas bort eller förändras, eller att skydd 
införs för att blockera hot, eller att framgångsfaktorer införs för att möjlig göra 
framgångar. Det kan finnas många olika skäl till det. Vissa skäl kan ha att göra med 
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att man fruktar vad själva hanteringen av ändringen kan leda till. Några exempel på 
sådana skäl kan vara att: 

• Man är rädd att informationssystem som stängs ned för att kunna ändras 
sedan inte kommer att kunna återstartas igen. Rädslan kan grunda sig på att 
man har försökt tidigare med negativa resultat, eller på att man aldrig har 
 försökt något sådant förut och att osäkerhetsfaktorerna känns för stora.

• Det behövs specialistkompetens för att kunna genomföra ändringen på ett 
bra sätt, och man har inte tillgång till någon sådan.

• Man är rädd att genomförandet av ändringen kommer att ta för lång tid, 
och att informationssystemet inte kommer att kunna vara igång igen när det 
måste vara igång.

• Man ser en risk att ändringar i informationssystemet kan orsaka 
kompatibilitets problem med andra system.

• Man ser fördelar i att behålla systemen som de är. Om systemen är ordnade på 
ett sätt som gör att organisationen kan ha en hög produktionstakt så länge de 
som arbetar i dem följer rutinerna så kanske riskerna som skulle kunna realiseras 
av misstag eller antagonistiska syften inte anses motivera en ändring.

• Man är omedveten om att vissa tjänster eller mjukvaror som man använder 
endast kommer att fungera till en specifik tidpunkt såvida man inte genomför 
någon slags förnyande åtgärd (såsom att förnya ett certifikat innan det går ut).  

Andra skäl kan ha att göra med att man i stort är nöjd med hur det nuvarande informa
tionssystemet fungerar, och att man inte anser att det är värt att göra ändringar. Det kan 
också vara så att man är beredd att göra smärre ändringar, men av ekonomiska, funktio
nella eller andra skäl inte vill göra större ändringar. Det kan exempelvis vara så att vissa 
specialiserade system främst kan hanteras och styras av informationssystem som körs 
med en gammal version av ett operativsystem. I ett sådant läge kanske man är beredd 
att installera uppdateringar till operativsystemet – men man kanske inte är beredd att 
byta informationssystemet när dess leverantör beslutar sig för att sluta tillhandahålla 
uppdateringar. Hur man ser på sådana frågor kan också bero på hur organ isationens 
kravbild ser ut. I vissa fall kan det finnas regelverk som innebär att organisationen, för 
att klara kraven, ser att de måste använda äldre lösningar som inte får stöd eller av andra 
skäl betraktas som mindre säkra. I andra fall kan det saknas regelverk som gör att orga
nisationen ser att det är värt att göra de investeringar som en större ändring innebär.

Omedvetenhet om behov av uppdatering av DNSSEC-nycklar 

• Kategori: incident som hade kunnat förhindras av ändring.
• Säkerhetshändelse: framgångsfaktor upphör.
• Faktisk incident: nytta förhindras.

En myndighets e-post, VPN och hemsida slutade att fungera för många  användare. 
Problemet härleddes snabbt till att många DNS-servar slutat svara på begäran. 
Vid felsökning av myndigheten samt internetleverantör slogs det fast att  avbrottet 
	berodde	på	att	myndighetens	DNSSEC-nycklar,	som	möjliggör	säkra	DNS-	
uppslagningar, inte hade förnyats och kommunicerats ut. De kvarvarande utgångna 
nycklarna	ansågs	inte	tillförlitliga	av	DNS-servrar	som	använder	sig	av	DNSSEC	och	
dessa	slutade	därmed	att	lita	på	myndighetens	egna	DNS-servrar.	DNSSEC-nycklar	
behöver förnyas med jämna mellanrum och myndigheten skulle blivit informerad om 
detta av leverantör. Vid det här tillfället hade det blivit en miss i kommun ika tionen 
mellan de båda parterna och nycklarna hade således inte förnyats.
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Utmaningar som växer när ändringar 
inte  genomförs 
Det måste inte nödvändigtvis uppstå några följder av att hot och hinder, respektive 
avsaknad av skydd och framgångsfaktorer, inte åtgärdas. Men i takt med att tiden 
går är det möjligt att fler hot och hinder uppstår, varpå en incident eller en utebliven 
framgång till slut triggas.

Det är också möjligt att saker händer under tiden som gör att konsekvenserna 
av att risken som en viss mekanism och en viss händelse skulle kunna realisera blir 
värre än vad de skulle ha varit om risken hade realiserats tidigare. Detta illustreras 
i exemplet i faktarutan ”Exempelrisk 1”. Om (2) och (3) lämnas utan åtgärd under 
lång tid kan mängden konfidentiell information som hanteras i organisationen 
successivt öka i takt med att verksamheten utvecklas – och om den konfidentiella 
informationen hanteras samlat så kan desto mer konfidentiell information exponeras 
den dag (1) inträffar. Detta är en viktig insikt då det innebär att risker som vid någon 
tidpunkt när de analyserades var möjliga att acceptera för en organisation inte nöd
vändigtvis bör ignoreras efter att ett beslut om att acceptera de riskerna har tagits. 

Exempelrisk 1: oönskad exponering av konfidentiell information
Hot: Förekomst av något som orsakar, eller bidrar till att orsaka, att en 
 incident inträffar.

1. Trigger	som	ännu	inte	har	inträffat:	En	medarbetare	lägger	konfidentiell	
information i databasen.

2. En funktion som automatiskt tar information från en databas och publicerar 
den i internettjänsten.

3. En internettjänst som fritt tillhandahåller information.

Sårbarheter: Avsaknad av något som förhindrar, eller bidrar till att förhindra, 
att en incident inträffar.

1. Avsaknad av: 
a. Kunskap bland medarbetarna om hur skyddsvärd information och 

 data basen ska hanteras.
b. Funktion som blockerar tillägg i databasen utan godkännande från 

 informationsägare.
c. Åtkomstbegränsning för databasen.

2. Avsaknad av kontroll i funktionen att informationsägaren har godkänt att 
den nya informationen publiceras.

Tillförsel av hot och hinder kan ske både avsiktligt (i form av angrepp) och  oavsiktligt 
(i form av misstag). Avsiktlig tillförsel av hot som triggar en incident kallas ibland 
för ”exploits” i informations och cybersäkerhetssammanhang. En exploit kan 
både handla om en metod som kan användas för att genomföra ett angrepp, och 
om speciellt utvecklad programvara som utför delar i en sådan metod. Exemplet 
i faktarutan ”Exempelrisk 2” illustrerar hur det kan fungera. Hoten (1), (2) och (3) 
beskriver hur installation av programvara hanteras hos en organisation. En exploit 
gentemot den här organisationen illustreras av (Möjligt hot 1) och (Möjligt hot 2). 
Exploiten (förstått som en metod) skulle kunna utföras manuellt av en eller flera 
personer, men det är också möjligt att programvara skulle kunna utvecklas som 
utför exploiten automatiskt så fort som den hittar en organisation som har satt upp 
en ordning för installation av programvara i enlighet med det som visas i faktarutan.
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Exempelrisk 2: hur en angripare kan utnyttja en mekanism för 
att sprida ransomware
Hot: Förekomst av något som orsakar, eller bidrar till att orsaka, att en 
 incident inträffar.  

1. En internetexponerad databas med programvaror som kan installeras 
i  organisationens informationssystem.

2. En	beställningsfil	som	innehåller	beställda	installationer	av	programvara	
och	som	finns	i	en	internetexponerad	mapp.

3. En funktion som läser av beställningar om installation av programvaror 
ifrån	beställningsfilen	och	utför	installation	av	den	beställda	programvaran	
i	organ	isationens	informationssystem	om	programvaran	finns	i	databasen.
a. Möjligt hot 1: en angripare som ansluter till databasen över internet och 
lägger	en	installationsfil	för	ransomware	i	databasen.

b. Möjligt hot 2: trigger: en angripare som ansluter till mappen över  internet 
och	lägger	in	en	beställning	av	installation	av	installationsfilen	med	
ransomware.

