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Abstract 

This thesis examines the Swedish Government Cyber Security Strategy laid out 
for the years 2016-2022 using Carol Bacchi’s discourse method and theory 
concept “What’s the problem represented to be” (WPR). The theoretical 
framework of the thesis also builds on critical theories on security- and threat 
perception following the concept of “exceptionalist securitising” and “diffusing 
insecurities”. The study suggests that the government has a national security focus 
that stresses “high politics” cyber threats rather than risks related to individuals 
and the Swedish society. Potential enemies are presented as located outside of the 
national boarders indicating a more traditional security perspective and enemy 
construction coming from other states. The study also disclosed that the strategy 
strives to stress the necessity of raising the awareness on cyber security as well as 
uniting the authorities working on cyber security while neglecting the democratic 
limits that political actions such as state-monitoring and data surveillance 
implicates.  

 
 

Nyckelord: Informations- och cybersäkerhet, demkrati, What is the problem 
represented to be, hotbildskonstruktion. 
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1. Inledning  

 
 
I takt med den teknologiska utvecklingen har informations- och cybersäkerhet 
kommit att bli en av de mest dominerande nationella säkerhetsfrågorna i vår tid 
(Dunn Cavelty, 2016: 401). Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder 
vilket gör hot- och säkerhetsaspekterna till ett av de mest prioriterade nationella 
områdena och det finns ett stort behov av att öka medvetenheten kring frågor som 
rör cybersäkerhet men också att utarbeta en tydlig ansvarsfördelning av 
säkerheten bland myndigheter och aktörer i samhället (SvD, 2018-06-15). 

Samtidigt råder en osäkerhet kring vad hoten från ”cyberrymden” består i 
och vad det är vi behöver skydda oss ifrån. Riskerna är mångdimensionella, 
asymmetriska och tvärsektionella och skiftar dessutom snabbt i takt med både 
geopolitiska händelser och teknologiska utvecklingen. Detta bidrar till en 
obestämdhet som präglar både den vetenskapliga och politiska cyberdiskursen 
(Hansen 2009: 1156). För den svenska regeringen har informationssäkerhet 
särskilt kommit i ropet i relation till rysk desinformation och cyberspionage som 
under senare år har hotat väst (Chaillot Paper okt 2018: 5, Säkerhetspolisen 
2019:30) men också i relation frågor som rör den enskilde individens personliga 
integritet i det globala dataflödet (SR, jakten på datan – den digitala oljan 2019-
04-27). Säkerhetiseringsforskaren Jef Huysmans menar att den snabbt springande 
teknologiska utvecklingen medfört osäkerhet och upplevelsen av ökade risker i 
samhället vilket drivit makthavare till att frångå befintliga beslutsprocesser och 
flytta politiken från öppna, till slutna, rum där experter och teknologer istället för 
folkvalda ges den beslutande makten. Utvecklingen fråntar, enligt honom, därmed 
individer möjlighet att ställa makthavare till svars för sina handlingar och urholkar 
det demokratiska systemet (Huysmans 2016: 179-178).   

I denna studie görs en diskursanalys för att, mot denna bakgrund, 
undersöka hur hotbilder och informations- och cyberproblemen formuleras och 
konstrueras av den svenska regeringen. År 2016 publicerades en nationell strategi 
som ska agera ledning för myndighetsarbetet på området åren fram till 2022 och 
denna utgör studiens material.  

Undersökningen utgår ifrån Carol Bacchis metodologiska och 
socialkonstruktivistiska teoretiska ramverk ”What’s the problem represented to 
be” med utgångspunkt i Jef Huysmans teoretiska perspektiv som menar att det 
finns en motsättning mellan makthavares säkerhetsutövande och demokratiska 
processer i samhället. Tillsammans med hotbildsforskaren Johan Eriksson utgör 
detta grunden för studiens övergripande syfte och forskningsfråga.  
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 1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Studien syftar till att fördjupa förståelsen för hur konstruktioner av cyberhot och 
informationssäkerhetsproblem kan påverka det demokratiska beslutsfattandet 
negativt och förflytta beslutsprocesser från politiska öppna rum, till slutna.  

Enligt Bacchis begränsar policys problem och lösningar på samhällsfrågor 
vilket i vidare bemärkelse även begränsar möjliga alternativa 
problembeskrivningar och åtgärder. Utgångspunkten är att detta i sin tur får 
praktiska följder för vad som blir möjligt att agera på och på vilket sätt (Bacchi 
2009: xi). Tillsammans med Huysmans teori, som utgår ifrån att 
säkerhetspraktiserande begränsar demokratiska processer i samhället, undersöker 
jag regeringens formulering av informations- och cyberhotet och de följder denna 
formulering i vidare bemärkelse riskerar leda till.  

För att undersöka hur regeringen formulerar säkerhets- och cyberhoten har 
jag använt mig av regeringens strategiska skrivelse: ”Nationell strategi för 
samhällets informations- och cybersäkerhet” (hädanefter NSSIC) utgiven av 
regeringen och Justitiedepartementet år 2016, med uppdaterad bilaga från i juli år 
2018. Studiens frågeställningar är följande:  

 
- Vilka hotbilder/problem tecknas i dokumentet?  

o Hur härleds hoten?  
o Vad/Vilka är skyddsvärda?  

- Vilka lösningar presenteras?  
- Vilka är tystnaderna? 
- Hur inverkar regeringens konstruktioner och förhållningssätt till 
informations- cybersäkerhet negativt på demokratiska processer och 
beslutsfattande i Sverige?  

 

1.2  Begreppsdefinitioner och avgränsningar  

I denna uppsats är jag i första hand intresserad av att undersöka retoriken kring 
cyberhot, det vill säga hur regeringen talar om hot och säkerhet. Inriktningen på 
forskningsfrågan utgår ifrån att politiska formuleringar påverkar och får 
konsekvenser för hur samhällets aktörer och medborgare förhåller sig till säkerhet 
i relation till information och cyberfrågor. Därmed har det retoriska även bäring 
på vår reella tillvaro. Fokus för studien är i mindre uträckning att undersöka hur 
dessa politiska förslag omsätts i praktiken, istället är utgångspunkten 
konstruktivistisk – att säga är också att göra, eller snarare: jag utgår ifrån att det 
politiska talet sätter ramarna för våra handlingar, och därmed för verkligheten, 
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vilket jag återkommer till längre fram i redogörelsen för de vetenskapsteoretiska 
utgångspunkterna.  

En svårighet jag stött på i sökandet av material på området har varit att 
avgränsa sökningarna eftersom informations- och cybersäkerhet, som tidigare 
nämnts, är ett asymmetriskt politisk område som kan omfatta allt mellan 
digitalisering, säkerhet, krisberedskap, kommunikation och försvar, vilket också 
framgår på regeringens hemsida (Regeringen.se). Samtliga delar av samhället 
berörs av frågan om informations- och cybersäkerhet vilket får till följd att 
området blir närmast oöverblickbart, vilket jag återkommande kommer att förhålla 
mig till i denna studie. Vi är alla del av det digitala samhället som genomsyrar de 
flesta aspekter av tillvaron, såväl offentligt som privat, vilket innebär att området 
som rör information och cyber är närmast omöjligt att begränsa. Därför har jag 
valt att begränsa studien till det säkerhetspolitiska området och den diskurs som 
relaterar till detta. Eftersom regeringen står som ansvarig för säkerhetspolitiken 
har jag också ansett att det är mest relevant att undersöka dess formulering av 
hotbilderna och problemen på området.  

I början av NSSIC presenterar regeringen sin definition av vad de syftar 
till när de talar om informations- och cybersäkerhet. Den avser ”en uppsättning 
säkerhetsåtgärder för bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet 
hos information. Med konfidentialitet avses att obehöriga inte ska kunna ta del av 
informationen. Med riktighet menas att informationen inte förändras, manipuleras 
eller förstörs på ett obehörigt sätt. Med tillgänglighet menas att behöriga ska 
kunna ha tillgång till informationen på̊ det sätt och vid den tidpunkt som 
tjänsterna erbjuder.” (NSSIC 2016: 6). I denna studie har jag valt att använda mig 
både av begreppen ”informationssäkerhet” och ”cybersäkerhet” eftersom det är så 
de omtalas i den nationella strategin. I skrivelsen förklarar regeringen att 
begreppen egentligen helt motsvarar varandra men att båda har inkluderats 
eftersom ”cybersäkerhet” oftare används i internationell kontext, vilket även är 
relevant för mig att förhålla mig till.  

Vad gäller avgränsningar för studien har jag aktivt uteslutit området 
”Informationspåverkan och propaganda”. Det är ett ämne som i forskning ibland 
inkluderas i området ”informationssäkerhet”. Även om områdena delvis går in i 
varandra har jag sett en tendens i forskningen att betrakta propaganda och 
informationskrig som en avskild del. Denna uppdelning ses även i skrivelsen där 
regeringen omnämner informationspåverkan som ett ”närliggande område” till 
informations- och cybersäkerhet (NSSIC 2016: 30). Detta har ytterligare varit en 
motivering till att här i första hand titta på informations- och cybersäkerhet utan 
att gå närmare in på informationspåverkan och propaganda, som dessutom är ett 
mycket brett område som riskerar att göra studien för omfattande och spetig.  

1.3 Disposition  

Inledningsvis följer tidigare forskning samt teoretiska perspektiv. Jag redogör i 
denna del för hur olika definitioner och begrepp har präglat problemformuleringen 
vad gäller informations- och cyberhotet. Här presenteras Bacchis teoretiska 
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koncept, liksom Erikssons formulering av hotbildskonstruktioner samt Huysmans 
perspektiv på säkerhetspraktiker och hur de inverkar negativt på 
samhällsutveckling och demokratiska processer. Under metoddelen följer en 
presentation av WPR som diskursanalytiskt metodologisk koncept vilken mynnar 
ut i operationalisering och förtydligande av hur metod och teori omsätts i studien. 
Därefter går jag igenom och motiverar det valda materialet, regeringens nationella 
strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (hädanefter NSSIC). Jag 
för sedan en diskussion kring källkritik. I analysen, presenterar jag mina fynd 
utifrån Bacchis frågebatteri och Eriksson och Huysmans perspektiv på hot, 
säkerhet och demokrati. I diskussionen sammanställs resultaten och fördjupas 
diskussionen som rör demokratiska negativa konsekvenserna av regeringens 
säkerhetsformulering av cyber och den avslutande frågeställningen behandlas och 
besvaras.  
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2. Litteraturöversikt och teoretiska 
perspektiv  

 
 

I denna del presenteras en kort litteraturöversikt kring forskning om hotet på nätet 
för att sedan gå vidare till de teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna 
studie.  

Vid en kartläggning av studier som kritiskt granskar konstruktionen och 
formuleringen av informationssäkerhet och cyberhot har jag funnit att 
definitionerna av cyberhotet under årens lopp har skiftat. Vad som också framgått 
i översiktlig forskningslitteratur är att fältet över informationssäkerhetsstudier är 
svårgripbar och mager (jmf. Wirtz och Weyerer 2017: 1087). Bristen på 
kartläggande studier kan dels beror på att informations- och cyberhot är 
asymmetriska och, vad Eriksson och Noreen kallar, tvärsektionella, till sin form 
vilket gör att de inte låter sig fångas i ett bestämt avgränsat ”fält” (Eriksson och 
Noreen 2007: 28). Flera olika discipliner appliceras på ”fältet” vilket ofta betonas 
i den litteraturen och den tidigare forskningen som jag har tagit del av i mina 
sökningar (Wirtz och Weyerer 2017: 1086) Forskningen inom 
underrättelseverksamhet och spionage åläggs militär och försvarsinriktade 
discipliner och undersökningar kring IT-säkerhet bedrivs främst av teknologer. 
Denna studie rör statsvetenskapliga området och, som tidigare nämnts, det 
säkerhetspolitiska ämnet, och därmed är det inom ramen för sådan forskning som 
studien bedrivs.  

En annan återkommande förklaring till att ämnet är relativt outforskat är 
också att området informations- och cybersäkerhet, trots att det nu funnit med som 
begrepp under närmare tjugo år, relativt nytt på den säkerhetspolitiska agendan 
(Eriksson 2004: 47). Den snabba digitaliseringen av samhället har skapat nya 
förutsättningar och kraven på större medvetenhet kring säkerhet på internet har 
ökat. I takt med att internet blir en plats för alla samhällsmedborgare har också 
utsattheten ökat vilket följaktligen har inneburit nya perspektiv på cyberhot.   

Begreppsbestämningen är mot bakgrund av detta av särskild vikt eftersom 
den stipulerar riktning för vilket forskningsfält som inkluderas. För att närma mig 
ämnet har jag prövat mig fram via olika sökord. Begreppet informationssäkerhet 
på svenska kan här jämföras med det engelska begreppet ”cyber security”. I mina 
undersökningar efter tidigare forskning i databaser har jag använt mig av sökord 
som innefattar både ”cyber” och ”information”, såsom ”cyber security” och 
”information warfare”. Även ”Technology” har inkluderats i sökningarna för att 
bredda möjliga ingångar i ämnet. Jag har undvikit att använda mig av litteratur 
som specifikt berör informationspåverkan, vilket redan motiverats 
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avgränsningsavsnittet. Mina sökningar har också begränsats till att fokusera på 
kritiska säkerhetsstudier eftersom denna studie utgår ifrån liknande premisser 
vilket jag närmare går in på under teoriavsnittet.  
 

