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Sammanfattning/Abstract 

För att försöka förklara den rubricerade frågan har jag använt teori om säkerhetisering av hotbilder. 
Metoden har varit en kvalitativ jämförande fallstudie. Jag har undersökt tre fall - två inom 
informationssäkerhet och ett inom krishantering.  

Vad krävs för att en säkerhetspolitisk fråga (hotbild) ska bryta igenom ’glastaket’ och hamna på den 
högsta politiska nivån (i detta fall inom Regeringskansliet)? Sårbarhets- och säkerhetsutredningen 
föreslog 2001 samordningsfunktioner inom Regeringskansliet för både informationssäkerhet och 
krishantering. Regeringen valde dock att delegera ansvaret för bägge funktionerna till myndighets-
nivån när Krisberedskapsmyndigheten bildades 2002. Ett antal ytterligare utredningar inom 
informationssäkerhet har sedan föreslagit detta på nytt, utan något resultat. Den ”Oxenstiernska” 
byråkratimodellen med självständiga myndigheter är svår att ändra! Den enda avgörande skillnaden 
mellan fallen är tsunamin 2004, där resultatet blev en krishanteringsfunktion inom Regeringskansliet. 
En möjlig slutsats av detta är att det kommer att krävas en ’cyber-tsunami’ för att motsvarande ska ske 
inom informationssäkerhet! Alternativt att samhällsdebatten förändras på ett avgörande sätt och tunga 
aktörer börjar kräva en sådan funktion. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vikten av informationssäkerhet har ökat under senare år, både i den militära och civila kontexten. 
Hotbilden har ökat väsentligt och därmed borde också hanteringen av informationssäkerhet ha fått en 
mer framskjuten position på den politiska dagordningen och därmed också inom Regeringskansliet. Så 
har bara delvis skett och många debattörer genom åren har frågat sig om det krävs ett ’elektroniskt 
Pearl Harbor’ för att informations- och cybersäkerheten ska tas på allvar inom Regeringskansliet?  

Sex utredningar sedan 1997 har pekat på behov av nya organ för samverkan och koordinering, på såväl 
myndighetsnivå som inom Regeringskansliet. Den sjunde utredningen från 2015 föreslog bl.a. en ny 
nationell strategi för information- och cybersäkerhet samt nya organ för samordning. I juni 2017 
beslutade regeringen om den nya strategin, men man har fortfarande inte hanterat frågan om 
samverkan och koordinering inom Regeringskansliet. Det är dock ett ’välkänt’ problem att 
Regeringskansliet har svårt att hantera tvärsektoriella frågor som informationssäkerhet. Det är i 
nuläget fyra departement och (minst) åtta myndigheter som delar på ansvaret för informationssäkerhet 
på nationell nivå (Nicander 2015a:195). 

Behovet av koordinering av dessa frågor inom Regeringskansliet har också blivit uppenbart i samband 
med ”haveriet inom Transportstyrelsen” (transportgate) sommaren 2017. Här blir den undermåliga 
hanteringen av informationssäkerhetsfrågorna inom Regeringskansliet tydligt, både vad det gäller 
koordineringen mellan departementen, och den bristande styrningen av myndigheter. Sveriges 
förvaltningstradition med ett slimmat regeringskansli, inget ministerstyre och starka självständiga 
myndigheter gör det svårt för Regeringskansliet att hantera incidenter av den här typen. Regerings-
kansliet har över tiden utvecklats till mer och mer av en stuprörsorganisation, där ingen har det 
praktiska ansvaret för helheten. Det gör att den centrala överblicken, styrningen och makten har 
försvagats. Detta gör det ännu viktigare med en ’cybersäkerhetskoordinator’ inom Regeringskansliet 
(Nicander 2017). 

Hanteringen av informationssäkerhet kan jämföras med ett annat tvärsektoriellt hotområde, nämligen 
krishantering. Även här ansåg regeringen i början av 2000-talet att det inte behövdes något kris-
hanteringsorgan inom Regeringskansliet, eftersom behovet av samordning närmast hörde hemma på 
myndighetsnivå. Tsunamin i Sydostasien 2004 och stormen Gudrun 2005 visade dock att det svenska 
krishanteringssystemet inte räckte till och som följd av detta inrättades bl.a. ett kansli för krishantering 
inom Regeringskansliet (Crismart 2017:15f). 