Sårbarheter: Avsaknad av något som förhindrar, eller bidrar till att förhindra, 
att en incident inträffar.

1. Avsaknad av åtkomstskydd till databasen.
2. Avsaknad av åtkomstskydd till mappen.
3. Avsaknad	av	kontroll	av	att	beställningar	i	beställningsfilen	och	program-

varor i databasen har lagts in där av en behörig användare.

Flera av de senaste årens mest uppmärksammade angrepp har baserats just på exploits. 
I flera av de fallen har ”exploitsen” varit kända, och det har funnits tillgängliga upp
dateringar eller andra ändringsmöjligheter att tillgå som hade tillfört skydd eller 
tagit bort eller förändrat andra hot i itmiljön som exploitsen har samverkat med, 
men de har inte använts alls, i tid eller på ett korrekt sätt.
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Säkerhetsuppdatering uteblev hos Equifax – 147 miljoner 
 amerikaner fick sina finansiella personuppgifter läckta

• Kategori: incident som hade kunnat förhindras av ändring.
• Säkerhetshändelse: hot uppstår.
• Faktisk incident: skada orsakas.

Equifax	är	ett	amerikanskt	internationellt	bolag	som	tillhandahåller	kredit-
upplysningar. Företaget har en publik internetbaserad portal för att ta emot 
och	hantera	klagomål.	Portalen	byggdes	och	konfigurerades	med	en	pro-
gramvara från Apache Software Foundations (ASF). Tidigt i mars 2017 hade 
 företaget mottagit information om en allvarlig sårbarhet i ASF:s program-
vara, och en säkerhets uppdatering hade i samband med det släppts från 
ASF.	Equifax	it-avdelning	hade,	enligt	företagets	f.d.	vd,	blivit	instruerade	att	
installera		säkerhetsuppdateringen	inom	48	timmar.	USA:s	Cybersecurity	and	
Infrastructure	Security	Agency	(CISA)	hade	dessutom	den	8	mars	gått	ut	med	
en varning om att sårbarheten akut behövde åtgärdas hos de som hade den. 
Trots det, och trots att organisationen enligt egen utsago har en strukturerad 
process för hur de arbetar med ändringar, så genomfördes aldrig säkerhets-
uppdateringen.

När en kriminell grupp den 10 mars skannade efter sårbarheten över internet 
upptäckte	de	därför	Equifax	oskyddade	system.	Genom	att	utnyttja	sårbarheten	
lyckades	de	sedermera	få	åtkomst	till	tre	servrar	varifrån	de	i	sin	tur	fick	tillgång	
till	ytterligare	48	servrar.	På	de	servrarna	förvarade	Equifax	sina	kunders	
data, och den kriminella gruppen tog därför tillfället i akt och kopierade den 
 information som fanns där.

Intrånget	pågick	utan	upptäckt	i	76	dagar.	När	Equifax	den	29	juli	till	slut	blev	
medvetna om intrånget lyckades de avbryta det samma dag. Vid det laget 
hade dock redan 147 miljoner amerikanska kunder fått sina personuppgifter 
stulna. Företaget ingick senare i en global förlikning motsvarande 425 miljoner 
dollar i kompensation för människor som drabbats av dataintrånget. 

Som exemplet ovan visar kan följderna när sårbarheter inte åtgärdas bli mycket 
allvarliga. Samtidigt visar den här rapporten många exempel på incidenter som har 
orsakats av arbete med ändringar i informationssystem. 



Ändrings-
relaterade it- 
incidenter 2021–22
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20.  När faktiska incidenter inträffar så innebär det alltid att säkerhetshändelser också inträffar (se ”Bilaga 1” för 
mer information), men i vår genomgång av inrapporterade incidenter har vi enbart utgått ifrån det som rappor-
tören har skrivit i sin rapport, och då har säkerhetshändelsen eller säkerhetshändelserna inte alltid framgått.

MSB har under flera år, bl.a. i myndighetens årsrapporter, 
konstaterat att misstag (ofta i samband med ändringar) och 
systemfel (ofta efter att ändringar har uteblivit) har varit de 
vanligaste orsakerna till incidenter, även i fråga om allvar-
liga incidenter. Ämnet är därför angeläget. Som underlag till 
denna rapport har vi analyserat incidenter som har rappor-
terats under hela 2021 och fram till den 1 oktober 2022. Syftet 
har varit att kartlägga problematiken både kring arbete 
med ändringar och kring uteblivet arbete med ändringar.

Av totalt 583 inrapporterade incidenter har 194 rapporter, varav 139 är från statliga 
myndigheter och 55 är från NISleverantörer, identifierats som relevanta för arbetet 
med  denna rapport. Nästan alla de identifierade rapporterna beskriver incidenter 
där säkerhetshändelser har skett20, 181 av rapporterna beskriver också att faktiska 
incidenter har uppstått. Rapporter har räknats som relevanta för analysen om de 
innehåller redogörelser för:

• Incidenter som kan relateras till ändringar som genomförts.
• Incidenter som hade kunnat förhindras med ändringar som inte har genomförts.
• Incidenter som har uppstått efter både genomförd ändring och utebliven ändring.

Incidenter orsakade av ändringar
162 incidentrapporter bedömdes beskriva incidenter som kan relateras till änd
ringar som genomförts. De identifierade rapporterna har sedan delats in i tre 
under kategorier i enlighet med ”Diagram 1”. 
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Diagram 1. Incidenter orsakade vid ändring 2021–22.

Det typiska förloppet för incidenter där ändringen beskrivs ha triggat incidenten 
är att ändringen har inneburit att en framgångsfaktor har upphört (52 fall – ofta 
i form av att av en uppdatering eller om en omkonfiguration har fått en komponent 
eller ett helt system att sluta fungera som det ska), att ett hinder har uppstått 
(26 fall – ofta i form av att nya brandväggar installeras eller nya brandväggsregler 
konfigureras med följden att funktioner som ska fungera blir blockerade) eller att 
en framgångsfaktor har upphört eller att ett hinder har uppstått21 (62 fall), varpå 
avsaknad av redundanta framgångsfaktorer som hade kunnat kompensera för den 
framgångsfaktor som har upphört eller den framgångsfaktor som har blivit blockerad 
har inneburit att nytta förhindras (134 fall – exempelvis i form av att man endast har 
en kanal för att nå internet, och när den bryts eller blockeras så förlorar man möjlig
heten att nå internet helt och hållet). 

När ändringen har inneburit att en mekanism som saknar lämpliga skydd har 
byggts upp (10 fall) har det typiska förloppet istället varit att ändringen har inne
burit att en användare av det ändrade informationssystemet har använt systemet 
på ett visst sätt, ställt in en särskild konfiguration eller använt det redan sårbara 
systemet samtidigt som flera andra också använder systemet. När man har gjort 
det så har det oftast triggat att en framgångsfaktor har upphört (4 fall) eller att ett 
skydd har upphört (3 fall). Även i de fallen har redundans saknats, varför nytta har 
förhindrats. 

I sådana fall där ändringen har beskrivits både bygga mekanismen och trigga 
 incidenten (5 fall) har i regel större ändringar gjorts, exempelvis upprättande av 
helt nya informationssystem, eller vid större migreringar. 