2.1 Cybersäkerhet i tidigare studier  

 
I läsningen av mer översiktlig litteratur som behandlar kritiska säkerhetsstudier 
framträder en skiftande och heterogen bild av vad säkerhetshoten i samband med 
begrepp som rör digitalisering, information och cyber egentligen består i. I takt 
med den teknologiska utvecklingen tycks diskurserna och avgränsningarna för 
fältet kontinuerligt skiftat fokus.  

Säkerhetsforskaren Myriam Dunn Cavelty beskriver år 2008 hur 
”cyberhot” inte har någon klar definition. Hon menar att säkerhetsdiskursen som 
rör information- eller cyberrelaterade hot ofta har präglats av sensationslystenhet 
och mystik vilket har att göra med att den nya teknologiska utvecklingen ramats 
in som svår att förstå och få ett grepp om och därför också svår att manövrera. 
Därmed har begreppet inte givits några tydliga konceptuella ramar (Cavelty 2008: 
21-22). Cavelty menar att mångtydigheten får till följd att området 
informationssäkerhet och cyberhot kan betyda allt och inget och att begreppet 
används på ett spretigt sätt.  

I boken Critical Security Studies, an Introduction” av Columba Peoples 
och Nick Vaughan-Williams (2010) inkluderas informationssäkerhet i termer av 
”Technology and warfare”. Kapitlet presenterar ett område som i första hand 
landar i ett problematiserande av ny teknologi som förändrar förutsättningarna för 
krigsföring och krigföringsmetoder. Diskursen rör sig kring 
militärkrigsföringsteknik och diskuterar det eventuella problemet som 
användandet av drönare medför. Författarna exemplifierar med hur nanoteknik 
hade stor påverkan på krigsföringen under invasionen av Irak år 2003 där en 
överlägsen teknologi från amerikanarnas sida skapade asymmetrisk krigsföring 
med nya former av högteknologiska vapen. Denna diskussion upptar större delen 
av inledningen och framförallt den sammanfattade diskussionen (Peoples och 
Vaughan-Williams 2010: 149-150, 163). Samtidigt framhålls även andra aspekter 
av den teknologiska utvecklingen liksom dess säkerhetsmässiga implikationer.  

Hit hör mindre traditionella och militariserade hotbilder som cyberattacker 
mot individer och stater, bild-krig via television och internet liksom så kallad 
”biopower” och ”dataveillance” vilket syftar till mer vardagliga områden som via 
teknologisk utveckling kommer att innebära hot mot människors frihet och 
privatliv. Begreppet Biopower har utvecklats av Michal Foucault vars 
postmoderna analys rör sig om hur människor kommer att övervakas och på så vis 
indirekt styras genom självcensur. Vad som hotar är teknologisk övervakning av 
den civila befolkningen via exempelvis finansiella transaktioner och beteende-
data som exempelvis registrerar våra resemönster (ibid: 161). Sedan boken utkom 
2010 har den teknologiska utvecklingen i ännu större utsträckning kommit att 
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inverka på, och styra, vår tillvaro och säkerhetsfrågor som relaterar till 
medborgarnas frihet från övervakning och säkerhet i relation till den personliga 
datan är därför av särskilt intresse för mig i denna studie.  

Att bilden av vad informationssäkerhet är och hur det ska hanteras är 
fragmenterad framgår även i senare litteratur. I ”Human Security and national 
Security, Understanding transnational challanges” av Derek S. Reveron och 
Kathleen A. Mohoney-Norris från 2019 beskrivs hoten som kommer från 
informationsområdet som mångdimensionella och breda eftersom området som 
sådant är så omfattande, vilket de beskriver som: ”… physical hardware such as 
networks and machines ;information such as data and media; the cognitive realm 
such as mental processes people use to comprehend their experiences; and the 
virtual world where people connect socially through avatars… cyberspace serves 
as a fifth dimension”  (Reveron and Mohoney-Norris, 2019: 184).  

På kandidatnivå i statsvetenskap genomförde Louvisa Grotte våren 2018 
studien ”Den säkerhetspolitiska hotbildskonstruktionen. Det är en 
teoriutvecklande studie gällande säkerhetiseringsteori som är relevant att nämna 
då den behandlar ett ämnesområde som delvis liknar mitt, med fokus på 
säkerhetisering och hotbildskonstruktioner av cybersäkerhet. Grotte tar emellertid 
avstamp i en metodutvecklande fråga som har som huvudsyfte att undersöka hur 
Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori, framing och brukstextanalys kan 
användas som analysverktyg för att skapa bättre förståelse gällande 
säkerhetspolitiska hotbildskonstruktioner (Grotte, 2018: 2).  

Analysverktyget prövas mot det empiriska fallet ”cybersäkerhet” med 
syfte att i första hand testa applikationsförutsättningarna hos verktyget snarare än 
att gå in hotbildskonstruktionen av cybersäkerhet. En gemensam nämnare för våra 
studier är materialet som används, det vill säga regeringens skrivelse NSSIC dock 
exklusive den bilaga som tillkom under sommaren år 2018. Analysen resulterar i 
en diskussion om hur väl analysverktygen säkerhetiseringsteori, framning och 
brukstextanalys fungerar tillsammans, snarare än att närmare gå in på hur 
hotbildskonstruktionen av cybersäkerhet formuleras i skrivelsen (ibid: 25 ff.). På 
så vis skiljer sig forskningsansatsen och resultatet i kandidatuppsatsen från denna 
studie.  

Grotte betonar emellertid behovet av vidare forskning på området 
cybersäkerhet. Säkerhetsområdet som rör cyberhot har enligt henne har ägnats för 
lite uppmärksamhet i relation till hur stort problemområdet är och hur förödande 
konsekvenser som realiserandet av cyberhot kan innebära (Grotte, 2018: 27-28). 
Samma slutsats framhålls också i NSSIC. Detta kan ses som en motivation och 
incitament för denna studie att ta vid och följa denna rekommendation och ta ett 
grepp om frågan som rör hur problematiseringen av cyberhot ser ut. Vad är det för 
en hotbild som konstrueras? Mitt fokus är emellertid mer inriktat på att utifrån ett 
kritiskt perspektiv dels se hur den svenska regeringen formulerar och presenterar 
hotbilder, problem och lösningar samt lyfta frågor som rör frihet och demokrati. 
Jag går vidare i nästa avsnitt närmare in på de teoretiska grunderna liksom 
redogör för vad frihets- och demokratibegreppet innebär i denna uppsats.  
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2.2 Teoretiska perspektiv 

2.2.1 Utgångspunkter för WPR  

 
I denna studie utgår jag ifrån Bacchis teoretiska och metodologiska konceptuella 
ramverk, WPR. Det kan ses som en form av paraplykoncept som både innefattar 
teoretiska utgångspunkter och metod vilket bidrar med en stringens och logik för 
studien. Vetenskapligt härrör WPR och Bacchi från socialkonstruktivism, 
feministisk teori, poststrukturalism samt ’governmentality studies’. 
Utgångspunkten för WPR är således att verkligheten är socialt konstruerad, det 
existerar inte en objektiv sanning, utan omgivningen tas in och tolkas av 
betraktaren. Undersökningar inom denna tradition bedrivs genom identifiering av 
talmönster och diskurser i ett material för att vidare försöka förklara eventuella 
sociala konsekvenser som den presenterade tolkningen av verkligenheten kan få 
(Bacchi 2011: 6-9).  Detta är också min studies fokus och utgångspunkt.  

Hur sociala samhällsfenomen och problem ramas in är viktiga att studera 
eftersom varje definierat problem understödjer manifesterandet och 
reproduktionen av en viss bild vilket får konsekvenser för vårt samhälle i stort.  
Bacchi menar att alla handlingsplaner, strategidokument och policys kan ses som 
en problempresentation. Strategiförslag och åtgärdspaket för att uppnå 
självutnämnda mål kan vändas på, menar Bacchi, och ses utifrån det problem som 
ligger till grund för den föreslagna förändringen. Att formulera ett politiskt förslag 
på ett särskilt sätt medför samtidigt att alternativa problembeskrivningar och 
åtgärdsförslag utesluts. Bacchis analysmodell är specifikt designad för 
policyanalys vilket också gör det passande för min studie. Den ger mig ett sätt att 
förhålla mig till materialet och analysen av detsamma. WPR utgår ifrån vissa 
grundprinciper som består i att vi styrs av problematiseringar vilket i sin tur 
innebär att vi måste studera dessa problematiseringar. Detta gör vi genom att 
analysera representation av problemet, istället för ”reella problem”. 
Undersökningarna av problematiseringar görs genom granskning av de 
underliggande premisserna och följderna som den specifika representationen och 
inramningen av problemet får (Bacchi 2011, s. 25-28).  

WPR används här med målet att kunna identifiera de huvudsakliga 
definitionerna av säkerhet och informations- och cyberhot och problem som 
regeringen formulerar i skrivelsen. Detta för att sedan gå vidare till analys och 
reflektioner kring vilka konsekvenser dessa problematiseringar får för 
utvecklingen i samhället.  

2.2.2 Bacchi, Eriksson och Huysmans i min studie  

Bacchi och WPR bistår med ett övergripande teoretisk och metodologisk ramverk 
som tillhandahåller stommen till hela studien. Tillsammans med det övergripande 
syftet som rör hur den politiska konstruktionen av cyberhotet inverkar negativt på 
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den demokratiska processen i samhället liksom med stöd av Erikssons 
hotbildskonstruktioner tar jag mig an den nationella strategin. Bacchis ramverk 
genererar en delvis induktiv forskningsansats, vilket innebär att man i mindre 
utsträckning binder sig till teoretiska antaganden som styrande för analysen av 
materialet (Blaikie and Priest 2017: 33). I mitt fall förhåller jag mig emellertid 
även till övriga teoretiska ramverket vilket mildrar den induktiva ansatsen för 
undersökningen.  

Huysmans perspektiv har varit ledande för studiens syfte i stort - vilket 
särskilt framgår av den avslutande frågeställningen. Huysmans bidrar med en den 
normativa vinkeln i min studie, vilken har styrt mig i läsningen och tolkningen i 
analysen av skrivelsen. Även WPR och Bacchis har en explicit normativ agenda 
eftersom hennes diskusverktyg syftar till att just ifrågasätta policyskapare och 
makthavares formuleringsprivilegium (Bacchi 2009: 44-45). Valet att kombinera 
Bacchi med Eriksson och Huysmans grundar sig i att samtliga dessa förenas i ett 
socialkonstruktivistiskt, och gällande Bacchi och Huysmans också ett normativt 
kritiskt, perspektiv som fungerar väl tillsammans. Ramverket erbjuder mig en 
tolkningslins som både innefattar en statscentrerad säkerhetspolitik perspektiv 
men också en lins som fokuseras kring politikens demokratiska följder liksom 
följder och samhällspåverkan för enskilda medborgare. Nedan följer en 
presentation av Eriksson följt av Huysmans perspektivbidrag.  

2.2.3 Konstruktionen av en hotbild – informationssäkerhet  

Utöver Bacchi lutar jag mig även teoretiskt på statsvetaren och forskaren Johan 
Eriksson och hans beskrivning av hotbildskonstruktioner. Eriksson beskriver 
beskriver ett ”hotbildernas politik” med utgångspunkten att hot och risker inte ska 
ses som objektiva skildringar av en oberoende verklighet utan istället är politiska. 
De konstrueras i den säkerhetspolitiska retoriken och talet om olika problem som 
formuleras såsom ”hot mot säkerheten” (Eriksson 2004: 19-20). Eriksson vill 
förklara varför vissa problem får genomslag medan andra inte tar plats på den 
säkerhetspolitiska agendan.  

Hotbilder som uppmärksammas och tar plats på den politiska 
dagordningen beskrivs av Johan Eriksson och Erik Noreen som resultat av 
”psykologiska, politiska, byråkratiska och mediala processer genom vilka skilda 
tolkningar, idéer och intressen filtreras” (Eriksson och Noreen 2006: 10). På så vis 
är det inte enbart magnituden av ett realiserat eller potentiellt, hot som avgör 
huruvida hotbilden får politiskt genomslag utan istället är det samhällsaktörer som 
genom sina tolkningar, inramningar och formuleringar påverkar huruvida frågan 
tas upp och ges tyngd i den politiska debatten (Eriksson och Noreen, 2006: 10-
11). Presentationen och formuleringen av en hotbild skapas på så vis genom en 
process där en viss förståelse av verkligenheten presenteras. Oavsett hur tydlig 
och självklar en yttre hotbild kan tyckas vara betonar forskarna att en tolkning 
alltid görs då verkligheten alltid kan förklaras på alternativa sätt. Aktörerna tolkar, 
sållar och framhåller vissa hotbilder samtidigt som de undertrycker andra och 
formulerar och skapar såldes de hotbilder vi förhåller oss till. Därför kallas de för 
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”hotbildsentreprenörer” (ibid). Eriksson och Noreen fokuserar därefter främst på 
identifikation, kategorisering och utvärdering av effektivitet i de olika strategier 
som hotbildsentreprenörernas använder sig av när de försöker att forma den 
politiska dagordningen. Denna del av Eriksson och Noreens forskning är 
emellertid inte helt relevant för denna studie. Istället utgör deras perspektiv på 
hotbildskonstruktioner, liksom hur dessa skapas och formuleras strategiskt av s.k 
hotbildsentreprenörer, en grundläggande teoretisk premiss för denna 
undersökning. Den konstruktivistiska utgångspunkten löper här genom hela den 
teoretiska grunden, men också en utgångspunkt för hela forskningsfrågan som 
sådan. 