1.2 Forskningsfråga 
Syftet med denna uppsats är att beskriva utvecklingen av styrning och samordning av informations- 
och cybersäkerhet på nationell nivå i Sverige. Fokuset ligger på Regeringskansliet och de centrala 
säkerhetsmyndigheterna. Som jämförande fall kommer jag att använda Regeringskansliets kris-
hanteringsenhet som bildades 2005/2008 efter tsunamin 2004. Både informationssäkerhet och 
krishantering är tvärsektoriella frågeställningar, där det skett en tydlig ’säkerhetisering’ på nationell 
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nivå under de senaste 20 åren. Det finns dock en avgörande skillnad och det är att krishantering finns 
som en egen funktion inom Regeringskansliet. 

Min hypotes är att en fråga kan säkerhetiseras, utan att det för den skull blir en ny policy i slutändan. 
Det finns en tydlig tendens inom Regeringskansliet att ’institutionalisera’ även tydligt säkerhetiserade 
frågeställningar, genom att delegera hanteringen till en eller flera myndigheter, snarare än att lyfta upp 
hanteringen på den högsta politiska nivån. Detta skapar i sin tur otydlighet i styrning och samordning 
inom Regeringskansliet och mellan myndigheter.  

Denna uppsats ämnar besvara följande frågeställningar: 

 Hur kommer det sig att vissa hotbilder leder till policyförändringar, men inte andra? 

 Vad krävs för att en säkerhetspolitisk fråga ska bryta igenom ’glastaket’ och hamna på den 
högsta politiska nivån, det vill säga inom Regeringskansliet? 

 Varför finns det inte en samordnare för informationssäkerhet inom Regeringskansliet? 

2 Teori 

2.1 Tidigare forskning 
Nyckelorden för denna uppsats är Informationssäkerhet/Cybersäkerhet, Hotbild, Säkerhetisering, 
Policyanalys och Krishantering. Den tidigare forskningen koncentreras också till dessa områden. 

Grunden är teorin i Johan Erikssons bok Kampen om hotbilden: Rutin och drama i svensk säkerhets-
politik (Eriksson 2004). Boken omfattar hotbilder under hela efterkrigstiden, men koncentrerar sig på 
tiden efter kalla krigets slut och skildrar även kampen att göra IT (informationssäkerhet) och 
miljöproblem till säkerhetspolitiska frågor. Utgångspunkten är att förändrade hotbilder får genomslag 
på dagordningen antingen då grundvalarna för säkerhetspolitiken förändras (s.k. formativa perioder) 
eller vid dramatiska kriser. Enligt Eriksson teori är det de formativa perioderna som i första hand 
öppnar upp för nya hotbilder och därmed också för förändringar på den politiska dagordningen.  

Johan Eriksson har också medverkat i boken International Relations and Security in the digital age 
(Eriksson & Giacomello red. 2007). Denna handlar om hur informationsrevolutionen påverkar 
säkerheten för stater och organisationer. Den diskuterar också hur befintlig International Relations-
teori klarar att hantera dessa hot och konstaterar att informationssäkerhet generellt varit försummat. 

Lars Nicander ger i boken New threats – Old routines, Bureaucratic adaptability in the security policy 
environment (Nicander 2015b) en översikt över hur hotbildsområdet har utvecklats de senast 20 åren 
med särskilt fokus på informationssamhället och cyberhot. Den tar också upp de ’byråkratiska’ 
svårigheter som finns kring att hantera nya hot. Boken ger även en sammanfattning av hur området 
informationskrigsföring/informationsoperationer (IW/IO) utvecklats i Sverige från 1990-talet till idag. 
Nicander sammanfattar också dagens cyberhot mot Sverige, och behovet av åtgärder, i det gränslösa 
hotet från cyberrymden (Nicander 2015a). 