21.  Det går att utläsa att det är någon av kategorierna, eller båda, som stämmer – men det går inte att 
avgöra vilken det är.
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Totalt har 154 av de fall där ändringen orsakat incidenten resulterat i att nytta 
förhindras. Att nytta har förhindrats innebär i de flesta fall att att en tjänst som 
den egna organisationen och/eller andra organisationer/allmänheten använder sig av 
blivit otillgänglig under en viss tidsperiod. Därtill finns ett fåtal exempel på incidenter 
där en ändring modifierat information och/eller informationssystem på ett sådant 
sätt att riktigheten undergrävts. Det finns också några rapporter (7 stycken) där 
organisationen beskriver att ändringen har orsakat skada. I de fallen har det handlat 
om olämplig hantering av elförsörjning, oförsiktighet med hårdvarukomponenter 
och flera uppdateringar som genomförs samtidigt och blockerar varandra med för
lust av data eller mjukvara som följd.

Incidenterna som beskrivs i de här kategorierna har uteslutande orsakats genom 
misstag (och några systemfel i samband med automatiska uppdateringar), antingen 
av de som utfört ändringen eller av en leverantör (av en uppdatering exempelvis). 
Det har inte förekommit några exempel på uppdateringar med inplanterad skadlig 
kod, insiders hos organisationen själv, förfalskade varor eller andra exempel på antag
onism som har framkommit i vår omvärldsbevakning. Däremot finns det exempel 
på hur misstag som inte korrigeras har exploaterats av angripare i ett senare skede.

Det finns en stor bredd i termer av vad man har gjort när man har genomfört 
ändringar varpå incidenter har uppstått. En icke uttömmande lista över ändringar 
som nämns i rapporterna är

• akut nedstängning
• avinstallation av mjukvara
• avklippt fiberkabel 
• borttagande av gamla 

 krypteringsschiffer
• borttagande av konfigurationer 

i content managementsystem
• borttagande av konfigurationer
• byten av brandväggar respektive 

brandväggsregler
• filflyttar
• flera samtidiga uppdateringar
• flytt av databas
• flytt av servrar
• hantering av minnen
• installation av säkerhets

uppdateringar
• konfiguration av WLAN
• konfiguration av VPN
• konfigurationer och 

 uppdateringar av lastbalanserare

• migrering till ny teknisk miljö
• nedstängning respektive 

 omkoppling av el
• omkonfiguration av Ddosskydd
• omkonfiguration av eIDlösning
• omstarter
• patchning av ofullständigt 

genomförd uppdatering 
av  operativsystem

• patchning av 
 virtualiseringsplattform

• uppdatering av  rootcertifikat 
och nedstängning av 
 kommunikationslösning

• utbyggnad av lagringsmiljö
• utfärdanden och förnyelser 

av  certifikat
• ändring av gruppolicy
• ändring i BGPsystem.
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Vissa problem som har uppstått i samband med ändringarna lyfts återkommande. 
Exempel på sådana är otydliga eller missuppfattade instruktioner om vad som ska 
göras eller hur det ska göras, okunskap om hur andra system eller komponenter 
(främst mjukvaror) som man ska avinstallera eller konfigurera om, att automatiska 
uppdateringar är planerade till samma tid som en ändring man ska genomföra 
manuellt, att elförsörjningen som man behöver stänga av eller koppla om också går 
till andra system (vilket den som ska ombesörja nedstängningen eller omkopplingen 
inte vet), att den övriga organisationen inte har fått information eller inte vet om 
ändringen som ska genomföras, att fel ändring genomförs och att nedstängningar 
av system genomförs på ett okontrollerat sätt.

Några problem som har försvårat hanteringen av incidenten när den väl har upp
stått har också framkommit. Exempel på det har varit att det har varit svårt att få 
kontakt med en leverantör, att det har varit svårt att återställa till en äldre och stabil 
version när en uppdatering har gått fel, att nödvändig specialkompetens inte har 
varit tillgänglig, att tidpunkten då ändringen har genomförts har inneburit att man 
har låg bemanning varför det blir svårt att engagera ett större team i hanteringen, 
stress och behov av att hantera situationen fort, svårigheter med att avgöra vad den 
specifika orsaken till incidenten är och att utrustning har gått sönder.

Utskick av uppdatering överbelastade ett sjukhus nätverksmiljö

• Kategori: incident triggad av ändring.
• Säkerhetshändelse: framgångsfaktor upphör/hinder uppstår.
• Faktisk incident: nytta förhindras.

Leverantör	av	it-drift	vid	ett	sjukhus	genomförde	en	uppdatering	av	en	tjänst.	
När denna uppdatering schemalagdes gjordes misstaget att skicka ut upp-
dateringen till alla enheter samtidigt istället för att portionera ut det på ett sådant 
sätt att de olika enheterna uppdaterades i omgångar. Som en konsekvens blev 
några av sjukhusets centrala nätverksnoder överbelastade med resultatet att 
funktionaliteten i vissa kritiska verksamhetssystem försämrades. Detta gjorde 
att vissa tjänster i praktiken blev otillgängliga. System som påverkades under 
tiden incidenten pågick inkluderade bland annat journalsystem och operations-
planeringssystemet vid sjukhusets akutmottagning. 

En bakomliggande faktor till att sjukhuset påverkades i en sådan omfattning 
angavs vara att nätverksmiljön delvis var utdaterad och därmed saknade 
 kapaciteten att hantera denna typ av plötslig belastning. Förutom att ett miss-
tag gjordes vid ändringsarbetet så gjorde därmed uteblivna ändringar inom 
sjuk husets nätverksinfrastruktur att sjukhusets nätverk, och i förlängningen 
verksamhetssystem,	var	sårbart	för	trafikflöden	utöver	det	vanliga.
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Incidenter som hade kunnat förhindras 
med ändringar
I den här kategorin har MSB samlat incidentrapporter där rapportören anger att 
arbete med ändringar hade kunnat förhindra incidenten men där sådana ändringar 
inte genomfördes eller inte genomfördes på ett korrekt sätt. 25 incidentrapporter 
stämmer in på det villkoret under den valda perioden.

I den här kategorin förekommer många olika exempel, men det vanligaste 
handlar om utgångna certifikat (13 fall). När certifikaten har gått ut så har det 
inte längre gått att kommunicera mellan olika tekniska system. En annan kategori 
handlar om uppdateringar med koppling till DNS och DNSSEC, och där har följ
derna varit likartade.

Incidenterna som har kopplats till den här kategorin har orsakats av såväl misstag, 
som systemfel och angrepp. 

De rapporter som beskriver incidenter som har orsakats av angrepp redogör 
i  allmänhet för hur organisationens informationssystem har varit sårbara och att 
det antingen har funnits säkerhetsuppdateringar tillgängliga men som av olika 
anledningar inte har installerats, eller att man har missat att aktivera organisationens 
redan existerande skydd på relevanta sätt (exempelvis genom att missa att kräva 
inloggning på en internettjänst man har lanserat). I några, men inte alla, av fallen 
har man varit medveten om sårbarheterna.

Utgånget certifikat medförde förlorad åtkomst till verksamhets-
kritiska informationssystem på sjukhus 

• Kategori: incident som hade kunnat förhindras av ändring.
• Säkerhetshändelse: framgångsfaktor upphör.
• Faktisk incident: nytta förhindras.

Ett	funktionscertifikat	vid	ett	sjukhus	byttes	inte	ut	i	tid	och	slutade	gälla.	Det	
gjorde det efter midnatt inte gick att logga in i sjukhusets journalsystem vid 
 förlossnings avdelningen. Vårdpersonal kunde således inte längre föra eller läsa 
journaler tillhörande inlagda patienter. De kunde inte heller skicka elektronisk 
födelse	anmälan	till	Skatteverket.	Sjukhuset	förlossningsavdelning	fick	nyttja	
alternativa	arbetsrutiner	till	dess	att	certifikatet	hade	byts	ut.	Det	tog	samman-
lagt	ungefär	9	timmar	för	ansvarig	personal	att	förnya	certifikatet	och	således	
återställa funktionaliteten.