Eriksson avhandlar i ”Kampen om hotbilden” (2004) specifikt hur 
informationssäkerheten sedan 1990-talet har kommit att kategoriseras som ett av 
de prioriterade hoten mot Sveriges säkerhet. Eriksson menar att 
informationssäkerheten utmärker sig då den snabbt fått stort genomslag som 
hotbild eftersom den är så odefinierbar och består av så många olika former av hot 
och fienden (Eriksson 2004: 105). Hotbilder bygger på rädsla som styrs av 
upplevelsen av att ett händelseförlopp inte går att kontrollera, vilket särskilt är 
relevant gällande informationssäkerhet. Samtidigt menar Eriksson att hotbilderna 
från cyberområdet har kommit att institutionaliseras och med tiden blivit mindre 
skräckbetonade (ibid: 150-151).  

Eriksson ser att formuleringen av informationssäkerheten kan indelas i tre 
olika diskurser som styr den svenska säkerhetspolitiken: civil IT-säkerhet, polisiär 
diskurs som rör brottslighet samt den militära och försvarinriktade, som rör 
informationskrigsföring. Enligt Eriksson är det den militär- och försvarsinriktade 
diskursen som haft störst genomslag på den säkerhetspolitiska agendan i Sverige. 
Samtidigt betonas att det inte existerar några skarpa linjer dessa områden emellan 
och problem och hotbilder överskrider och går ofta in i varandra (Eriksson, 2004: 
128-129).  

Viktigt att notera är att Eriksson bok ”kampen om hotbilden” publicerades 
år 2004 - vilket är en avsevärd tid sedan, inte minst i relation till att den 
teknologiska utvecklingen så fundamentalt kommit att förändra hela världen och 
vårt samhälle, med internet och digitaliseringen. Detta är jag medveten om och jag 
förhåller mig till de uppenbara begräsningar som finns i att använda ett äldre 
teoretiskt ramverk på ett så föränderligt område. Jag gör detta genom att hålla ett 
visst avstånd till Erikssons tydligt tidsbundna utgångspunkter och slutsatser, och 
vara transparent med de begränsningar som vissa delar av Erikssons teori medför i 
analysen av skrivelsen.  

2.2.4 Säkerhet som begränsar demokratin 

Jef Huysmans teori är en central del av studiens övergripande syfte och 
frågeställning. Han är en kritisk säkerhetiseringsforskare som i sin bok ”Security 
Unbound” utgår ifrån att vad han kallar osäkerhet (på engelska insecurities), har 
kommit att bli något som både makthavare i samhället liksom medborgare 
ständigt förhåller sig till och även styrs av. Den teknologiska utvecklingen har 
enligt honom bidragit till denna utveckling som får negativa konsekvenser på 
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demokratiska processer. Huysmans kommer från den så kallade 
Köpenhamnsskolan som står bakom ”säkerhetiseringsteorin”. Säkerhetisering 
innebär att en politisk fråga eller ett problem som tidigare inte har definierats som 
en säkerhetsfråga förs upp på den säkerhetspolitiska agendan. Köpenhamnskolan 
utgår, precis som Eriksson, ifrån vad säkerhet konstrueras på social väg genom att 
en fråga formuleras och omtalas i termer av en risk eller ett hot mot säkerheten. 
När ett samhällsfenomen ”säkerhetiseras” får det också till följd att det kan 
användas som en motivation för extraordinära politiska åtgärder (Buzan, Waever 
och Wilde, 1998: 23–26).   

Huysmans beskriver hur makthavare förhåller sig och formulerar 
säkerhetsfrågor utifrån två olika terminologier, dels utifrån säkerhetiseringsteorin 
vilken han kallar ”Exceptionalist securitising” och dels utifrån en gränslös 
säkerhet ”Diffusing insecurities”(Huysmans 2014: 41, 74-75). Den tidigare är en 
säkerhetsteknik som makthavare ofta använder, menar Huysmans. Processen 
består i att aktören (som är den säkerhetiserande makthavaren) konstruerar, och 
pekar ut en tydlig fiende vilket skapar en intensifierad upplevelse av osäkerhet hos 
medborgarna. Hotet utmålas som existentiellt och riktat ofta mot exempelvis 
nationen, våra intressen, samhällets funktioner vilket skapar utrymme för 
makthavare att agera utanför ramarna, begå regelöverträdelser och utföra 
extraordinära åtgärder vilka annars inte hade varit möjliga (ibid: 41).  

”Diffusing insecurities” å andra sidan är ett begrepp som syftar till att 
beskriva hur utvecklingen senare år har handlat om att bredda säkerhetsbegreppet 
från det nations-bundna till det lågintensiva, av Huysmans kallade, ”osäkerheter” 
vilka cirkulerar i alla delar av samhället och sprider en vag men oupphörlig 
upplevelse av att eventuella faror lurar överallt. Den teknologiska utvecklingen 
och det digitaliserade globala samhället med konstanta flöden av data och 
information där olika aktörer och system är kopplade till varandra i komplexa 
system där olika datadelning ständigt pågår. Informationen befinner sig rhizom-
liknande strukturer, omöjliga för makthavare eller medborgare att förstå sig på 
eller kontrollera vilket ytterligare förhöjer maktlösheten och kraven på 
säkerhetsinsatser. Denna utveckling har enligt Huysmans fört med sig samhällen 
som ständigt kämpar mot osäkerheterna genom riskminimerande insatser. 
Begräsningar för vad som innefattas i säkerhetsbegreppet försvinner således helt 
vilket Huysmans menar leder till samhällen som styrs av teknokrater och digitala 
experter istället för politiska makthavare vilket urholkar de demokratiska 
processerna i samhället (Huymans 2014: 24-25, 75). Utgångspunkten för 
Huysmans är att säkerhetsutövande och säkerhetisering underminerar 
demokratiska processer då de inbjuder makthavare att frångå befintliga regelverk 
och fråntar individer möjlighet att ställa makthavare till svars för sina handlingar 
(ibid: 179-178). Om osäkerhet plötsligt lurar överallt och säkerheten är obunden 
innebär det att demokratiska processer och möjlighet att ställa makthavare till 
svars för sina handlingar begränsas vilket vidare inskränker medborgares fri- och 
rättigheter.  
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 3. Metod och material  

 

3.1 WPR som metodologiskt ramverk 

Carole Lee Bacchis diskursanalytiska koncept WPR utgör det metodologiskt 
ramverk för denna studie. Jag presenterar i detta avsnitt hur metoden är uppbyggd 
och sätter den sedan i relation till hur analysen i min studie har strukturerats och 
operationaliserats.  

Enligt Bacchi syftar politiska policyförslag alltid till att skapa förändring 
och därigenom finns även ett implicit eller explicit antagande om att det finns ett 
problem som kräver en lösning – vilket den politiska strategin ska stå för.  På så 
vis formar och skapar politiker indirekt de ”problem” som de också har i uppdrag 
att ”lösa”. Strategidokument utgör därmed sociala konstruktioner som bör 
undersökas och analyseras (Bacchi 2009: 33-34). Mot bakgrund av komplexiteten 
i säkerhetsfrågor som rör informations- och cybersäkerhet är det särskilt motiverat 
att undersöka vad makthavarna, i detta fall regeringen, formulerar som hot på 
området i det valda materialet.  

Valet av Bacchis metodologiska ramverk WPR vilar också på 
utformningen av materialet som skall analyseras i denna uppsats. 
Strategidokument av denna sort är utformade med ett uttalat politiskt syfte att 
definiera tolkningsramarna för den specifika frågan – det vill säga informations- 
och cybersäkerhets gränser. WPR utgör en diskursanalytisk metod och teori-
koncept som erbjuder mig en analytisk möjlighet att ta mig an texten eftersom 
metoden bidrar med tolkningsverktyg som kan dechiffrera vad som kan verka som 
givna antaganden i skrivelsen. 

Perspektivet som WPR bidrar med är ett kritiskt granskningssätt som syftar till 
att dekonstruera och undersöka makthavares problemformuleringar och politiska 
strategiska förslag för att i vidare bemärkelse kunna förstå konsekvenserna som 
dessa problembilder får för samhället och dess medborgare. Det utgör grunden för 
min analys av regeringens formulering av cyberhot och cybersäkerhet.  

WPR innefattar ett analytiskt koncept bestående av sex frågor som är 
utarbetat för att kunna anpassas till olika studieformer och analysmaterial. 
Frågorna redovisas i operationaliseringsavsnittet nedan. Eftersom WPR inte 
innefattar någon manual för hur analysen konkret skall utföras krävs en 
strukturering och anpassning av metoden och frågorna i relation till min studie. 
Dessförinnan följer nedan en kortare diskussion kring kvalitativ forskningsmetod 
liksom traditionens förtjänster i relation till min studie.  
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3.2 Kvalitativ forskningsmetod  

Kvalitativ forskningsmetod med hermeneutisk inriktning har valts som 
grundperspektiv i denna studie. Utgångspunkten för hermeneutik är djupare 
förståelse av yttre skeenden och samhällsfenomen. Det innebär för mig att jag, 
inom ramen för denna tradition, bedriver min forskning med syfte och mål att 
närma mig en förståelse av meningen bakom informations– och 
cybersäkerhetspolitik. För att nå dit fokuseras analysen på de historiska och 
kulturella kontexter i vilka fenomenet har uppstått, liksom på material som kan 
bidra till förståelsen av analysobjektets samhälleliga sammanhang (Bryman 2011: 
s. 370-371).   

Bakgrunden till att studien bedrivs med kvalitativ metod beror på hur 
forskningsfrågan har formulerats, men även på min egen subjektiva förförståelse 
och uppfattning av vad som är en intressant studieingång. Att jag valt att utgå 
ifrån den hermeneutiska traditionen ger mig större möjlighet att komma närmare 
texten i det valda materialet, liksom att göra en mer genomgripande analys av 
ämnet än vad en kvantitativ ansats hade gjort möjlig. Att på ett djuplodat sätt 
analysera meningen i materialet bidrar till en djupare förståelse för 
säkerhetsformuleringen på området information och cyber liksom att kritiskt 
diskutera den svenska regeringens förhållningssätt i relation till samhällsfrågor 
som rör demokrati, säkerhet och samhällsutveckling på ett mer generellt plan.  

Inom ramen för kvalitativ forskning finns en ständig reliabilitet-
problematik eftersom ansatsen utgår ifrån en subjektiv tolkning. Grunden inom 
kvalitativ forskning är att vetenskapen aldrig kan vara objektiv och att en 
värdering och tolkning är omöjlig att frångå. Därmed är målet inom 
forskningstraditionen inte objektivitet utan att tydliggöra de egna ingångsvärdena 
och subjektiva antagandena i förhållande till forskningsområdet (Bacchi 2011: 
20). I relation till min studie hade jag med andra ord redan innan jag tog mig an 
ämnet informations – och cybersäkerhet en bild som spelade in i valet av 
forskningsområdet liksom hur jag har förhållit mig till texten i stort.   

Inom forskning är det centralt att en undersökning ska kunna upprepas och 
ge samma resultat som tidigare gång, vilket refereras till som reliabilitet och 
tillförlitlighet (Bryman 2011: 49-50). Men utifrån premissen att studien alltid är 
ett resultat av forskarens tidigare erfarenheter och antaganden skulle inte ens ett 
identiskt tillvägagångssätt och material ge samma resultat. Detta innebär att mina 
resultat och fynd i denna uppsats är en av flera alternativa möjliga tolkningar. 
Målet för mig därmed att förhålla mig transparent och förklara de olika stegen i 
denna studie av informations- och cybersäkerhet.  
 

 

 



 

 14 

3.3 Operationalisering 

I analysen av skrivelsen har jag utgått ifrån Bacchis ramverk och frågorna ur 
WPR-metoden för analys av strategidokument. I omsättningen av 
frågeställningarna till materialet sker en så kallad omvänd analys, det vill säga – 
problembilderna framgår inte alltid explicit i materialet och texten utan istället 
görs en omtolkning av de presenterade lösningarna, givna antagandena samt 
värderingarna där frågan vänds och istället blir: om detta är åtgärden vad är då 
premissen om problemet som lösningen relaterar till. Jag fokuserar på att finna 
dominanta representationer och återkommande begreppsanvändningar som 
framkommer i skrivelsen. Det kan handla om kulturella värden som implicit ramar 
in utsagor (Bacchi 2011: 5). Ett tillvägagångssätt för att analysera skrivelsen har 
varit att undersöka vilka dikotoma begrepp som finns i materialet. Dikotomier 
består av motsatspar med inbyggda hierarkier där den ena värderas högre än den 
andra (ibid: 7). Bacchi menar att användandet av dikotomier styr vår tanke och 
begränsar förståelsen av en fråga och vad den kan vara. Ett annat analysverktyg är 
kategorier vilka används med målet att försöka förstå hur de bidrar till 
meningsskapande inom ramen för problemrepresentationen (ibid: 9).  