Teori kring hur olika hotbilder kommer upp på den säkerhetspolitiska dagordningen utgår från den s.k. 
Köpenhamnsskolan och deras konstruktivistiska teori om ’säkerhetisering’. Denna teori utvecklades 
ursprungligen i boken Security: A New Framework for Analysis av Barry Buzan, Ole Waever och Japp 
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de Wilde (Buzan m.fl. 1998). Säkerhetisering innebär att något, i princip vad som helst, betecknas som 
ett existentiellt hot mot stat eller samhälle. Genom att definiera något som ett säkerhetshot, en 
nationell risk, en allvarlig sårbarhet eller liknande, gör man anspråk på att frågan snabbt ska prioriteras 
och att ’extraordinära’ åtgärder kan behöva vidtas. 

Teorin kring hur en policy kommer upp och prioriteras på den politiska dagordningen utgår ifrån John 
W. Kingdon och boken Agendas, Alternatives, and Public Policies (Kingdon 1995). Tidigare 
forskning inom policyområdet har framför allt fokuserat på hur policies beslutas och inte på hur ett 
problem blir ett problem. Beslutsagendan består enligt Kingdon av tre strömmar: problem, policies 
och politik. Nya policies uppstår när de tre strömmarna länkas ihop och det samtidigt finns ett öppet 
policyfönster. En del policyfönster är förutsägbara (till exempel val), andra är mer oförutsägbara (till 
exempel kriser). 

När det gäller hotbilder och krishantering är boken The politics of crisis management: Public 
leadership under pressure (Boin m.fl. 2017) en viktig källa. Den innehåller teoretiska och empiriska 
analyser som säger mycket om hotbildspolitikens natur samt ger även exempel från svensk nationell 
(och internationell) krishantering. 

Min egen forskning inom rubricerade områden har visat att det finns en lucka i dagens forskning. 
Enligt teorin är det främst de ’formativa perioderna’ som öppnar upp för nya hotbilder och därmed 
också för förändringar på den säkerhetspolitiska dagordningen. Min egen forskning visar att det 
snarare är ’kriser’ som driver förändringar på den svenska säkerhetspolitiska dagordningen, vilket 
denna uppsats kommer att visa. 

2.2 Vald teori 
Den valda teorin utgår ifrån Johan Erikssons bok Kampen om hotbilden (Eriksson 2004). Denna 
innehåller teori om hotbilder inom bl.a. IT-området, vilket är huvudämnet för denna uppsats. Teorin 
inom området är mångfacetterad och har både inslag av konstruktivism (säkerhetiseringsteori) och 
policyanalys. Inledningsvis förklaras centrala begrepp och den teori som kommer att användas. 

2.2.1 Centrala begrepp och teori 

Informationssäkerhet och Cybersäkerhet 

Två begrepp som är centrala i denna uppsats är informationssäkerhet och cybersäkerhet. Informations-
säkerhet innebär en strävan att skydda informationens tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och 
spårbarhet. Informationssäkerhet omfattar såväl administrativa som tekniska åtgärder för att skydda 
informationen. För svenska förhållanden räcker det att använda begreppet informationssäkerhet. 
Internationellt har däremot Cyber Security allt mer kommit att ersätta begreppet Information Security 
(SOU 2015:23:14f). 

Hot och hotbild 

Med hot avser vi något som är farligt, men som ännu inte inträffat. Betoningen ligger ofta på att det är 
något som är överhängande, och om motåtgärder inte vidtas, så kommer det att drabba det som anses 
vara hotat. Då man talar om ett hot ger man egentligen uttryck för en rädsla om att ett centralt värde 
står på spel. En hotbild är en föreställning av ett hot, det kan också vara skildringen av en situation 
eller ett bredare spektrum av hot. I vardagsspråk gör man inte alltid skillnad på hot eller hotbild 
(Eriksson 2004:25f).  
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Det finns inte något enkelt samband mellan ’verkliga’ hot och den uppmärksamhet de får i samhälls-
debatten och i det politiska beslutsfattandet. Hotbilder kan dessutom vara föremål för under- och 
överskattningar samt för feltolkningar och medvetna manipulationer. När informationen är bristfällig 
och/eller svårtolkad finns risk för såväl skräckvisioner som vilseledning ägnad åt att skapa en falsk 
känsla av trygghet. Det sker även en filtrering av hotbilder på vägen mellan upptäckt och politisk 
behandling. Filtreringen består av olika psykologiska, politiska, byråkratiska och mediala processer. 
Kampen om det s.k. ’problemformuleringsprivilegiet’ är helt centralt för hur hotbilder filtreras 
(Eriksson 2004:15ff). 