Konsekvenser 
för samhälls-
säkerheten
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 samhällssäkerheten
I rapporten Hoten mot de digitala leveranskedjorna: 50 
rekommendationer för att stärka samhällssäkerheten 
redogjorde MSB 2021 för hur leveranskedjeincidenter kan 
få betydligt större samhällskonsekvenser än andra typer av 
incidenter. Säkrare ändringar i våra informationssystem är 
avgörande för att samhällen ska vara robusta i förhållande 
till andra risker som kan innebära storskaliga störningar. I det 
här kapitlet redogör vi för ändringshanteringens roll i såväl 
samhällets sårbarhet som samhällets skydd på informations- 
och cybersäkerhetsområdet.

I avancerade ekonomier av en viss storlek tillhandahålls specifika typer av samhälls
viktiga tjänster av ett flertal organisationer, ofta i konkurrens med varandra. Det inne
bär exempelvis att ett avbrott hos en bank inte gör att det blir omöjligt att betala helt 
och hållet – betalningar kan skötas med stöd av andra banker i ett sådant läge. För 
att betalningar inte ska kunna genomföras alls så krävs det att ett antal organisationer 
blir oförmögna att tillhandahålla sina tjänster samtidigt. Det är framförallt i sådana 
lägen som det kan sägas att incidenter får allvarliga samhällskonsekvenser.

Det finns tre typer av risker med koppling till informations och cybersäkerhets
området som kan resultera i en sådan effekt:

1. När sådant som inte ska levereras i en digital leveranskedja ändå levereras 
till många organisationer samtidigt varpå hot eller hinder uppstår hos dem.

2. När sådant som ska levereras i en digital leveranskedja inte levereras till 
många organisationer samtidigt varpå brister uppstår hos dem.

3. När många organisationer har samma eller liknande internetexponerade 
och sårbara mekanismer.

Ändringshantering spelar en central roll i skyddet mot alla de tre riskerna. För att 
hantera den första risken kan arbetssätt för säkrare ändringar användas hos mottagare 
för att minimera både sannolikheten och konsekvenserna av att det som mottagits 
installeras. Även för att hantera den andra risken kan leverantörer införa arbetssätt för 
säkrare ändringar för att minimera både sannolikheten och konsekvenserna av att en 
ändring går fel och leder till avbrott. För den tredje risken kan exponerade organisa
tioner genomföra ändringar för att antingen införa skydd som minskar informations
systemens exponering, eller koppla bort informationssystem från internet.
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Uppdatering hos Swedbank ändrade på kunders saldon

• Kategori: incident triggad av ändring.
• Säkerhetshändelse: framgångsfaktor upphör eller hinder uppstår.
• Faktisk incident: nytta förhindras, skada orsakas.

Under torsdagskvällen den 28 april 2022 larmade Swedbank-kunder om att 
felaktiga summor visades på deras kontosaldon. Många kunder hade fått sitt 
saldo sänkt, och en del kunder hade t.o.m. fått sitt saldo ändrat till en negativ 
summa – dvs. att de nu verkade ha en skuld till banken. Problemet gällde inte 
för samtliga av Swedbanks kunder, dock tillräckligt många för att problemet skulle 
väcka uppståndelse. Swedbank uppgav att kundernas problem berodde på en 
driftstörning som hade uppstått i samband med en intern systemuppdatering.

För kunder som fått sitt saldo sänkt skapade detta problematiska följdeffekter 
då det varken gick att göra betalningar direkt ifrån internetbanken, med kort eller 
med	Swish	då	alla	de	betaltjänsterna	bygger	på	att	det	finns	pengar	på	kontot.

Det tog Swedbank omkring två dagar att hantera störningen. Bankens kommunika-
tionsansvarige	manade	även	till	att	människor	som	hade	upplevt	finansiella	
konsekvenser skulle höra av sig till Swedbank för kompenserande åtgärder.

När sådant som inte ska levereras 
ändå  levereras
Organisationer är idag mer sammankopplade än någonsin förut. De är också mer 
beroende av varandra än någonsin förut. Den successiva specialisering av tjänste
utbudet som uppstår i avancerade ekonomier leder till att enskilda organisationer 
snävar in sin verksamhet till mer och mer specifika kategorier, och det gör i sin 
tur att kedjorna av organisationer som behövs för att en tjänst ska kunna levereras 
omfattar allt fler organisationer över tid. Organisationers kopplingar till varandra 
när det gäller leverans av itbaserade tjänster, hård och mjukvara och data kallar 
MSB för digitala leveranskedjor. Organisationer som ingår i digitala leveranskedjor 
kan inneha två roller: mottagare och leverantörer. 

Som leverantör i en digital leveranskedja bör man följa arbetssätt för säkrare 
 ändringar i informationssystem för att exempelvis undvika att göra sig sårbar på 
ett sätt som angripare kan utnyttja för att skada en själv, eller andra som man är 
sammankopplad med i en digital leveranskedja.

Som mottagare i en digital leveranskedja bör man följa arbetssätt för säkrare 
 ändringar i informationssystem för att undvika respektive att minimera skadan 
av incidenter som uppstår när man installerar något som man har fått levererat, 
och som exempelvis visar sig innehålla skadlig kod.

Om var och en av mottagarna av en leverans i en digital leveranskedja arbetar 
med på säkrare sätt med ändringar kommer antalet organisationer som installerar 
något med skadliga effekter att bli färre, och i de fall det ändå sker kommer skade
verkan att bli mindre.

Att döma av vår analys av inrapporterade incidenter så är det många organisationer 
som inte på förhand skulle upptäcka om en uppdatering innehöll skadlig kod och 
som skulle installera den uppdateringen brett.
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Solawinds updatering orsakar leveranskedjeincident

• Kategori: incident triggad av ändring.
• Säkerhetshändelse: sårbarhet uppstår, hot uppstår.
• Faktisk incident: nytta orsakas.

Den 11 december 2020 upptäckte cybersäkerhetsföretaget FireEye att 
 angripare hade kommit åt och manipulerat uppdateringar av företaget Solar-
Winds mjukvara Orion. 

Angriparen	fick	åtkomst	till	SolarWinds	utvecklingsmiljö	och	lyckades	därefter	
lägga in skadlig (sedermera kallad Sunburst) som infekterade en uppdatering 
som SolarWinds arbetade på. SolarWinds utvecklare märkte inte de föränd-
ringar i koden, så de följde sin vanliga procedur för utskick av en uppdatering 
– varpå deras kunder började installera densamma.

Detta	innebar	att	cirka	18	000	kunder	fick	uppdateringen	och	därmed	också	
den	skadliga	koden.	Det	ledde	i	sin	tur	till	att	angriparen	fick	tillgång	till,	och		insyn	
i, de system där Sunburst installerades och i de informationstillgångar som 
fanns där. SolarWinds-incidenten, i sig, varken orsakade skada eller  förhindrade 
nytta	i	direkt	bemärkelse	hos	de	som	fick	den	skadliga	koden	installerad.		Där	emot	
kan angriparen ha kommit över värdefull information. Därutöver blev de  drabbade 
organisationernas behov av incidenthantering, utredningar, utbyte av kompro-
metterad utrustning och andra aspekter mycket dyra.

När sådant som ska levereras inte levereras
Som leverantör är ändringshantering central för att undvika avbrott som uppstår 
som ett resultat av ändringar man har gjort.

Om leverantörer, i synnerhet sådana som verkar inom monoberoenden, arbetar 
med säkra ändringar så minskar risken för att mottagare i en digital leveranskedja 
som inte har alternativa sätt att få det som de behöver drabbas av avbrutna leveranser, 
med följden att deras egen verksamhet avstannar. Om det är många organisationer 
som har samma monoberoende så kan många organisationers verksamhet avstanna 
samtidigt, med följden att sådana allvarliga samhällskonsekvenser som nämns ovan 
blir fallet. Om ändringar som leverantören genomför inte förannonseras och tydligt 
kommuniceras till mottagarna i den digitala leveranskedjan kan ett avbrott bli 
ännu svårare att hantera.