Jag har på ett strukturerat sätt gått igenom materialet för att finna och 
kategorisera tematiker utifrån de frågeställningar som Bacchis metodkoncept ger 
tillhanda. Jag operationaliserar Bacchis WPR-verktyg utifrån min forskningsfråga 
och därmed har frågorna som rör problematiseringar ibland också översatts till 
frågor om hotbilder som relaterar till området informations- och cybersäkerhet.  

Analysen har strukturerats i logiskt ordning där frågebatteriet har 
applicerats på de sex olika strategiska prioriteringarna som presenteras i NSSIC. I 
analysen har jag gått igenom skrivelsen och utifrån WPR-frågorna sorterat 
materialet vilket vidare har givit mig vissa återkommande mönster och 
upprepningar vad gäller utgångspunkter, hotbilder och uttalanden. Dessa har jag 
kategoriserat och utvecklat till tematiker som utgår ifrån Huysmans och Eriksson 
teorier. Dessa har agerat viss styrning för hur jag ser på och tolkar texten. 
Tematikerna har således genererats ur materialet men också utvecklats och 
utformats tillsammans med Husymans och Eriksson. I den följande och 
avslutande diskussions- och slutsatsdelen samlar jag ihop resultaten och fynden 
från analysen och sammanställer studiens resultat och svarar på den avslutande 
frågeställningen det vill säga vilka negativa följder och begränsningar som dessa 
problemrepresentationer får för hur vi som samhälle kan tala om cybersäkerhet 
liksom de demokratiska implikationerna och begränsningarna av den politiska 
hållningen. Nedan följer en presentation av de operationaliserade frågorna:  

 
- Vilka hotbilder/problem tecknas i dokumentet?  

o Hur härleds hoten?  
o Vad/Vilka är skyddsvärda?  

- Vilka lösningar presenteras?  
- Vilka är tystnaderna? 
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- Hur inverkar regeringens konstruktioner och förhållningssätt till 
informations- cybersäkerhet negativt på demokratiska processer och 
beslutsfattande i Sverige? 

 

3.4 Regeringens skrivelse 2016/17:213 - Nationell strategi för 
samhällets information och cybersäkerhet 

Primärmaterialet i denna studie utgörs av regeringens, och mer specifikt 
Justitiedepartementets, skrivelse 2016/17:213 – ”Nationell strategi för samhällets 
informations- och cybersäkerhet” (NSSIC). I denna del redogör jag för materialet 
och motiverar jag också premisserna som låg till grund för valet av denna 
skrivelse. I den avslutande delen för jag en diskussion kring källkritiska punkter 
liksom de begräsningar som användandet av skrivelsen har inneburit för min 
undersökning.  
  Den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet 
ska rikta och konkretisera regeringens arbete med informations- och 
cybersäkerhet. Justitiedepartementet är en del av regeringskansliet som har som 
uppgift att bistå regeringen i deras arbete som rör deras ansvarsområde. Till grund 
för strategin ligger ett flertal olika bestämmelser och regelverk vilka presenteras i 
inledningen av skrivelsen. Det är dels den nationella säkerhetsstrategin och 
digitaliseringsstrategin (N2017/03643/D), dels målen för Sveriges säkerhet (prop. 
2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292) i vilken det slås fast att 
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att 
upprätthålla grundläggande värden såsom demokrati, rättssäkerhet och mänskliga 
fri och rättigheter ska värnas. Vidare bygger den också på det it-politiska målet 
som består i att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter (NSSIC: 6). Utöver de nationella regelverken finns även EU-
bestämmelser såsom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om 
åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet nätverks- och informationssystem 
i hela unionen (NIS-direktivet) och Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Detta började tillämpas 2018 
och syftade till att öka kraven på hantering av personuppgifter. Därutöver 
framhålls att informationssäkerhet en av de tre grundläggande 
säkerhetsskyddsåtgärder som innebär att informationsområdet utgör en av de mest 
skyddsvärda verksamheterna i samhället vilket innebär långgående krav på olika 
skyddsåtgärder (NSSIC: 6-8).  

Det påpekas i skrivens början att grunden för tillkomsten av den nationella 
strategin bygger på att ett flertal utredningar inom området informations- och 
cybersäkerhet under senare år vilka har visat att det finns brister i relation till 
identifierade hot och risker i dagens samhälle. Bland annat beskrivs hur den 
försvarspolitiska inriktningspropositionen bedömde Sveriges samlade förmåga att 
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”förebygga, motverka och aktivt hantera konsekvenser av civila och militära hot, 
händelser, attacker och angrepp i cybermiljön måste utvecklas och förstärkas” (se 
prop. 2014/15:109) (ibid). Målet med strategin är att skapa en tydlig plattform för 
det långsiktiga arbetet med informations- och cybersäkerhet framförallt för de 
huvudansvariga myndigheterna SAMFI. Dessa består av ett antal statliga 
myndigheter: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets 
materielverk, Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Polismyndigheten, 
Post- och Telestyrelsen (PTS) samt Säkerhetspolisen. (NSSIC 2016: 13). 

Regeringen beskriver på sin hemsida hur det finns ”ett stort behov av att 
utveckla samhällets informations- och cybersäkerhet och beskriver hur skrivelsen 
utgör ett strategidokument vilket också ger uttryck för regeringens övergripande 
prioriteringar och syftar till att utgöra en plattform för Sveriges fortsatta 
utvecklingsarbete inom området. Målet är att med strategin bidra till att skapa 
långsiktiga förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med 
informations- och cybersäkerhet samt att höja medvetenheten och kunskapen i 
hela samhället” Strategin omfattar därmed hela det svenska samhället: statliga 
myndigheter, kommuner och landsting, företag, organisationer och privatpersoner 
(Regeringen, 2016/17:213: 5).  

Skrivelsen utgörs av en 32 sidor lång redogörelse för den samlade strategin 
för samhällets informations- och cybersäkerhet. Till detta tillkommer ett tillägg i 
form av en bilaga som består av en uppföljning av strategin som tillkom i juli 
sommaren år 2018. Sammantaget utgör hela dokumentet 52 sidor text. Skrivelsen 
har publicerats på Regeringens hemsida och det är därifrån den har hämtats. 
Formen för materialet, en skrivelse, beskrivs av regeringen som ”ett meddelande 
från regeringen till riksdagen om hur man ser på en viss fråga eller hur man har 
arbetat eller planerar att arbeta med ett visst politikområde. Den innehåller inget 
förslag till riksdagsbeslut.” (Regeringen.se: 2019-05-26). Skrivelsen presenterar 
den nationella strategin och utgångspunkterna som ska leda övriga myndigheter i 
deras arbete på området framöver. Regeringen har en ambition om att progressiv 
och betonar att särskilt då området är så kopplat till den snabba teknologiska 
utvecklingen, det är angeläget att strategin kontinuerligt anpassas efter nya 
förutsättningar. Den snabba utvecklingstakten ställer krav på regeringen att 
förhålla sig flexibel i relation till säkerhetsarbetet inom ramen för området. Den 
nationella strategin ska därmed uppdateras kontinuerligt. Den första 
uppdateringen, bilagan som tillfogades skrivelsen sommaren år 2018, ingår i detta 
material (NSSIC): 34) och består främst av ett tillägg av en styrningsram som ska 
förtydliga ansvarsfördelning (NSSIC s. 40-41).  

Strategin är utformad med en inledande del där behovet av strategin 
liksom utgångspunkterna, i form av regelverk, presenteras. Sedan sammanfattas 
utgångspunkterna för vad regeringen anser ska skyddas, vilka hoten och riskerna 
är liksom hur vi ska skydda oss från dem. Därefter följer en presentation och 
redogörelse för vad regeringen har identifierat som de övergripande sex 
prioriterade målen att arbeta för, inom ramen för informations- och cybersäkerhet. 
Dessa utgörs av att: 

 
o säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med 
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informations- och cybersäkerhet 
o öka säkerheten i nätverk, produkter och system 
o stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra IT-

incidenter 
o öka möjligheterna att förebygga och bekämpa IT-relaterad brottslighet 
o öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen 
o stärka det internationella samarbetet. (NSSIC:10).  

3.5 Urval och motivering 

 
Denna studie syftar till att undersöka den svenska officiella konstruktionen och 
formuleringen av informations- och cyberhotet. Undersökningen utgörs såldes av 
en statscentrerad studie. Analysen omfattar således enbart denna nivå och 
inkluderar inte andra centrala aktörer inom området, såsom myndigheter eller 
andra internationella organisationer. Staten har den uteslutande beslutandemakten 
och även ansvaret för säkerhetsrelaterade frågor och därför är regeringen – som 
högsta beslutande instans - också det mest relevanta objektet för studiet av politisk 
formulering av ett säkerhetshot.  

I boken ”Kampen om hotbilden” beskriver Eriksson att det finns ett antal 
säkerhetspolitiska aktörer som i större utsträckning har en formell makt och även 
en politiskt tilldelad uppgift att identifiera och definiera säkerhetspolitiska hot än 
andra. Eriksson kallar dessa för ”etablissemanget” och hänvisar till att de ansvarar 
för, beredning, beslutsfattande och genomförande av säkerhetspolitik – det vill 
säga i första hand statliga aktörer (Eriksson 2004: 87).  

Mot bakgrund av Erikssons definition av hotbildsaktörer - eller 
hotbildsentreprenörer – är det motiverat och relevant att i denna studie av hur 
hotet från cyberrymden formuleras, fokusera på den mest centrala aktören 
regeringen - och hur de har formulerat säkerhetshotet som informations- och 
cyberområdet utgör. Valet av skrivelsen är på samma sätt hög-relevant eftersom 
den är utformad och producerad i syfte att vara en nationell strategi som ska verka 
som utgångspunkt för samtliga myndigheter i deras arbete med att utforma en 
gemensam handlingsplan för informations- och cybersäkerhetsarbetet de 
kommande åren 2019-2022. 

Skrivelsen har ett brett tilltal och omfattar samhällets alla aktörer som 
berörs av informations- och cybersäkerhet, det vill säga civilsamhälle, 
myndighetsaktörer och näringslivsidkare (Regeringen, Skr. 2016/17:213). Vidare 
syftar den till att vara plattform för Sveriges utveckling och arbete på området 
informations- och cybersäkerhet. Regeringen, och närmare bestämt 
Justitiedepartementet samt ministrarna Morgan Johansson och Anders Ygerman, 
står bakom den nationella strategin vilket stärker materialets tyngd och mot 
bakgrund av detta kan det sägas att den ger uttryck för den svenska officiella 
presentationen av informations- och cybersäkerhet (Regeringen, Skr. 
2016/17:213). Även om materialet endast består av denna skrivelse så är det också 
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det mest relevanta dokument som utkommit vad gäller informations- och 
cybersäkerhet. Det är också därför jag valt att begränsa mig till att enbart 
analysera den för att besvara min forskningsfråga.  

Vidare är det fördelaktigt att använda ett så aktuellt och nyutkommet 
material, särskilt som denna studie syftar till att undersöka den samtida svenska 
konstruktionen och formuleringen av informations- och cyberhotet. Den snabbt 
springande teknologiska utvecklingen gör att området befinner sig i ständig 
förändring vilket stärker behovet av att studera ett aktuellt material som speglar 
den senaste policyn på området. På Regeringens hemsida finns även annat diverse 
kringmaterial på samma område att tillgå, bland annat finns regeringsbeslut om 
uppdrag om att skrivelsen ska upprättas, det är en form av motivering till NSSIC, 
liksom en öppen utfrågning i riksdagen om cybersäkerhet som hölls den 17 april 
år 2018.  Anledningen till att jag valt bort dessa andra material är att skrivelsen är 
den mest extensiva och utförliga som givits ut av regeringen.  

En fördel med att endast använda sig av ett dokument är att underlaget i 
sin form är mer begränsat och därmed kan ge en mer stringent, samlad och 
avgränsad analys. Det bidrar till att stärka internvaliditeten och möjliggör en mer 
djuplodad analys än vad ett mer omfattande men heterogent material hade gjort. 
Därmed kan jag också dra mer trovärdiga slutsatser från materialet. Att enbart 
undersöka formuleringen av cybersäkerhet i en källa är också kopplat till den 
begränsade tiden som uppsatsen ska skrivas inom. Att omsätta studien i ett större 
material hade riskerat analysens kvalité och djup.  
  

3.5 Källkritik 

Vad gäller materialets äkthet är Regeringen och Justitiedepartementet de som står 
bakom publiceringen av skrivelsen och därmed kan materialet antas vara 
trovärdiga som källmaterial. Det är också angeläget att understryka att studien 
bedrivs med målet att förstå hur regeringen har formulerat sig kring hotbilderna 
från nätet på ett retoriskt plan.  Hur det reella arbetet utifrån skrivelsen fortgår är 
inte inkluderat.   