Säkerhetisering 

Säkerhetsstudier är ett fält inom internationella relationer (IR) som historiskt haft mellanstatliga 
konflikter som studieobjekt. Det var först på 90-talet som frågor kring makten över dagordningen fick 
ett genomslag inom området säkerhetsstudier. Att frågor kring den politiska dagordningen 
uppmärksammades hänger ihop med debatten om det vidgade säkerhetsbegreppet efter kalla kriget 
samt framväxten av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv inom IR. Frågan om vilka hot och hotbilder 
som bör prioriteras blev snabbt politiserad och präglad av intresse- och värdekonflikter. Social-
konstruktivismen kritiserade den traditionella objektivistiska synen på hot och bidrog också till att 
uppmärksamma retorikens betydelse för om och hur en hotbild får politiskt genomslag. Ofta används 
uttrycket ’säkerhetisering’ i betydelsen en språklig handling (speech act) där något, i princip vad som 
helst, betecknas som ett existentiellt hot mot stat eller samhälle. Genom att definiera något som ett 
säkerhetshot, en nationell risk, en allvarlig sårbarhet eller liknande, gör man anspråk på att frågan 
snabbt ska prioriteras och att ’extraordinära’ åtgärder kan behöva vidtas (Buzan m.fl. 1998:23ff, 
Eriksson 2004:53ff, Eriksson & Giacomello 2007:17ff). 

Den politiska dagordningen 

Med den politiska dagordningen avses de frågor som statliga beslutsfattare för tillfället ägnar stor 
uppmärksamhet åt. Det är inte bara viktigt vilka frågor som finns på den politiska dagordningen, utan 
också hur de prioriteras. Dagordningsforskaren John. W. Kingdon (1995) skiljer till exempel mellan 
problemdagordningen och beslutdagordningen. Frågor som det fattas beslut om finns bevisligen på 
dagordningen, men långt ifrån alla problem som beslutsfattare ägnar stor uppmärksamhet åt leder till 
konkreta beslut. En fråga som betecknas som en hotbild kan alltså vara såväl på - som utanför - 
dagordningen. Och frågor som redan är på dagordningen kan vid ett visst tillfälle gestaltas som ett hot, 
eller tvärtom omtolkas som ett icke-hot. Hotbildernas dagordning är därmed endast en mindre del av 
den politiska dagordningen. Dessutom betecknas vissa hot på dagordningen som ’säkerhetspolitiska’, 
men långt ifrån alla. Det finns i princip fyra olika utfall som kan urskiljas i hanteringen av en 
dagordning: 1) frågan hamnar på dagordningen; 2) den försvinner från dagordningen; 3) den hindras 
från att hamna på dagordningen; 4) den omtolkas eller omprioriteras (Eriksson 2004:27ff). 

Dagordningens gränser är flytande. I praktiken kan det vara svårt att avgöra om en fråga avförs ifrån 
dagordningen eller om den bara prioriteras ned. Av särskild vikt är den fjärde punkten, det vill säga 
hur frågor tolkas och prioriteras. Om en fråga inte bara diskuteras, utan också är föremål för konkreta 
förslag eller till och med formella beslut, är den uppenbart prioriterad före andra frågor (Eriksson 
2004:29). 

2.2.2 Analysmodell 

Analysmodellen utgår ifrån Eriksson (2004) och har fyra grundläggande komponenter: Aktörer, 
Problemgestaltning, Aktörers drivkrafter och Policyfönstret.  
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Aktörer 

En viktig utgångspunkt är att dagordningen inte skapar sig själv. Det krävs att någon aktör 
(beslutsfattare) tydligt säger att detta är ett problem och att något måste göras åt det! Problem kan 
också överdrivas eller underdrivas. Om risken att misslyckas med en insats är stor och att 
beslutsfattaren därmed bli syndabock, är det möjligt att denne helt avstår från att ta itu med ett 
problem. Situationer som uppfattas som hotande eller riskfyllda kan också få beslutsfattare att 
överdriva ett problem och driva igenom extraordinära åtgärder, även om informationen är bristfällig. 
Men så snart den omedelbara krisen är över minskar uppmärksamheten och därmed rädslan för 
problemet. Skillnader mellan olika människors värderingar och världsbilder gör också att de inte 
uppfattar ett problem på samma sätt eller ens ser det som ett problem. Aktörerna är således viktiga vad 
det gäller att forma dagordningen (Eriksson 2004:60ff).  