Att döma av vår analys av inrapporterade incidenter är det många organisationer 
som inte skulle ha något alternativ att ta till om exempelvis deras it tjänsteleverantör 
skulle drabbas av ett längre avbrott. Detta syns bland NISleverantörer både inom 
hälsa och sjukvård, exempelvis när det gäller trygghetslarm, men också inom dricks
vattenförsörjning där övervakningssystemen på anläggningar skickar sensordata 
över en teleoperatörs nät. Det finns flera exempel i rapporteringen på hur ändringar 
som utförts av leverantören har resulterat i avbrott i leveransen, varpå den som inte 
får någon leverans inte kan säkerställa leverans ifrån någon annan källa under tiden 
som avbrottet pågår.
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Programuppdatering orsakade avbrott för Fastlys kunder 

• Kategori: incident där ändring har byggt en mekanism, men incidenten har 
triggats senare.

• Säkerhetshändelse: framgångsfaktor upphör eller brist uppstår.
• Faktisk incident: nytta förhindras, nytta orsakas.

Den	8	juni	2021	hade	(CDN)-operatören*	Fastly	ett	stort	avbrott	som	varade	i	en	
timme.	Under	avbrottet	fungerade	inte	webbsidor	som	gick	genom		Fastlys	CDN.	
Användare som försökte nå dessa sidor kunde få ett ”501 service  unavailabe” 
meddelande alternativt upplevde svårigheter med att läsa in innehåll. 

Fastly	identifierade	att	rotorsaken	till	avbrottet	berodde	på	en	programupp-
datering den 12 maj samma år. Denna uppdatering innehöll ett latent program-
varufel.	När	en	av	Fastlys	kunder	gjorde	en	justering	i	inställningarna	för	hur	CDN-	
tjänsten skulle fungera för kunden aktiverades programvarufelet. Att kunden 
uppdaterade	sin	konfiguration	är	en	rutinhändelse	och	ska	i	normalläge	inte	
utlösa incidenter. Incidenten påverkade 85 procent av deras tjänst globalt.

*CDN	står	för	Content	Delivery	Network, en tjänst där en organisation (såsom 
Fastly) står värd för en infrastruktur som andra organisationer bygger sina 
webbresurser ovanpå. 

När många organisationer är sårbara 
via samma mekanism
Idag är det många organisationer som använder samma mjukvara. Hot eller hinder 
som är inbyggda i de mjukvarorna kommer att förekomma hos alla organisationer 
som använder dem. Vissa organisationer kommer att ha skydd som begränsar vad 
hoten kan orsaka och framgångsfaktorer som kompenserar för det hindren block
erar. I allmänhet kommer det dock också att finnas många organisationer som inte 
har sådana skydd eller framgångsfaktorer. Om många organisationer både använder 
samma internetanslutna mjukvara och om många av de organisationerna också saknar 
skydd som kan blockera incidenter som kan orsakas via den mjukvaran, då kan också 
många organisationer drabbas av samma slags incident samtidigt. En angripare kan 
i ett sådant läge skriva programvara som skannar internet efter instanser av mjukvaran 
hos olika organisationer och som därefter interagerar med mjukvaran på ett sätt som 
faciliterar ett intrång, spridning av skadlig kod eller annan antagonistisk verksamhet.

Exemplet nedan illustrerar principen för hur detta skulle kunna gå till hos en 
enskild organisation.
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Exempelrisk 3: hur en angripare kan utnyttja en internet-
exponerad mjukvara för att sprida ransomware
Hot: förekomst av något som orsakar, eller bidrar till att orsaka, att en 
 incident inträffar.

1. En internetexponerad databas med programvaror som kan installeras 
i  organisationens informationssystem. 

2. En	beställningsfil	som	innehåller	beställda	installationer	av	programvara	
och	som	finns	i	en	internetexponerad	mapp.

3. En funktion som läser av beställningar om installation av programvaror 
ifrån	beställningsfilen	och	utför	installation	av	den	beställda	programvaran	
i	organ	isationens	informationssystem	om	programvaran	finns	i	databasen.
a. Möjligt hot 1: en angripare som ansluter till databasen över internet och 
lägger	en	installationsfil	för	ransomware	i	databasen.

b. Möjligt hot 2: en angripare som ansluter till mappen över internet och lägger 
in	en	beställning	av	installation	av	installationsfilen	med	ransomware.

Sårbarheter: avsaknad av något som förhindrar, eller bidrar till att förhindra, 
att en incident inträffar.

1. Avsaknad av åtkomstskydd till databasen.
2. Avsaknad av åtkomstskydd till mappen.
3. Avsaknad	av	kontroll	av	att	beställningar	i	beställningsfilen	och	

 programvaror i databasen har lagts in där av en behörig användare.

Förklaring: i det här exemplet har en organisation en central databas med 
programvaror som kan installeras. Händelseförloppet ska läsas genom att följa 
numreringen från 1 och nedåt. Installationsjobb utförs automatiskt efter att 
en	beställning	om	att	genomföra	en	installation	har	lagts	in	i	beställningsfilen.	
Den här ordningen kan utnyttjas av en angripare då det saknas åtkomstskydd 
som	gör	att	databasen	respektive	mappen	med	beställningsfilen	kan	nås	och	
	manipuleras	av	obehöriga	över	internet.	Genom	att	lägga	in	en	installationsfil	
som innehåller ransomwarekod i databasen och sedan lägga in en beställning 
om	att	installera	ransomwarekoden	i	organisationens	beställningsfil	kan	angrip-
aren göra så att funktionen som utför installationsjobb installerar ransomware 
i organisationens informationssystem.

Om många organisationer har satt upp hanteringen av sin itmiljö så att de också 
har en sådan databas, beställningsfil och funktion, och om många av de organisa
tionerna saknar skydd (dvs. är sårbara) på det sätt som organisationen i exemplet 
ovan är, då kan en angripare skapa en mjukvara som automatiskt letar upp respektive 
organisations internetexponerade databas och mapp, varpå en installationsfil och 
en beställning läggs in. Sådana mjukvaror (ofta kallade ”exploits”) kan användas för 
att genomföra sådana angrepp på många organisationer i princip samtidigt.

En organisation som bedriver ändringshantering kommer dels inte att upprätta 
mekanismer som den i exemplet22, men den kommer också att kunna åtgärda en 
upptäckt sådan mekanism på ett systematiskt och strukturerat sätt.

22.  Åtminstone inte infrastrukturer som är så primitiva och enkla att utnyttja som den i exemplet.
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WannaCry orsakade incidenter över hela världen – men hade 
helt kunnat förebyggas

• Kategori: incident som hade kunnat förhindras av ändring.
• Säkerhetshändelse: hot uppstår, hinder uppstår.
• Faktisk incident: nytta förhindras, skada orsakas.

I	maj	2017	spreds	ransomeware-viruset	WannaCry	genom	Windowsdatorer	
världen	över.	Ransomware	krypterar	och	låser	informationssystem	och	filer	
de kommer åt, varpå den som drabbats avkrävs en lösensumma i utbyte mot 
en	kod	som	kan	användas	för	att	låsa	upp	de	drabbade	systemen	och	filerna.	
Lösen	summor	begärs	ofta	i	kryptovaluta,	såsom	Bitcoin.	I	det	här	fallet	begärde	
gruppen bakom viruset initialt 300 dollar i just Bitcoin. Om den drabbade inte 
betalade fort nog höjdes lösensumman till det dubbla, samtidigt som man hotade 
med att radera offrets drabbade data permanent om detta inte betalades. 

