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Informationssäkerhet i press och politik  

Trots informationssamhällets stora fördelar, medför 
beroendet av informationsteknologin även flera 
risker. För att bättre förstå vilka cybersäkerhetsrisker 
som uppmärksammas i det svenska samhället så 
har forskningsprojektet undersökt tidningar och 
riksdagsdokument. 

Den offentliga bilden av cybersäkerhetsproblem i exempelvis 
nyhetsmedia och riksdagen bidrar sannolikt till att forma 
allmänhetens och beslutfattares uppfattningar och attityder på 
området. Kunskap om hur cybersäkerhet framställs i tidningar 
och riksdagsdokument ger därför möjligheter för aktörer, 
såväl offentliga som privata, att förbättra sina analyser och det 
stöd och den samordningen av cybersäkerhetsfrågor i 
samhället de kan erbjuda. 

Projektet har fyra huvudresultat. För det första visar projektet 
på cybersäkerhetsproblematikens spännvidd i det offentliga rummet. 
Exempelvis framställs ett problem för och från information 
och informationssystem på makro-, meso- och mikronivå 
(med hot för och från stater, organisationer och individer). För 
det andra har projektet visat på stora likheter mellan tidningar 
och riksdagsdokument. Nästan alla teman för risker finns i 
både tidningar och riksdagsdokument. I många fall, 
uppmärksammas problemets delar i samma utsträckning, till 
exempel, sabotage, spionage, spam, bedrägerier, intrång och 
överbelastningsattacker. För det tredje har projektet pekat på 
ett antal skillnader. Exempelvis, politiska storskaliga hot som 
krig och terrorism är vanligare i riksdagsdokumenten, medan 
”hackare” är vanligare i tidningarna. För det fjärde har 
projektet visat på förändringar över tid. Tidningsmaterialet 
uppvisar tre trender: en militarisering med ökat fokus på 
relationen mellan stater, ett ökat fokus på organisationer som 
hot, och hajper av illasinnade innovationer som till exempel 
spam, bedrägerier, virus och överbelastningsattacker. I 
riskdagsdokumenten har intresset för nästan alla teman 
tilltagit dramatiskt under senare år. Nästan inga teman har 
minskat med tiden.  
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