Vad gäller skrivelsens utformning följer den reglerna för officiella 
styrdokument i denna kategori. I skrivelsens utformning finns således ett explicit 
politiskt, strategisk syfte (Bergström, Boréus 2012: 22-23). Sådana politiska texter 
eftersträvar att presentera givna ”problembilder” liksom att komma med 
handlingsförslag och lösningar för att uppnå det uppsatta målet inom ramen för 
området som rör samordning av arbetet med informations– och cybersäkerhet. 
Skrivelsen slår därmed fast den svenska utgångspunkten på området liksom de 
svenska strategiska prioriteringarna som också kan utläsas som indirekta 
åtgärdsförslag eller lösningar. Inom ramen för sådana dokument ryms inga 
självkritiska avsnitt.  

Analyser av skrivelser som denna kan innebära begräsningar för analysen 
av materialet liksom vilka konklusioner som kan göras, vilket emellertid är en risk 
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som mildras med hjälp av den diskursanalytiska metod som används i denna 
studie. WPR bidrar med ett djuplodande verktyg som möjliggör textanalys som 
dechiffrerar och tolkar begrepp bortom det skrivna ordet, genom att se till 
diskurser och dikotomier, tematiker och kategoriseringar och ”givna antaganden”. 
Att säga en sak är nämligen alltid, enligt Bacchi, att inte säga en annan.  

Utgångspunkten inom diskursanalys är med andra ord antagandet om att ett 
urval av flera möjliga framställningar alltid har gjorts liksom att forskarens roll är 
att undersöka olika versioner av verkligheten som framgår i den valda kontexten. 
Att bedriva sådan forskning innebär att förhålla sig skeptisk till presentationer och 
antaganden för att söka finna de bakomliggande syftena (Bryman 2001: 348-349).  
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4. Analys 

4.1 Vilka problem och hotbilder presenteras?  

4.1.1 Komplexitet och gränslöshet  

I det inledande avsnittet i skrivelsen gör regeringen en presentation av vad som 
ligger till grund för behovet av en gemensam nationell strategi för informations- 
och cybersäkerhet. Den snabba digitaliseringen av våra samhällen rubriceras som 
en av vår tids mest betydande förändringar vilken både innebär nya möjligheter – 
men också risker (NSSIC 2016: 5).  Regeringen tecknar en bild av informations- 
och cyberområdet som ett eftersatt område där digitaliseringen har medfört nya 
risker och hot som innebär nya utmaningar och kräver ett ökat säkerhetstänkande i 
samhället generellt sett. Flera utredningar och granskningar inom informations- 
och cybersäkerhetsområdet har under senaste år pekat på̊ brister i förhållande till 
dagens hot och risker, berättar regeringen, som en inledande inramning av 
behovet av strategin.  

Formuleringarna i introduktionen av området pekar på ett antagande om en 
inneboende motsättning mellan den digitala utvecklingen som sådan och 
fundamentala värden för nationen, nämligen ”Sveriges säkerhet och nationella 
intressen såsom mänskliga fri- och rättigheter och samhällets funktionalitet” (ibid: 
4-5). Digitaliseringen av samhället omtalas och konstrueras således som ett hot i 
sig, som på ett fundamentalt plan, kan skada nationen och dess grundläggande 
värden. Tonen i hotbilden kan därmed beskrivas som både diffus och grandios.  

Ett av de dominanta problemen som vidare understryks i skrivelsen är att 
det digitala hotet inte kan avgränsas, utan ständigt hänger över samhället, vilket i 
sin tur ställer krav på vad som benämns som ständig riskmedvetenhet(ibid: 11). 
Man framhåller också att den alltid ska vara prioriterad, både under vad de 
refererar till som ”normaltillstånd” och under ”allvarliga störningar” (ibid:13). I 
denna formulering blir det tydligt vilken stor beröringsyta som säkerhet inom 
cyberområdet har – det rör sig mellan ”normaltillstånd”, vilket kan tolkas som all 
möjlig vardagsaktivitet inom ramen för myndigheters, näringslivets, 
organisationers och enskilda individers tillvaro,, och utmanande störningar av de 
centrala funktionerna i samhället. Denna ständiga riskmedvetenhet och 
benämnandet av obestämda komplexa hot som finns överallt kan relateras till, och 
dessutom anses bekräfta, Huysmans beskrivning av hur säkerhet, och politiken 
kring säkerhet, har kommit att blir en fråga om att ständigt förhålla sig till risker 
och obestämda hot som den teknologiska utvecklingen har förorsakat. Huysmans 
menar att våra västerländska samhällen har blivit till ”cultures of fear” där 
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obestämda osäkerheter styr både våra regeringar och hur vi i samhället förhåller 
oss till vår omvärld (Huysmans 2014: 180).  

Att utvecklingen är snabb beskrivs som bidragande faktor till att hot är 
”svåra att upptäckta”, riskerna ”svåra att överblicka” och ”svårbedömda”. 
Regeringens begreppsanvändning och inramning av hoten mot säkerheten på 
cyberområdet som mystiska och svårtolkade motsvarar även Caveltys beskrivning 
av hur säkerhetsdiskursen för information och cybersäkerhet har präglas av mystik 
vilket ökar föreställningen om säkerhetsfrågorna som svåra och mångtydiga, 
vilket bidrar ytterligare till att cyberfältet spretar och tillslut kan betyda allt och 
inget (Cavelty 2008: 21-22). 

Vidare beskriver regeringen att Sverige som land ”ligger långt fram i 
teknikutvecklingen” vilket dels beskrivs som en fördel för samhällets effektivitet, 
tillväxt, innovation, och sysselsättning samtidigt som det också omtalas som ett 
hot mot säkerheten i hela samhället vilket kräver ett utökat riskbaserat arbete 
(NSSIC 2016: 5). I beskrivningen av arbetet med säkerhet inom området 
information och cyber återkommer regeringen till fältets komplexitet och 
splittring liksom hur denna medför svårigheter för säkerhetsarbetet då en samlad 
bild av vad som ingår i begreppet saknas. Detta relaterar också till områdets 
tvärsektionella natur liksom problemen som gränslösheten innebär.  

Således kan definitionen av ett centralt ”problem” som strategin utger sig 
för ”att lösa” vara problemet med den splittring som råder i fråga om hur 
cybersäkerhet ska handskas med och hur det överhuvudtaget ska definieras. Detta 
exemplifierar regeringen med att rada upp teknik, administration, ekonomi och 
juridik som olika områden där cybersäkerhet har olika betydelser vilket gör det 
svårare att uppnå en gemensam bild och att i nästa steg kunna hantera och möta de 
hot och risker som det digitala samhället medför (ibid: 5, 7, 11, 13). Problemet 
som denna splittring och brist på samsyn medför är ett återkommande tema i 
skrivelsen som utgör en motivation för regeringen till att ta ett gemensamt grepp 
och definiera vad som anses vara prioriterat att arbeta med i frågor som rör 
informations- och cybersäkerhet, vilket den nationella strategin säger sig vilja 
bidra med. 

4.1.2 IT-brottslighet 

En annan hotbild som återkommer i skrivelsen utgör it-attacker, och it-
brottslighet. Dessa hotbilder framgår i det prioriterade målen i skrivelsen, 
nämligen i målet att ”Öka möjligheterna för att förebygga och bekämpa IT-
relaterad brottslighet” (ibid: 21, 23). Inom ramen för området presenteras olika 
hot som relateras både till IT-brottslighet i termer av intrång i immateriella 
rättigheter, olaga hot och förtal via sociala medier. Området förefaller omfatta 
brottslighet som bedrivs både i Sverige men också utanför, där problemen och 
utmaningarna främst omtalas i samband med att gränslösheten och brott utanför 
landet kommer på tal. Regeringen framhåller svårigheterna med att bekämpa brott 
som inte går att härleda till ett visst land eller en viss plast inom Sveriges gränser, 
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och det konstateras att ”ett utmärkande drag för IT-brottslighet” är just dess 
gränsöverskridande natur vilket innebär stora utmaningar (ibid: 24).  

Den nationella strategin pekar också på hur lagstiftning och regelverk 
innebär begräsningar och hinder för brottsbekämpande myndigheter som vill ha 
tillgång till elektronisk kommunikation. Exempelvis tas EU-domstolen upp som 
ett exempel på ett hinder för möjligheterna att utreda IT-relaterad brottslighet 
eftersom EU-domstolen kommit fram till att lagring av uppgifter om elektronisk 
kommunikation inte är förenlig med EU-rätt (ibid: 25). Regeringen tillägger i den 
följande meningen att ”//…det svenska regelverket ska vara proportionerligt och 
ha en ändamålsenlig balans mellan skyddet för enskildas personliga integritet och 
behovet av uppgifter för att kunna förebygga //…// lagföra brott” (ibid). 
Problembilden som skrivelsen presenterar kan definieras som motsättningen 
mellan brottsbekämpning och den enskilde individens personliga integritet, där 
regeringen säger sig vilja upprätthålla en balans. Emellertid avslutar regeringen 
samma stycke med att ”regeringen anser att det är angeläget” att utforma ett 
regelverk och lagstiftning som är effektivt och ändamålsenligt i relation till 
brottsbekämpning. Denna formulering indikerar deras värderiktning (ibid: 24).  

4.1.3 Cyberhot = väpnat angrepp  

Inramningen av behovet av den nationella strategin inkluderar en lägesbild där 
regeringen återkommer till att omvärldsutvecklingen skapar osäkerhet och krav på 
säkerhet inom ramen för våra nationella gränser (ibid: 17, 31). En rubrik är till 
exempel ”Omvärldsförändringar påverkar kraven på säkerhet” där en förändrad 
säkerhetspolitisk utveckling görs gällande (ibid: 17). Vad denna närmare består i 
utvecklas inte mer utförligt i skrivelsen, men det framgår fortfarande utifrån det 
som nämns att regeringen utgår ifrån ett mer sårbart läge där osäkerheten har ökat. 
Bland annat omnämns risken för krig och kris i närområdet eller i Sverige, där 
angrepp på nationen är ett av de återkommande hoten. Det framgår vidare i 
skrivelsen att osäkerheten i närområdet och den säkerhetspolitiska utvecklingen 
har pådrivit återupptaget av totalförsvaret1.  

Att regeringen ramar in lägesbilden med en möjlig händelseutveckling där 
krig och kris kan drabba vårt land eller vårt närområde signalerar att regeringen 
vill förmedla att vi står inför ett skarpare läge. Informations- och cybersäkerheten 
presenteras i detta sammanhang i skrivelsen som viktig för den allmänna 
nationella förmågan i en sådan situation: ”elektronisk kommunikation ska kunna 
fungera //…//. Det betyder också̊ att kraven på driftsäkerhet och robusthet ökar så 
att vi bättre ska kunna motstå̊ angrepp och ytterst krig.”(NSSIC 2016: 17).  
Skrivelsen betonar vikten av hoten och riskerna som informations- och 
cyberangrepp utgör och likställer i vissa fall konsekvenserna av en cyberattack 
mot samhällets viktiga funktioner med ett vad de benämner som ”konventionellt 
väpnat angrepp” (ibid: 9). Att regeringen så explicit framhåller informations- och 
cyberhotet genom att jämställa cyberangrepp med ett konventionellt väpnat 

                                                
1  Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda samhället för krig och består av både militärt 
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angrepp visar på en tydlig prioritering av området från regeringens sida där hotet 
och följderna som lurar inte bara är komplexa och otydliga utan också lika 
allvarliga som ett konventionellt väpnat angrepp. Detta kan jämföras med 
Eriksson som menar att hotbilder kan kategoriseras utifrån en skala där vissa 
säkerhetspolitiska hot anses lägre prioriterade medan det högsta utgör ”väpnat 
angrepp mot Sverige” (Eriksson 2004: 52). Att hotbilden som cyberattacker 
innebär ges samma tyngd som detta högst prioriterade säkerhetshot kan tolkas 
som ett sätt för regeringen att försöka binda hotet och markera dess betydelse och 
prioritet.  

Att tala om krig och angrepp fungerar också i avskräckande syfte. 
Huysmans beskriver detta som en av flera nationella säkerhetsstrategier som 
används för att medvetengöra riskerna och med hjälp av inramningen av 
existentiella hot mot nationen höja insatserna (Huysmans 2014: 181). Att skapa en 
generell upplevelse av osäkerhet i ett samhälle stärker den suveräna statens 
aktörskap och roll som beskyddare vilket i vidare bemärkelse fungerar som ett 
legitimerande av särskilda insatser, vilket Huysmans menar har kommit att prägla 
nationella säkerhetsstrategier under senare år (ibid). I avsnittet som rör 
cyberattacker benämner regeringen hoten som ”från cyberrymden”. Begreppet är 
välbekant, och välanvänt, men ordvalet är intresseväckande eftersom det används 
i följande mening: ”Det ska finnas ett utvecklat cyberförsvar för Sveriges mest 
skyddsvärda verksamheter med en förstärkt militär förmåga att möta och hantera 
angrepp från kvalificerade motståndare i cyberrymden” (ibid: 21).  

Denna formulering indikerar återigen en tydlig distans och känsla av att 
motståndet som Sverige möter inom informations- och cybersystem motsvaras av 
en ogreppbar och oändlig rymd där vi saknar kontroll över vad som lurar (ibid: 
23). Eriksson menar att känslan av en okänd fiende fungerar som ett värre hot än 
en välkänd dito (Eriksson 2004: 151). Beskrivningar av cyberrymden bidrar till 
mystifiering vilket kan tolkas som att det återigen speglar den dominerande 
problembeskrivningen av cyberområdet som svårdefinierat och svår-greppbart.  
Som tidigare nämnts har denna studie begränsats genom att utesluta området 
desinformation och informationspåverkan med anledning av att jag har bedömt 
området som för omfattande för att inom ramen för denna studie kunna inkluderas 
och avhandlas på adekvat och djuplodat sätt. Oaktat detta visar materialet att 
frågan inkluderas som en viktig del av hotbilden inom cyberområdet, vilket är ett 
resultat som ska redovisas.  