WannaCry	fick	fotfäste	och	kunde	spridas	genom	att	utnyttja	en	känd	sårbar-
het i Microsofts Windows XP operativsystem. Microsoft hade ca två månader 
innan	WannaCry-angreppen	började	lanserat	en	säkerhetsuppdatering	som	
syftade	till	att	mitigera	sårbarheten.	Att	angreppet	fick	sådant	genomslag	globalt	
möjliggjordes av att många organisationer inte hade installerat säkerhets-
uppdateringen och därför inte hade skydd på plats som hade förhindrat att 
den	skadliga	koden	fick	fotfäste.

En av de drabbade organisationerna var Englands statliga sjukvårdsorganisation 
National Health Service (NHS). En utredning kunde påvisa att NHS hade blivit 
varande	för	it-relaterade	sårbarheter	långt	före	WannaCry.	Det	hade	påpekats	
att NHS använde sig utav utdaterad mjukvara såsom  Windows XP redan 2015. 
Under mars och april 2017 hade NHS Digital utfärdat en varning för organisa-
tionen att samtliga enheter behövde uppdateras med en säkerhetsuppdatering 
som	mitigerade	av	sårbarheten	som	WannaCry	senare	utnyttjade.	Vid	den	här	
tiden existerade det dock inga rutiner för att följa upp att lokala NHS organisa-
tioner följde denna typ av råd. Däremot hade man en kontinuitetsplan för att 
hantera ett storskaligt cyberangrepp – men den hade aldrig testats eller övats 
på lokal nivå.

Incidenten resulterade i avbrott hos minst en tredjedel av alla organisationer 
inom NHS. Detta medförde att drabbade vårdinstitutioner var tvungna att 
avvisa patienter eftersom deras datorer var låsta. Tusentals operationer samt 
läkarbesök avbokades som följd. I vissa fall behövde patienter åka längre för 
att kunna få akutvård.



Bilaga 1
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För att läsaren ska kunna följa hur vi, i arbetet med denna 
rapport, övergripande har analyserat hot, sårbarheter,  risker 
och incidenter med koppling till arbete med ändringar 
 respektive uteblivet arbete med ändringar, presenterar vi 
i det här kapitlet det ramverk som vi har använt.  Ramverket 
kan också användas av organisationer som själva önskar 
system atisera sin analys av incidenter med koppling till 
 ändringar eller uteblivna ändringar.

Bilagan är indelad i sex delar:

1. Grundbegrepp: se ”Tabell 1”. De tolv begreppen nedan utgör en utgångs
punkt för merparten av de analyser som utförs inom den strategiska analysen 
på informations och cybersäkerhetsområdet vid MSB. 

2. Säkerhet och incidenter vid ändringshantering: med utgångspunkt i grund
begreppen och några ytterligare koncept definieras en taxonomi för incidenter 
indelad i två typer: säkerhetshändelser och faktiska incidenter. Den här taxo
nomin, tillsammans med den som presenteras i det nästföljande avsnittet, har 
legat till grund för att klassificera de händelseförlopp som har beskrivits i de 
incidentrapporter som vi har analyserat i arbetet med rapporten.

3. Mekanismer, komponenter och triggers: de här tre begreppen utgör en 
taxonomi för att klassificera händelser utifrån de kausala förlopp som resulterar 
i de händelserna. Den här taxonomin utgör tillsammans med taxonomin 
i det föregående avsnittet grunden för klassificeringen av inrapporterade 
incidenter som har skett inom ramen för arbetet med den här rapporten.

4. Tillämpningar av begreppen på informations- och cybersäkerhets-
utmaningar: här visas hur grundbegreppen, taxonomin för klassificering av 
incidenter i säkerhetshändelser respektive faktiska incidenter samt taxonomin 
för att klassificera händelser utifrån kausala förlopp kan användas för analys 
av incidenter inom informations och cybersäkerhetsområdet.
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5. Riskerna med uteblivna ändringar: med stöd av den redogörelse som 
presenterats i det föregående avsnittet visas här riskerna med uteblivna 
 ändringar närmare kan analyseras.

6. Strategisk ändringshantering och riskhantering: utifrån metodiken som 
presenterats visar vi hur ramverket kan användas för att strategiskt hantera 
risker utifrån diverse hänsyn som en organisation kan behöva ta.

Grundbegrepp
Analysen tar sin utgångspunkt i en stringent tillämpning av följande begrepp 
i ”Tabell 1”.

Tabell 1. Grundbegrepp. 

Begrepp Förklaring

Incident En inträffad oönskad händelse.

Framgång En inträffad önskad händelse.

Hot Något som orsakar, eller bidrar till att orsaka, en incident.

Hinder Något som förhindrar, eller bidrar till att förhindra, en framgång.

Framgångsfaktor Något som orsakar, eller bidrar till att orsaka, en framgång.

Skydd Något som förhindrar, eller bidrar till att förhindra, en incident.

Risk En möjlig oönskad händelse23.

Chans En möjlig önskad händelse.

Sårbarhet Avsaknad av något som förhindrar, eller bidrar till att förhindra, en incident.

Brist Avsaknad av något som orsakar, eller bidrar till att orsaka, en framgång. 

Möjlighet Avsaknad av något som förhindrar, eller bidrar till att förhindra, en framgång.

Frihet Avsaknad av något som orsakar, eller bidrar till att orsaka, en incident.

Säkerhet och incidenter vid ändringshantering
Med säkrare ändringar menas i den här rapporten en systematisk och  strukturerad 
hantering av ändringar som minimerar sannolikheten för, och de negativa konsekvens
erna av, att ändringen leder till att:

1. Hot uppstår: ändringen innebär att det introduceras något i itmiljön som 
orsakar eller bidrar till att orsaka att en incident uppstår (speciellt om inget 
skydd som kan förhindra incidenten som hotet kan orsaka också introduceras). 
Exempel på detta skulle kunna vara att ransomware installeras i systemet, 
eller att en filyta som innehåller känslig information upprättas och görs fritt 
tillgänglig från internet.

2. Skydd upphör/sårbarhet(er) uppstår: ändringen innebär att det tas bort 
något i itmiljön som tidigare förhindrade eller bidrog till att förhindra 

23.		Det	är	vanligt	att	risk	definieras,	eller	uttrycks,	i	termer	av	konsekvens	och	sannolikhet.	I	den	här	
nomen klaturen kan en risk (dvs. en möjlig oönskad händelse) bedömas i termer av de konsekvenser den 
skulle medföra om den inträffade, samt sannolikheten för att den ska inträffa.
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att en incident uppstår (speciellt om inget annat skydd introduceras som 
kan blockera de hot som annars inte längre är blockerade). Exempel på 
detta skulle kunna vara att en brandvägg deaktiveras eller att man missar 
att lägga till krav på inloggning när man tillgängliggör en filyta med känslig 
 information mot internet.

3. Framgångsfaktor(er) upphör/brist(er) uppstår: ändringen innebär att det 
tas bort något i itmiljön som tidigare orsakade eller bidrog till att orsaka att 
en framgång uppstår (speciellt om ingen annan framgångsfaktor introduceras 
som orsakar de framgångar som annars inte längre orsakas). Exempel kan 
vara att en router tappar förmågan att kanalisera trafik, eller att en hårddisk 
går sönder och data som finns på den inte längre går att nå.

4. Hinder uppstår: ändringen introducerar något i itmiljön som förhindrar 
eller bidrar till att förhindra att en framgång uppstår (speciellt om ingen 
framgångsfaktor som kan orsaka framgången som hindret kan förhindra 
också introduceras). Exempel kan vara att en brandväggsregel läggs till som 
gör att legitim trafik blockeras, eller att en antivirusprogramvara felaktigt 
stoppar försök att öppna filer som inte är skadliga.

5. Skada orsakas: skada orsakas för organisationen, eller för andra, på ett sätt 
som inte ligger i organisationens intresse. Exempel på sådan skada kan vara 
att komponenter i en itmiljö skadas, eller att det uppstår kostnader, för 
organisationen i vars informationssystem ändringen genomförs.

6. Skada förhindras: skada förhindras för organisationens konkurrenter, eller för 
andra, på ett sätt som inte ligger i organisationens intresse. Exempel på sådan 
skada kan vara att försvarssystem (i militära sammanhang) inte kan avfyras, 
eller att information som kan vara skadlig för någon inte kan publiceras 
(exempelvis att en medierapport om missförhållanden inte kan publiceras).

7. Nytta förhindras: nytta förhindras för organisationen, eller för andra, på 
ett sätt som inte ligger i organisationens intresse. Exempel på sådan nytta 
kan vara att tjänster som organisationen tillhandahåller blir otillgängliga, 
varpå organisationen inte kan få betalt och organisationens kunder inte kan 
få del av nyttan som tjänsten ska ge, eller att ett flöde (såsom data, el eller 
kyla) som organisationen ska leverera till andra organisationer avbryts.

8. Nytta orsakas: nytta orsakas för organisationens konkurrenter, eller för andra, 
på ett sätt som inte ligger i organisationens intresse. Exempel på sådan nytta 
kan vara att affärshemligheter skickas ut eller tillhandahålls till  konkurrenter, 
eller att organisationens el och informationssystemens processor kraft och 
minneskapacitet används för kryptokapning och därmed för att olovligen 
generera vinst för någon annan.

Punkterna 1–8 räknas alla som exempel incidenter. Punkterna 1–4 kallar vi för 
säkerhetshändelser. Punkterna 5–8 kallar vi för faktiska incidenter.

Av central betydelse i modellen är att alla incidenter är säkerhetshändelser, men 
att inte alla incidenter är faktiska incidenter. Däremot är alla faktiska incidenter 
också säkerhetshändelser. Här är några exempel som illustrerar detta:

• Nytta behöver inte förhindras bara för att ett hinder uppstår eller för att 
en framgångsfaktor upphör: om en organisation har redundans för kom
ponenterna i sina informationssystem så måste inte en blockerad eller trasig 
komponent i ett informationssystem innebära att det inte längre finns några 
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komponenter som fyller den funktionen i informationssystemet överhuvud
taget. Om exempelvis en hårddisk går sönder eller blockeras så kan information 
fortfarande sparas om det finns andra hårddiskar med outnyttjat utrymme till
gängliga. Om det däremot skulle bli så att information inte längre kan sparas 
(nytta förhindras) så kommer det att vara för att organisationens lagringsmedier 
är fulla eller sönder (framgångsfaktor upphör) eller blockerade (hinder uppstår).

• Skada behöver inte orsakas bara för att ett hot uppstår eller för att ett 
skydd upphör: om en organisation har skydd i sina informationssystem så 
måste inte introduktionen av ett hot i informationssystemet innebära att hotet 
kan orsaka en incident – skyddet kanske blockerar hotet. Om en organisa tion 
har ett skydd i ett informationssystem (en brandvägg exempelvis) och det 
skyddet upphör så måste det inte nödvändigtvis innebära att det finns ett hot 
i systemet som därmed lyckas orsaka en incident. Om det däremot skulle bli 
så att en komponent förstörs och måste ersättas (skada orsakas) så kommer det 
samtidigt att vara så att den komponenten fyllde någon slags önskvärd funk
tion (varför en framgångsfaktor upphör) eller utgjorde ett skydd (varför ett 
skydd upphör).

Mekanismer, komponenter och triggers
I regel orsakas specifika händelser av att olika faktorer samverkar. En utmatning 
ifrån ett informationssystem uppstår inte bara genom att en inmatning tillförs 
till systemet. Innan inmatningen kan göras behöver informationssystemet vara 
ordnat på vissa sätt, och ha vissa inbyggda inslag. Exempelvis behöver informations
systemet ha ett minne, en processor, ett operativsystem och en algoritm som kan ta 
 inmatningen och utifrån den utföra ett antal instruktioner som resulterar i någonting 
nytt, som därpå blir till utmatningen. Informationssystemets respektive delar, elen 
det drivs av och algoritmen det innehåller utgör alla komponenter i en mekanism. 
Tillförseln av en specifik inmatning till mekanismen är triggern som tillsammans 
med komponenterna i mekanismen gör att en specifik utmatning orsakas. Om ett 
syfte med informationssystemet är att kunna generera en viss typ av utmatningar 
och det inte finns ett minne i informationssystemet, eller om algoritmen som behövs 
för att generera den eftersökta utmatningen saknas i informationssystemet, då är 
mekanismen inkomplett i förhållande till det syftet.

Hot, hinder, framgångsfaktorer och skydd kan alla utgöra mekanismer eller vara 
komponenter i mekanismer. 
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Tabell 2. Hot, hinder, framgångsfaktor eller skydd som mekanism eller komponent. 

Begrepp Definition
Räknas som en 
 mekanism om

Räknas som en 
 komponent om

Hot Något som orsakar, 
eller bidrar till att or-
saka, att en oönskad 
händelse inträffar.

Något som orsakar att 
en oönskad händelse 
inträffar (krävs endast 
en trigger för att orsaka 
en oönskad händelse).

Något som bidrar till att orsaka 
att en oönskad händelse inträf-
far (krävs både en trigger och en 
eller	flera	andra	komponenter	för	
att orsaka en oönskad händelse).

Hinder Något som förhin-
drar, eller bidrar till 
att förhindra, att en 
önskad händelse 
inträffar.

Något som förhindrar 
att en önskad händelse 
inträffar.

Något som bidrar till att förhin-
dra, att en önskad händelse in-
träffar	(krävs	en	eller	flera	andra	
komponenter för att förhindra en 
önskad händelse).

Framgångs-
faktor

Något som orsakar, 
eller bidrar till att or-
saka, att en önskad 
händelse inträffar.

Något som orsakar att 
en önskad händelse 
inträffar (krävs endast 
en trigger för att orsaka 
en önskad händelse).

Något som bidrar till att orsaka 
att en önskad händelse inträffar 
(krävs både en trigger och en 
eller	flera	andra	komponenter	för	
att orsaka en oönskad händelse).

Skydd Något som förhin-
drar, eller bidrar till 
att förhindra, att en 
oönskad händelse 
inträffar.

Något som förhindrar att 
en oönskad händelse 
inträffar.

Något som bidrar till att förhin-
dra, att en oönskad händelse in-
träffar	(krävs	en	eller	flera	andra	
komponenter för att förhindra en 
oönskad händelse).

Tillämpning av begreppen på informations- 
och cybersäkerhetsutmaningar
Den generella idén om att hot, hinder, framgångsfaktorer och skydd kan vara kompo
nenter i en mekanism gäller även på informations och cybersäkerhetsområdet. Att 
ett visst hot eller hinder finns i ett informationssystem behöver därför inte innebära 
att det omedelbart uppstår incidenter eller att framgångar omedelbart uteblir. Det 
kan dröja innan det finns en kritisk massa av hot eller hinder i informationssystemet 
som tillsammans är tillräckliga för att orsaka en incident eller förhindra en framgång. 

Hot som finns i informationssystemet från början, eller som tillkommer under 
 ändringar, kan utgöra mekanismer eller komponenter i mekanismer som orsakar 
incidenter. En incidents mekanism är alltså ett hot eller en kollektion av komponenter 
som var för sig utgör separata hot och som i samverkan med varandra orsakar att 
en viss incident inträffar (se hotdelen i  faktarutan ”Exempelincident 1”). Det sista 
hotet som tillkommer, dvs. det hot som när det uppstår tillsammans med de redan 
befintliga hoten i informationssystemet orsakar att en incident inträffar, kallas för 
incidentens trigger. 
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Exempelincident 1: oönskad exponering av konfidentiell information
Hot: Förekomst av något som orsakar, eller bidrar till att orsaka, att en 
 incident inträffar.