Desinformation framhålls, redan i det inledande kapitlet, vara en av de 
centrala hotbilderna som informations- och cybersäkerhet brottas med. 
Regeringen definierar desinformation och påverkanskampanjer som angrepp som 
riktas mot våra demokratiska funktioner och grundläggande värden i samhället. 
Desinformationshotet beskrivs i termer av olika mer eller mindre öppna metoder, 
som utgörs av attacker och angrepp som ofta riktas mot det civila samhället (ibid: 
9, 32). Cyberattacker såväl som påverkanskampanjer definieras av regeringen som 
aktiviteter för att förändra attityder och åsikter, liksom undergräva förtroendet för 
statens institutioner (Ibid: 9-19).  
 



 

 24 

4.1.3 Övervakning - av andra, i andra stater 

Ett annat hot som framförs av regeringen är problemet med övervakning som 
begränsar friheten. Övervakning av informationsflöden berörs enbart en gång i 
skrivelsen och då är det inte Sveriges övervakning som omnämns utan andra stater 
som hänger sig åt sådana aktiviteter. Problemet ligger under avsnittet som berör 
internationell samverkan och det ”globala perspektivet” vilket kan tolkas som att 
regeringen håller distans till övervakning och förlägger det bortom frågor som rör 
det egna samhället och den nationella cybersäkerheten (ibid: 30-34).  

Problemet beskrivs som en ”huvudmotsättning” mellan de grupper av stater 
som hänger sig åt övervakning och kontroll av informationsflöden vilket sätts i 
kontrast till den grupp stater, som Sverige själv sällar sig till, vilka istället 
framhålls som att de värnar mänskliga fri- och rättigheter och vill låta datatrafiken 
flöda fritt. Regeringen beskriver hur denna problematik präglar utrikes och 
säkerhetspolitiken och bidrar till samarbetssvårigheter. Inga särskilda stater nämns 
men regeringen betonar särskilt att den ser det som ett problem med statsledd 
förvaltning av internet, vilket framförallt för tankarna till Kina. Denna ståndpunkt 
formuleras under rubriken ”frihet och säkerhet” (ibid: 31) där dessa två värden 
länkas samma och utgör grunden för Sveriges prioriteringar och ståndpunkt 
internationellt sett. 
 

 

4.2 Hur härleds hoten?  

4.2.1 Antagonistiska krafter och mystiska fiender i cyberrymden 

Hur härleder regeringen i skrivelsen de hot och risker som är kopplade till 
området information och cyber? Även om hoten framstår som komplexa och 
ogreppbara pekas vissa skyldiga ändå ut. Ett begrepp som upprepade gånger 
används i skrivelsen är ”Antagonistiska krafter/aktörer” (NSSIC 2016: 9, 20, 22, 
23, 32). Begreppet antagonistiska krafter definieras av Eriksson som hänvisar till 
”illasinnade aktörer” som medvetet ägnar sig åt samhällsomstörtande verksamhet 
Begreppet markerar att det finns en misstänkt fiende till skillnad från hot som 
härleds till naturkatastrofer eller andra olyckor såsom datahaverier (Eriksson 
2004: 119-121). Eriksson menar att begreppet sedan 1990-talet har används brett 
och även inkluderar ickestatliga aktörer. Vilka dessa antagonistiska krafter syftar 
till kan med andra ord kanske inte härledas längre än till illasinnade aktörer. 
Eriksson betonar dock att begrepp såsom antagonistiska aktörer kan bidra till att 
spä på rädsla eftersom begreppet inger en känsla av osäkerhet och rädsla för en 
okänd fiende är ofta större än för en konkret fiende (ibid). Regeringens val av 
begrepp kan ses som en spegling av det osäkra motstånd som finns ute i 
”cyberrymden” eller som ett sätt att medvetet förstärka upplevelsen av hotet 
genom att hänvisa till illasinnade aktörer.  
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4. 2.2 Andra stater och statsunderstödda aktörer     

Eriksson beskriver också hur formuleringar som ”antagonistiska krafter” har 
suddat ur gränserna mellan fred och krig liksom mellan traditionell uppdelning av 
yttre och inre hot. Inom cyber innefattar hotbilderna ofta mycket ovisshet vilket 
skiljer och utmärker området från andra militärrelaterade hot som liksom cyber 
kommer högt upp på den säkerhetspolitiska agendan (ibid: 137). Samtidigt 
poängterar han att det främst handlar om stater som antas ligga bakom hot inom 
cyber eftersom dessa har störst kapacitet och resurser utföra en sådan operation. 
Även om Erikssons perspektiv (från år 2004) i detta hänseende kan anses vara 
förlegat och att min analys som baseras på hans teori med rätta kan misskrediteras, 
har jag i skrivelsen funnit visst stöd för att regeringen även fortsatt pekar ut andra 
stater som det främsta hotet. I inledningen beskrivs ”… agerandet av stater, 
statsunderstödda aktörer eller andra aktörer med liknande förmåga utgör det 
allvarligaste informations- och cybersäkerhetshotet mot Sverige” vilket sedan följs 
av en hänvisning till risk för spionage och angrepp där endast statliga och 
statsunderstödda aktörer omnämns (NSSIC 2016: 9).  

4.3 Skyddsvärda?  

4.3.1 Våra värden – demokrati, mänskliga rättigheter och frihet  

Om premissen är att vårt samhälle är utsatt för hot och angrepp från främmande 
antagonistiska makter i cyberrymden är frågan vidare vad det är som riskeras och 
som är skyddsvärt i relation till cyber- och informationshoten. I skrivelsen 
framhålls gång på gång hur Sveriges värden såsom demokrati, mänskliga fri- och 
rättigheter liksom rättsäkerheten står på spel och riskeras. Detta betonas 
återkommande av regeringen i skrivelsen (NSSIC 2016: 6, 8, 9 32). Ett hot som 
särskilt framhålls är desinformation och påverkanskampanjer vilka beskrivs som 
hot mot våra demokratiska processer som hanteras på internationell nivå 
tillsammans med andra organisationer och aktörer (ibid: 32). Intressant i 
sammanhanget är att de av Sverige utvalda samarbetspartnerna som de knyter till 
sig i fråga om desinformation framförallt främst består av de nordiska länderna, 
det nordiska samarbetet, liksom även av EU, Nato. Valet av partner i frågan kan 
tolkas och bör ses i ljuset av senare års desinformations- och påverkanskampanjer 
i syfte att påverka demokratiska val i Europa och USA som Ryssland har stått för 
och anklagats för (Pawlak 2018: 108-109). Sverige binder med andra ord sina 
allierade i närområdet till sig i syfte att skydda sig och sina värden från dessa 
typer av odemokratiska krafter. I sammanhanget ska nämnas att även OSSE 
(Organisationen för säkerhet och samarbetet i Europa) omtalas som en 
samarbetspartner, där även Ryssland ingår.  
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Vad som däremot framstår som vagt och mindre utvecklat är hur 
cyberhoten konkret utgör fara för friheten, demokratin och mänskliga rättigheter 
liksom rättsäkerheten. Dessa värden och hoten mot desamma beskrivs ofta i 
svepande termer bland annat i inledningen, och det framstår som att skyddsvärdet 
ofta får fungera som förstärkare av magnituden och allvaret som cyberhotet 
innebär – för Sveriges värden. Detta sättas i relation till vad Eriksson beskriver 
som ett sätt att tala i övergripande termer vad gäller hotbilder i syfte att göra det 
mer tillgänglig och lätt för olika typer av aktörer att relatera till ”allvaret” och 
”nödläget” – för vem bryr sig inte om våra svenska värden som frihet, mänskliga 
rättigheter, rättsäkerhet och så vidare? Ett brett tilltal gör strategin lättare att ta till 
sig och omsätta. Att använda sig av övergripande och allmänna hot förstärker 
även myndigheternas ansvarskrav, menar Eriksson, vilket förefaller troligt från 
regeringens sida eftersom denna nationella strategi riktar sig mot de berörda 
myndigheterna i SAMFI som enligt skrivelsen behöver ta ett samlat grepp för att 
hantera informations- och cyberhotet (Eriksson 2004: 68).  

4.3.2 Nationens säkerhet och långsiktiga intressen  

En annan skyddsvärd enhet utgörs av den nationella säkerheten, ofta relaterad till 
Sveriges säkerhet, vilket bland annat beskriv som att regeringen med 
infromations- och cybersäkerhetsstrategin ”hävdar Sveriges säkerhet och 
nationella intressen..” (NSSIC 2016: 5). Ett tillägg som ofta görs är även ”de 
svenska intressena” vilket syftar till ekonomiska och tillväxtrelaterade frågor. 
Sveriges säkerhet beskrivs som det ytterst skyddsvärda som dessutom, om man 
läser skrivelsen verkar vara hotat i sina själva grunder.  

Inramningen av hotet som när som helst kan drabba Sverige och riskera 
nationens överlevnad speglar en retorik som sätter cyber och informationshotet 
högt upp på den säkerhetspolitiska agendan. Den kan också ses som ett sätt att 
värna den egna nationen och mana till samling i en avgränsad enhet som utsätts 
från hot från alla håll. Den nationella strategin omfattar givetvis den nationella 
säkerhet, vilket förklarar att sverigeperspektivet dominerar skrivelsen. Men det 
kan också ses som en spegling av det splittrade globala samhälle som framförallt 
digitaliseringen har påskyndat. Den suveräna statens roll som självklar 
identifikations- och referenspunkt är underminerad. Att skrivelsen betonar och 
talar om nationens överlevnad kan kopplas till vad Eriksson beskriver som det 
dubbla hotet som informationshoten ställer stater inför – dels de direkta skador på 
informationssystem som hoten innebär men också den indirekta uppluckringen av 
suveräniteten och kontrollen som staten förmår ha över gränsöverskridande hot. 
(Eriksson 2004: 143).  

Kan regeringens betoning av nationen ses i ljuset av denna riskmedvetenhet 
om statens uppluckring, de territoriella gränsernas uppluckring? I så fall utgör 
talet om nationens överlevnad och fundamentala säkerhet en form av 
symbolmässig manifestering av att staten och suveräniteten kvarstår och alltjämt 
är enheten i första hand som dessutom ska värnas. Jag återkommer till denna 
diskussion senare i analysen.    
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”Hot- och riskskalan inom det informationsteknologiska området spänner 
från mindre omfattande risker för den enskilde individen till väl planerade och 
med precision riktade angrepp mot vitala delar av samhällets funktionalitet.” 
(NSSIC 2016: 9). Detta slås fast i inledningen av definitionen, som anger vad 
hoten inom cyber och information består av. Det för vidare till nästa kategori 
skyddsvärda – nämligen den enskilde individen.  

4.3.3 Integritet och personskydd - den enskilde individen  

Utöver nationens säkerhet och våra gemensamma värden, pekar skrivelsen 
upprepade gånger på vikten av skyddet av den enskilda individen och dennes 
personliga integritet, vilket därmed också utgör en dominant tematik i strategin. 
Informations- och cybersäkerhet har med den teknologiska utvecklingen kommit 
att handla inte bara om angrepp på staten och risk för krig, utan att även bli en 
fråga om säkerhet i vardagen för medborgare och deras personliga data vilken 
flödar i dessa gränslösa och rhizomlikande system. Regeringen beskriver 
utsattheten i termer av att enskilda är ”beroende av systemen” liksom ”hänvisade 
till (dem)” (NSSIC 2016: 16, 27) begrepp indikerar att enskilda individer är mer 
eller mindre utlämnade till digitala system utan att kunna välja bort dem. 
Regeringen fortsätter med att beskriva hur det handlar om att ”… hantera allt fler 
delar i vardagslivet. //…// betalningar, utbildning, kontakter med statliga 
myndigheter och kommuner med mera.” (ibid: 27). Nästan alla i Sverige är 
uppkopplade ”både på arbetsplatsen och i hemmet”(ibid: 27). Bilden som målas 
upp är således att de enskilda individerna i sin vardag är ständigt utsatta och 
utlämnade till de digitala systemen.  