1. Trigger:	En	medarbetare	lägger	konfidentiell	information	i	databasen.
2. En funktion som automatiskt tar information från en databas och publicerar 

den i internettjänsten.
3. En internettjänst som fritt tillhandahåller information.

Sårbarheter: Avsaknad av något som förhindrar, eller bidrar till att förhindra, 
att en incident inträffar

1. Avsaknad av:
a. Kunskap bland medarbetarna om hur skyddsvärd information och data-

basen ska hanteras.
b. Funktion som blockerar tillägg i databasen utan godkännande från 

 informationsägare.
c. Åtkomstbegränsning för databasen.

2. Avsaknad av kontroll i funktionen att informationsägaren har godkänt att 
den nya informationen publiceras.

Förklaring: punkterna under Hot utgör exempelincidentens mekanism. De är 
numrerade efter hur det kausala förloppet, som resulterar i incidenten, går till. 
Punkterna under Sårbarheter är numrerade utifrån vilket hot de kopplar till: (1a) 
kopplar	alltså	till	(1)	–	om	medarbetarna	visste	hur	de	ska	hantera	konfidentiell	
information och hur de ska hantera databasen så kanske ingen skulle lägga 
konfidentiell	information	däri.	Motsvarande	gäller	de	andra	två	sårbarheterna.	
Om sårbarheterna ersätts med skydd, dvs. om, exempelvis, (1a) hanteras  genom 
att medarbetarna utbildas, så blockeras hoten som sårbarheterna kopplar till 
–	och	det	leder	i	sin	tur	till	att	sannolikheten	för	att	risken	för	att		konfidentiell	
information ska exponeras minskar.

Riskerna med uteblivna ändringar
Riskerna med uteblivna ändringar illustreras av ”Exempelrisk 1” i det föregående 
avsnittet. Det är inte så att underlåtenhet att genomföra ändringar i sig orsakar 
att incidenter uppstår, men däremot hade incidenter som sedan uppstår (och som 
orsakas av andra saker) kunnat förhindras om ändringar hade gjorts i tid. Om (1) 
i exemplet inte har inträffat ännu så finns det fortfarande en möjlighet att före
bygga att konfidentiell information exponeras. Om incidenten ändå skulle inträffa 
så orsakas den inte av att ändringar inte har genomförts, utan av att medarbetaren 
lägger konfidentiell information i databasen. Orsaken till att medarbetaren gör så, 
i sin tur, kan vara att medarbetaren tror att det är så man ska göra, att medarbetaren 
vill orsaka en incident eller något annat. 

Det är också viktigt att notera att sådant som gör att det blir sannolikt att en risk 
inträffar, och sådant som gör att de negativa konsekvenserna av att en risk  inträffar, 
kan förändras under tiden som risken inte förebyggs. Exempelvis kan arbets situationen 
för vissa medarbetare i exemplet i det föregående avsnittet bli mer stressig, varpå 
sannolikheten för att de inte tänker sig för innan de agerar (och därmed lägger 
konfiden tiell information i databasen) ökar. Samtidigt kan mängden konfidentiell 
information som medarbetarna hanterar öka i takt med att deras arbete fortskrider, 
varför mer konfidentiell information kanske exponeras när misstaget väl begås.
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Ändringshantering är därmed en nödvändig del i en organisations  riskhantering 
just för att organisationer i allmänhet har många mekanismer som kan leda till 
incidenter, varav vissa är kända sen tidigare (som i exemplet i det föregående stycket) 
och andra upptäcks efterhand. Ett proaktivt säkerhetsarbete handlar om att tidigt 
identifiera sådana mekanismer och att införa åtgärder för att ta bort eller ändra 
hot eller hinder, införa skydd som blockerar hot, eller införa framgångsfaktorer som 
 förbigår hinder.

Strategisk riskhantering genom ändringar
Genom att grunda planeringen av ändringar i riskanalyser som den i ”Exempel
incident 1” ovan kan en organisation välja ändringar att göra som ger den önskade 
effekten med ett minimum av bieffekter och inom de resursramar man besitter. 
De möjliga valen är de följande. För varje identifierad/t:

• Hot kan en organisation välja att ta bort företeelsen som utgör hotet, ändra 
företeelsen som utgör hotet, införa skydd som blockerar hotet eller avstå från 
att göra något åt hotet.

• Hinder kan en organisation välja att ta bort företeelsen som utgör hindret, 
ändra företeelsen som utgör hindret, införa framgångsfaktorer som förbigår 
hindret eller avstå från att göra något åt hindret.

• Sårbarhet kan en organisation välja att införa ett sådant skydd som sårbarheten 
visar saknas, eller att avstå från att göra något sårbarheten.

• Brist kan en organisation välja att införa en sådan framgångsfaktor som bristen 
visar saknas, eller att avstå från att göra något åt bristen.

”Exempelincident 2” kan användas för att illustrera detta.
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Exempelincident 2: oönskad exponering av konfidentiell information
Hot: Förekomst av något som orsakar, eller bidrar till att orsaka, att en 
 incident inträffar.

1. Trigger:	en	medarbetare	lägger	konfidentiell	information	i		databasen.	
 Åtgärd ändra, se åtgärd i (1a), blockera, se åtgärd i (1b), ta bort, 
se  åtgärd i (1c).

2. En funktion som automatiskt tar information från en databas och 
 publicerar den i internettjänsten.  
Åtgärd: ändra, se åtgärd i (2).

3. En internettjänst som fritt tillhandahåller information.  
Åtgärd: ingen.

Sårbarheter: avsaknad av något som förhindrar, eller bidrar till att förhindra, 
att en incident inträffar.

1. Avsaknad av:
a. Kunskap bland medarbetarna om hur skyddsvärd information och 

 databasen ska hanteras.  
Åtgärd: inför en utbildning för relevanta medarbetare.

b. Funktion som blockerar tillägg i databasen utan godkännande från 
 i nformationsägare.  
Åtgärd: inför en sådan funktion.

c. Åtkomstbegränsning för databasen.  
Åtgärd: inför åtkomstbegränsning för databasen och ge endast några 
få relevanta medarbetare rättigheter att göra tillägg i den.

2. Avsaknad av kontroll i funktionen att informationsägaren har godkänt 
att den nya informationen publiceras.  
Åtgärd: inför en sådan kontroll. 

Förklaring: val mellan att ta bort, ändra, blockera eller att inte göra något görs 
för varje hot. Då internettjänsten är viktig för organisationen väljer man att avstå 
från att genomföra någon åtgärd riktad mot den. Man avstår därför också från 
att	identifiera	någon	sårbarhet	som	har	med	just	internettjänsten	att	göra.	När	
det gäller funktionen som automatiskt tar information från databasen och publi-
cerar den i internettjänsten så ser man att det är problematiskt att överföringen 
sker	automatiskt.	Man	identifierar	därför	att	man	saknar	en	kontroll	i	funktionen	
som hejdar överföringen till att en informationsägare har godkänt att den nya 
informationen publiceras. Man föreslår att en sådan funktion införs. När det 
gäller	medarbetarnas	arbete	mot	databasen	identifierar	man	flera	sårbarheter	
och föreslår att alla åtgärdas.

Utifrån den lista med föreslagna åtgärder som uppstår med stöd av  analysen 
kan en bedömning av huruvida alla går att genomföra med tillgängliga  resurser 
göras.	Det	går	också	att	göra	en	bedömning	av	huruvida	risken	för	att	konfiden-
tiell information kommer att exponeras blir tillräckligt förebyggd om man genom-
för alla, eller enbart några, av de föreslagna åtgärderna.
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