Dessa beskrivs som utsatta och skyddsvärda – samtidigt speglar 
regeringens formulering av hotet mot den enskilde (ovan från inledningen, sidan 
9) som ”mindre omfattande” vilket är intresseväckande då detta visar på en 
värderiktning hos regeringen där de generella samhälleliga riskerna och hoten 
värderas högre och anses mer omfattande, än som berör den enskilde individen. 
När risker för den enskilde individen omnämns påtalar regeringen att individen 
alltid har ”ett eget ansvar att skydda sin information och sina uppkopplade 
enheter” samtidigt som samhällets roll är att adressera hot och risker (ibid: 27). 
Mot bakgrund av detta, samt att individens problem definieras som är mindre 
omfattande, kan det tolkas som att de frågor som rör integritet och säkerhet och 
frihet för individen egentligen inte får ta sådan stor plats som regeringen samtidigt 
gör gällande i skrivelsen när den med emfas betonar frihet som ett grundvärde 
som är värt att skydda i samhället. Detta skulle kunna ses som en motsättning där 
nationens säkerhet tar större plats än individens integritet och där alla de 
komplexa och omfattande system som vår data befinner sig i är någonting som vi 
som individer och privatpersoner ytterst ansvarar för. Mot bakgrund av den 
komplexitet som regeringen pekat ut som problematiskt vad gäller hanteringen av 
cyberhot och digitaliseringens fundamentala utmaningar är det intressant att 
regeringen samtidigt landar i att det är upp till varje individ att säkra sina egna 
system. Detta trots att systemen som här relateras till personlig integritet i mångt 
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och mycket rymmer uppgifter och data som myndigheter ansvarar för, vilket 
också nämns i skrivelsen (ibid: 27).  
Eriksson menar att hotbilder som formuleras som allmänna och som hotar 
allmänheten ges större uppmärksamhet politiskt, än de som riktas mot en enskild 
individ. Cyberhotet i skrivelsen omfattas av båda typerna men det allmänna hotet 
formuleras och konstrueras i skarpare ton och förefaller mer brådskande, vilket kan 
förklaras av Eriksson teori kring politiska strategiska hotbildskonstruktioner 
(Eriksson 2004: 68). Integritetsskydd omnämns inte bara i relation till Sverige utan 
också i termer av integritet som bör skyddas i relation till övervakning från andra 
stater. Det sägs i skrivelsen att Sverige står upp för frihet i relation till andra stater 
i det internaitonella systemet. Uttrycket för tankarna till att regeringen ”slå sig för 
bröstet” genom att hävda den egna förträffligheten vilket sätts i relation till andra 
”kontrollerande stater” som inskränker integriteten hos sin befolkning. Den fråga 
som uppstår är huruvida triaden frihet, säkerhet och integritet alls är inbördes 
förenligt? Jag återkommer till denna eventuella motsättning i samband med 
presentationer av tystnader där Huysmans perspektiv på säkerhet och demokrati 
(och indirekt frihet) kommer sättas i relation till den svenska hållningen som 
uttrycks i skrivelsen.  

4.4. Lösningar 

4.4.1 En nationell modell för samsyn  

Begreppet ”Samling” är återkommande i samtliga av de sex prioriterade målen (se 
sid 16-17) och vid en sökning på ordet ”samlad” i skrivelsen framgår att det 
förekommer 20 gånger (NSSIC 2016: 4, 5, 7, 10, 11, 13, 17 21, 22, 30, 33, 39, 42, 
43, 45). Brist på samordning i samhället är symptomatiskt med den komplexitet 
som beskrivs som en av de ledande problembilderna som presenteras i skrivelsen. 
Bristen på samordning och samsyn definieras dels i termer av en motsättning 
mellan offentliga och privata verksamheter, men också mellan de på området 
ansvariga myndigheterna vilket utgörs av SAMFI (ibid: 5,14, 20, 41). SAMFI 
består av ett antal statliga myndigheter: Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt (FRA), 
Försvarsmakten, Polismyndigheten, Post- och Telestyrelsen (PTS) samt 
Säkerhetspolisen. (s 13). De utgörs av en sammansatt grupp myndigheter med 
särskilda uppgifter inom informations- och cybersäkerhet (MSB:s hemsida). De 
återkommer som huvudaktörerna som också har huvudrollen i den nationella 
modell som presenteras i tilläggsdelen från år 2018 (ibid: 38-41). Det framgår i 
regeringens problemformulering att svårigheterna består i aktörernas olika bilder 
av hot, risker innebär hinder för en samlad säkerhetsansats. De beskriver det som 
att:”I dagsläget bedriver de olika aktörerna i samhället sitt 
informationssäkerhetsarbete på delvis olika sätt, utifrån olika förutsättningar och 
behov, baserat på flera olika regelverk och delvis olika uppfattningar om hot och 
risker.”(ibid: 12). Samverkan och informationsdelning beskrivs som en lösning 
och en insats för cybersäkerheten (ibid: 12-14). Regeringen talar om ökad 
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samverkan mellan dessa myndighetssektorer med uppdrag att säkra 
informationstillgångar och att riskminimera genom att informationsdela utan att 
vidare problematisera den eventuella motsättning som finns mellan dessa 
myndigheters samverkan och en ökad informationsdelning i relation till individers 
rätt till privatliv och integritet. Detta är intressant och behandlas mer ingående 
under avsnittet som rör tystnader i skrivelsen.  

4.4.2 Samhällets ansvar och den enskilde individen 

Utgångspunkten för skrivelsen är en brist och oförmågan i samhället att förstå 
säkerhetsriskerna som är förknippade med cyber och informationssäkerhet, vilket 
och det framgår i skrivelsen att regeringen anser att hela samhällets måste ”höja 
sin lägsta nivå” på området (ibid: 13, 21). Stävjandet av cyberhoten ligger inte 
enbart i storpolitiska aktörers och myndigheters händer utan istället framhåller 
regeringen hela samhällets ansvar för att öka riskmedvetenheten och deltagandet i 
det förebyggande arbetet. Denna retorik och detta sätt att utvidga frågorna om 
säkerhet och lägga ansvaret delvis på hela samhället där alla ska vara med och 
hålla de diffusa digitala hoten stången kan relateras till Huysmans beskrivning av 
hur politik som rör säkerhet har kommit att handla om att riskminimera och 
hantera osäkerheter i samhället genom utvidgning av beröringsområdet. Det 
innebär att ansvaret och manövreringen av frågorna decentraliseras och 
avpolitiseras, liksom att samhället i större grad involveras samtidigt som 
politikerna inte längre innehar samma maktposition (Huysmans 2014: 149-153). 
Mot bakgrund av Huysmans analys skulle alltså regeringens beskrivning av 
samhället och den enskilde individens ansvar för informationssäkerheten i vidare 
bemärkelse kunna tolkas som ett uttryck för den svenska statens oförmåga att 
hantera de gränslösa och odefinierade risker och hot som informations- och 
cyberområdet medför.  

4.5 Tystnader 

4.5.1 Suveräna stater – globala flöden  

I läsningen av skrivelsen är en tydlig tystnad utmaningen som den suveräna staten 
Sverige står inför i en global värld där data och information ständigt flödar fritt 
över territoriella nationsgränser. Digitaliseringens omvälvande kraft beskrivs i 
termer av både ”möjligheter” och ”utmaningar”. En utmaning som det dock råder 
tystnad kring är hur digitaliseringen och den teknologiska utvecklingen har 
inneburit uppenbara begränsningar för den suveräna statens förmåga och 
möjlighet att kunna kontrollera flöden av information. Även om ”utmaningar” 
ofta återkommer som begrepp tillsammans med cybersäkerhet och regeringen 
beskriver dessa nya teknologiska utmaningar som allvarliga och med relevans för 
”fred, säkerhet och global utveckling” (NSSIC 2016: 5, 20, 31, 35) så 
problematiseras inte motsättningen mellan dessa nya globala gränsöverskridande 
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flöden och den svenska suveräna statens möjlighet att ha kontroll över dessa. Vad 
som istället problematiseras i samband med ”kontroll över datatrafiken över de 
territoriella gränserna” är andra staters övervakning och statsledda internet vilket 
regeringen med emfas motsätter sig och istället säger sig vilja värna den svenska 
friheten (ibid: 31).  

Det är anmärkningsvärt att regeringen inte på ett mer explicit sätt 
problematiserar hur säkerhet inom information- och cyber innebär svårigheter för 
den egna suveräna staten Sverige att kontrollera sina flöden. Mot bakgrund av att 
informationsålderns hotbilder innebär en indirekt uppluckring av statens möjlighet 
att kontroller det egna territoriet (Eriksson 2004: 143) så är det noterbart att 
regeringen inte förhåller sig till denna problematik. Även om skrivelsen i sin form 
och konstruktion är okritiskt formulerad med en positiv och slagkraftig ton, och 
därmed kanske inte kan förväntas problematisera i alltför negativa ordalag, är det 
fortfarande intressant att notera att den suveräna staten Sverige och dess förmåga 
att kontrollera sina gränser och tala om nationell säkerhet lämnas oproblematiskt i 
skrivelsen.  

4.5.2 Hotet inifrån? 

Som ovan nämnts finns en återkommande dikotomi närvarande i skrivelsen där 
nationen och dess värden sätts i motsats till dessa ”antagonistiska krafter” i 
”cyberrymden”. Även om dessa tar sig olika form och utgör hot från olika håll 
såsom stater, statsunderstödda och icke-statliga med samma förmåga så är det 
gemensamma att de hotar ett ”oss” – enheten, nationen, staten, samhället, Sverige. 
Vad som däremot sällan problematiseras är ett eventuellt hot inifrån landet. Jag 
har inte funnit att regeringen någon gång i skrivelsen explicit uttrycker eller pekar 
på ett hot inifrån våra territoriella gränser. Med detta sagt skall samtidigt betonas 
att regeringen talar om generella hot och aktörer i termer av obestämda 
”individer” och ”angripare”. Detta syftar säkerligen på aktörer både innanför och 
utanför våra gränser. Det intressanta är avsaknaden av benämnandet av 
säkerhetshot inifrån.  

Dikotomin inifrån och utifrån kan kopplas till den i skrivelsen allmänna 
ansatsen att etablera och understryka en känsla av nationell gemenskap vilket görs 
genom klassisk vi (innanför) och dem (utanför) retorik. Regeringen nämner ett 
osäkert närområde och utveckling av en mer osäker omvärld, men problematiserar 
inte situationen på hemmaplan. Till exempel beskrivs en av lösningarna i den 
nationella strategin som informationsdelning och samverkan mellan de ansvariga 
myndigheterna vad gäller cybersäkerhet – SAMFI. Att dessa myndigheter bland 
annat består av FRA, säkerhetspolisen, polisen, försvarsmakten och Post-och 
telestyrelsen och vad dessa har för uppgifter i att säkra vårt samhälle och dess 
dataflöden framgår inte närmare, vilket kanske inte heller kan väntas i skrivelse av 
denna typ. Samtidigt är det intressant att övervakning och personlig integritet inte 
alls berörs i samband med samling och delning av data och information mellan 
myndigheterna. Detta får till följd att dessa frågor faller bort och inte längre blir 
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en del av politiken som styr hur cybersäkerhetsarbetet bedrivs. De eventuella 
konsekvenserna av detta diskuteras närmare under diskussionsdelen nedan.  

Den nationella informations- och cyberstrategin förfaller alltså vara 
fokuserad på hot som i första hand kommer utifrån och, som ovan nämnts, kanske 
med tyngdpunkt i hotet från andra stater. I sammanhanget är det intressant att 
uppmärksamma att begreppet terrorism inte förekommer någon gång i skrivelsen. 
”Antagonistiska krafter och andra ickestatliga och statsunderstödda aktörer” 
innefattar säkerligen även terroristisk verksamhet, samtidigt som det är nämnvärt 
att begreppet inte alls syns eller uttalas. Eriksson beskriver hur 
hotbildsgestaltningar sedan 1990-talet har präglats av att bilden av fienden har 
vidgats och gränser mellan inre och yttre hot har suddats ut. Fiender som 
samverkar kan samtidigt finnas ”i grannstaden, grannhuset eller på andra sida 
jorden” (Eriksson 2004: 121) vilket är särskilt är relevant i relation till information 
och cyber. Detta motsvarar alltså inte diskursen kring hotbilder i skrivelsen som 
istället kan sägas återgå till en mer traditionell säkerhetsdiskurs som kretsar kring 
hot utifrån och nationens fortlevnad. En eventuell tolkningsram kan vara de 
senaste årens säkerhetspolitiska utveckling med ett mer aktivt och utåtagerande 
Ryssland som annekterat Krim och ägnat sig åt desinformations- och 
påverkanskampanjer vilket har förändrat västs sätt att arbeta med cybersäkerhet 
(Issue Chaillot paper, nr 148 oktober 2018: 5). 

4.5.3 Personlig frihet + säkerhet = falskt? 

En central tystnad i skrivelsen är hur cyberhot i vardagen, som drabbar enskilda 
individer, ska hanteras. Regeringen tar vid ett tillfälle upp den utsatthet som den 
teknologiska utvecklingen har bidragit med. Vad som däremot utelämnas är hur 
detta hanteras av staten. All vår data och vår personliga information flödar genom 
systemen vilket är en ofrånkomlig del av vår vardag - vi har vår bank, våra sociala 
relationer, våra myndighetskontakter, våra sjukvårdsuppgifter i de digitala näten. 
Våra uppgifter och vår information har samtidigt blivit en vara som handlas med 
som en valuta (Sveriges radio, 2018) och Sverige håller hårt på frihet och 
marknadsekonomiska regler. Den kritiska säkerhetsforskaren Renée Marlin-
Bennett betonar hur våra personer, genom digitaliseringen, förkroppsligas genom 
vår information och vår data. Den digitala avataren existerar i denna cyberrymd 
och bär på information om oss, hur vi ser, våra intressen, vår ålder och så vidare. 
Denna information kontrolleras av otaliga människor som är anställda just för att 
utföra denna uppgift (Marlin-Bennett 2016: 169-170, 172). Det rör sig alltså inte 
om en övervakning som nödvändigtvis är, för att låna regeringens uttryck, 
”antagonistisk”. Snarare är det en fråga om ett splittrat system där vi själva också 
ständigt tar ställning till och ofta godkänner så kallade ”kakor” som då tillåts ta 
del av dina tidigare sökningar och websidor du besökt.  
Samtidigt som privat cybersäkerhet är helt avgörande för Sveriges befolkning och 
dess grundläggande fri- och rättigheter tar den nästan inget utrymme alls i 
skrivelsen som istället domineras av storpolitiska diskurser som rör nationens 
överlevnad, hot mot samhällets funktioner och krig och angrepp. Dessa ämnen 
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tillhör enligt Eriksson en diskurs som inom informationssäkerhet benämns som 
”krigsretorik” och är en militär- och försvarinriktad diskurs (Eriksson 2004: 128).  

Att denna diskurs föregår och enligt denna analys nästan helt dominerar 
konstruktionen av säkerhetshotet i den nationella strategin kan åter sättas i 
samband med svårigheterna för den svenska staten med att hantera frågor som rör 
säkerhet för enskilda individer. Den svenska statens kontroll över de globala 
systemen och datan som flödar är mycket begränsad vilket undergräver statens 
roll och förmåga att kunna fungera som en garant för sina medborgares säkerhet. 
Denna tolkning kan också ytterligare vara anledningen till att regeringen betonar 
den enskilde individens yttersta egenansvar när det gäller den egna datatrafiken. 
Men mot bakgrund av komplexiteten och de överskridande ”antagonistiska 
krafter” som finns där ute är det legitimt att fråga sig vilken möjlighet den 
enskilda individen har att ta ett sådant ansvar?  

Huysmans pekar på hur denna spridda osäkerhet som genom teknologin 
och politiska oförmågan har bidragit till att vi upplever vår värld som mer 
riskfylld och skapar ett samhälle som präglas av en kultur av rädsla. Politiker har 
inte kunskapen kring säkerhetsteknologin vilket bidragit till att de tar ett steg 
tillbaka och frågan om teknik, övervakning och säkerhet i våra digitala samhällen 
har fallit bort från den politiserade debatten och hamnat hos experter. Detta är vad 
Huysmans refererar till som den teknokratiska utvecklingen (Huysmans 2014: 
149, 181-183). Frågan som uppkommer är vem som i ett sådant samhälle ansvarar 
för de demokratiska processerna och ytterst den personliga friheten? Eller är det 
individen själv? Säkerhetsexperterna och teknologerna? Jag återkommer till detta 
i den avslutande diskussionen och konklusionen.  
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5. Diskussion och konklusion  

 
 

Mitt syfte med denna studie har varit att få en djupare förståelse för den retoriska 
formuleringen av regeringens beskrivning av problemen liksom hotbilderna inom 
ramen för cyber och säkerhetspolitiken. Med det teoretiska och metodologiska 
ramverket, byggt på Bacchis analysmetod WPR, tillsammans med säkerhets- och 
hotbilds-perspektiv från Eriksson och Huysmans har jag i denna studie analyserat 
den nationella strategin för informations- och cybersäkerhet för åren 2016 och 
framåt.  

Frågeställningarna som jag ovan besvarat i analysen behandlade 
problem- och hotbilder, varifrån hoten härleddes, vilka och vad som ansågs 
skyddsvärda liksom lösningar och slutligen tystnader i skrivelsen. I den 
avslutande delen sammanfattar jag resultaten från analysen liksom diskuterar 
fynden utifrån den avslutande frågeställningen som lyder: Hur inverkar 
regeringens konstruktioner och förhållningssätt till informations- cybersäkerhet 
negativt på demokratiska processer och beslutsfattande i Sverige? 

5.1 Hur inverkar regeringens konstruktioner och förhållningssätt till 
informations- cybersäkerhet negativt på demokratiska processer och 
beslutsfattande i Sverige?  

Analysen har visat att regeringens formulering och politiska konstruktion av 
cybersäkerheten delvis består av skrämsel och mystiska hotbilder som refereras 
till som antagonistiska krafter. Denna typ av skrämselretorik menar Huysmans 
används av makthavare vilket legitimerar exceptionella och undantagsmässiga 
bortfall från vanliga regelverk. Regeringen målar upp en bild av hur hoten och 
riskerna inom cyber- och informationsområdet kan likställas med väpnat angrepp 
mot vår nation och våra värden vilket ramar in frågan som både akut och 
prioriterad. Huysmans menar vidare att en sådan retorik och konstruktion av vad 
han kallar ”exceptional insecurity” får till följd att politiken blir elitfokuserad och 
blir till ”high politics” som hanteras av säkerhetsorganisationer och elitaktörer 
inom området trots att dessa processer också har bäring på, och påverkar, 
människors vardag (Huysmans 2014: 33). Detta i sin tur kan ifrågasätta 
legitimiteten hos våra politiska makthavare i relation till samhället och 
befolkningen. Utöver detta bidrar det till en utveckling där samhället förhåller sig 
till osäkerheter, otydliga risker och odefinierade fiender vilket i vidare bemärkelse 
riskerar utveckla ett samhälle som styrs av rädsla (Huysmans 2014: 32). På så vis 
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aktualiserar undantagspolitiken frågor kring osäkerheter den radikala 
motsättningen mellan lagstiftning och politik och legitimiteten i politiska 
handlingar (ibid: 32, 59). Huysmans beskrivning av denna utveckling är särskilt 
relevant och påtaglig vad gäller cyber- och säkerhetspolitiska frågor eftersom de 
så tydligt inverkar på våra vardags- och till och med våra känsloliv. Vi lever idag i 
mångt och mycket våra liv mitt i ett informationsflöde och stora delar av 
samhället, liksom människorna i det, är helt beroende av systemen för att fungera. 
Det gäller även de mest privata delarna av tillvaron. Regeringens formulering av 
säkerhet inom cyber och information fångar både frågor om säkerhet som 
påverkar hela samhället och enskilda individer, men åberopar också väpnat 
angrepp, hot mot nationen som politisk enhet, hot mot våra gemensamma och 
grundläggande demokratiska värden och vår frihet.  

Som tidigare redovisat i analysen är tonen i skrivelsen tydligt 
alarmerande och budskapet är att hoten bör prioriteras och värderas högre. På så 
vis kan regerings värderiktning tolkas som en form av undantagsretorik där 
osäkerheter höjs i likhet med vad Huysmans beskriver som riskfyllt. Det utmålade 
hotet från ”cyberrymden” förstärks ytterligare av regeringens återkommande 
beskrivning av hotbilden i mystifierande termer, som antagonistiska krafter vilka 
ska uppmärksammas både i den digitala vardagen och i relation till angrepp mot 
hela samhällets funktioner. Osäkerheterna finns överallt, framställes det som. 
Huysmans beskriver detta sätt att konstruera en fiende som ett sätt att intensifiera 
upplevelsen av att det är ett nödläge där det vi håller mest kärt framhålls som 
hotat i grunden och han benämner det som ”obunden säkerhet” (Huysmans 2014: 
40). Detta får till följd att osäkerheter cirkulerar och gör att både stater och 
människor ständigt är på sin vakt eftersom vi hela tiden förhåller oss till dessa 
risker. Ett sådant politiskt klimat leder, enligt Huysmans, till att säkerhet - eller 
snarare osäkerhet - kommer att styra politiken, liksom våra vardagsliv, där 
riskminimering föregår demokratiska processer och riskerar att urholka vårt 
demokratiska samhälle (Huysmans 2014: 182-183). Det ultimata hotet som denna 
utveckling leder till beskrivs av Huysmans som auktoritära stater som i första 
hand styrs, inte politiskt, utan teknokratiskt där politiska beslutsprocesser hamnar 
i händerna på säkerhetsexperter, riskhanterare, programmerare och ingenjörer som 
får sin legitimitet genom sin expertis.  

Politiska beslutsprocesser förbyts i ett sådant scenario till ett 
organiserande av samhället utifrån säkerhetskunskaper som vinner prioritet över 
politiska beslutsprocesser. Teknokrati – till skillnad från demokrati - styrs av 
experter som använder sig av teknologiska lösningar på sociala och politiska 
problem (ibid: 149-150). Den teknologiska utvecklingen medför inte per 
automatik en teknokratisk samhällsutveckling, men Huysmans menar att det finns 
en koppling däremellan eftersom teknologi anses avpolitiserad och neutral till sin 
karaktär vilket gör att den kan medföra ett åsidosättande av demokratiska värden 
såsom rättvisa och frihet till förmån för hantering av osäkerheter (ibid: 152).  
Men var går gränsen för ett sådant åsidosättande och hur kan det studeras och 
tolkas? Denna begränsade studie kan inte bidra med en sådan ansats då underlaget 
i form av en skrivelse är ett alltför tunt material för att utläsa någon sådan tendens 
eller för den delen kunna dra en grundad slutsats i frågan. En utökad studie med 
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större material som även inkluderade dokument som mer specifikt fokuserades 
kring regeringens förhållningssätt till just cybersäkerhet relaterad till personlig 
integritet och frihet skulle dock kunna bidra med ett sådant mer riktat perspektiv.  
Min studie har däremot undersökt den retoriska formuleringen av hotbilderna och 
problemen som regeringen lyfter i den nationella skrivelsen för informations- och 
cybersäkerhet, och slutsatsen från studien är att regeringens alarmistiska ton vad 
gäller hot och risker mot vårt samhälle och vår nation inom cyber och information 
inte rakt av kan jämföras med den teknokratiska och auktoritära 
samhällsutveckling som Huysmans varnar för. Emellertid följer diskursen i 
skrivelsen - formuleringarna av hotbilder och konstruktioner av osäkerhet, 
varningar för existentiella cyberhot som kan riktas mot nationen – det som 
Huysmans beskriver som en upptrappning av riskmedvetenhet och säkerhetisering 
av hela vårt samhälle.  

I skrivelsen beskriver regeringen cyber och informationsområdet som 
präglat av komplexitet och gränsöverskridande risker och hot vilket försvårar 
förståelse för hotens karaktär och källa. Inställningen som förmedlas är att hoten 
och riskerna från cyberrymden är abstrakta och grandiosa. Trots detta framgår det 
av skrivelsen att skyddet av individens data och personliga integritet tar mindre 
plats i skrivelsen än hotet mot nationen. Ett resultat av analysen har visat att 
regeringen lägger det yttersta ansvaret för säkerheten vad gäller den egna datan på 
individen – vilket kan ses som en oförmåga hos den suveräna staten att förmå 
bistå sina invånare med stöd men också ett sätt av avpolitisera frågan. Att cyber- 
och informations-hotet beskrivs som komplext och allomfattande kan vidare ge 
konsekvensen att det blir svårare att utkräva politiskt ansvar. Genom att 
regeringen förlägger ansvar för riskhantering och säkerhetsmedvetande på hela 
samhället blir upplevelsen att makten inte längre ligger hos den svenska staten 
utan att den decentraliseras. Hamnar den hos våra expertmyndigheter på området? 
SAMFI-gruppen ges ett stort ansvar i frågan utan att deras befogenheter eller 
integritetsfrågor problematiseras vidare. Detta kan jämföras med det Huysmans 
beskriver som en avpolitiserad och neutraliserad fråga där säkerheten i större 
utsträckning än den politiska makten och de demokratiska processerna sätts i 
centrum. 

För nationen Sverige framstår det som att regeringen utgår ifrån att det 
existentiella hotet som är riktat mot oss kräver storpolitiska lösningar som främst 
involverar samordning och informationsdelning av myndigheter bland annat inom 
försvar, polis, säkerhetspolis och FRA. I strategin omfattar denna åtgärdsplan inte 
några problematiseringar eller något omnämnde av vad detta närmare innebär, för 
exempelvis personlig integritet och frihet där vår egen information och data 
hamnar i händerna på dessa myndigheter. Demokratiska hot mot våra institutioner 
nämns i termer av desinformation och påverkanskampanjer, men dessa kommer 
utifrån. Att också den egna statens och nationella myndigheters säkerhetsutövande 
kan sättas i motsatsförhållande till demokrati är alltjämt en tystnad som råder i 
skrivelsen. Denna tystnad är ett anmärkningsvärt analysresultat som kan indikera 
en ovilja hos regeringen att glänta på dörren till frågor som rör dessa 
integritetsfrågor. Genom att utestänga sådana självkritiska element vad gäller 
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exempelvis övervakning, informationsdelning och personlig integritet så uteblir 
också möjligheten att på en samhällelig nivå diskutera och debattera frågorna.  
Att personlig integritet, och hotet mot denna, enbart nämns i relation till andra, 
auktoritära stater och antagonistiska krafter, eller förövare, vilka Sverige i 
skrivelsen tydligt distanserar sig från är såldes ett resultat som ytterligare kan 
anses stärka denna tes. Ett resultat av studien är den intressanta paradoxen att 
regeringen å ena sidan slår sig för bröstet angående Sveriges värnande av frihet 
och demokrati samtidigt som dimensionen av statens roll och ansvar för 
övervakning, datainsamling, kontroll och frihetsinskränkning närmast helt utesluts 
i ekvationen.  
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