De aktörer som aktivt försöker påverka dagordningen, inklusive de centrala beslutsfattarna själva, 
brukar kallas policyentreprenörer. Dessa kan finnas både inom och utanför den policyskapande 
processen. ’Insiders’ finns vanligen inom den policyskapande processen, medans ’outsiders’ är aktörer 
som försöker påverka dagordningen, men som står längre ifrån den formella policyprocessen 
(Eriksson 2004:63f, Kingdon 1995:122f). 

Aktörerna är i första hand det säkerhetspolitiska etablissemanget. Med detta avses de aktörer som har 
ett formellt ansvar för analys, beredning, beslutsfattande och genomförande av säkerhetspolitik. De 
viktigaste aktörerna är: statsmakterna (riksdag och regering), myndigheter, politiska partier, medier 
och näringsliv. Dessa spelar någon av följande roller: hotbildsproducent, uttolkare, beslutsfattare eller 
utmanare. Det är dock inte alla ministrar och myndigheter som är aktörer, utan främst de som har ett 
säkerhetspolitiskt ansvar (Eriksson 2004:87ff).  

Försvarsberedningen anses vara den tyngsta aktören inom informationssäkerhet. De styr till stor del 
vilka hotbilder som kommer upp på den säkerhetspolitiska dagordningen. Aktörerna är dock inte bara 
de som diskuterar och analyserar hotbilder, utan också de som aktivt hanterar dessa hot. I den 
sistnämnda gruppen finns försvarsmakten, säkerhetsmyndigheterna samt delar av näringslivet 
(Eriksson 2004:104ff). 

Problemgestaltning (framing) 

En och samma händelse kan uppfattas på olika sätt av olika personer. En händelse eller ett tillstånd är 
dock inget problem om det inte uppfattas och framför allt gestaltas som ett sådant. Det räcker inte att 
aktörer tänker på frågan som ett problem. De måste också tala om för andra att det är ett problem, vad 
för slags problem det är och vad som behöver göras. Betydelsen av hur problem definieras och 
gestaltas brukar kallas framing. Ett annat ord för detta är gestaltningsteori. Det handlar om att gestalta 
något som hotande, på ett sådant sätt så att andra lyssnar och blir övertygade eller övertalade att ägna 
frågan uppmärksamhet. Med insikt om gestaltningens betydelse kan en politisk aktör medvetet 
påverka dagordningen. I säkerhetiseringsteorin läggs fokus på den uttalade hotbilden för en stat eller 
ett samhälle, det vill säga gestaltningen av något som ett hot, snarare än på den verklighet (eller 
inbillning) som hotbilden avser. Ett tydligt exempel på denna hotbildsgestaltning är att beteckna något 
som ett säkerhetspolitiskt hot. Detta kännetecknas av att vara brådskande, ha hög prioritet, att överlev-
naden står på spel, att det är statens ansvar och att det kan kräva extraordinära insatser för att hantera. 
Motsatsen är naturligtvis att avdramatisera frågan och undvika de negativa konnotationer som 
hotbilden innebär, det vill säga att försöka ’avsäkerhetisera’ frågan. Säkerhetspolitik anses ofta vara 
grunden för all annan politik. Om grundläggande säkerhetshot inte kan avvärjas kan andra politiska 
mål heller inte uppnås. Att betrakta något som ett säkerhetspolitiskt hot kan således också vara ett sätt 
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att få upp en fråga på den politiska dagordningen. Som redan konstaterat är det grundläggande vem 
eller vilka som har problemformuleringsprivilegiet. Av tradition är säkerhetspolitiken starkt 
institutionaliserad (Eriksson 2004:66ff). 

I gestaltning av säkerhetspolitiska hot är det två frågor som står i centrum. Vilka kriterier används för 
att identifiera hot som säkerhetspolitiska samt vilka hotbilder ska räknas som säkerhetspolitiska? I 
grunden finns den breddade hotbilden som funnits sedan 90-talet, men det ska också handla om 
’antagonistiska aktörer’ och ’samhällsomstörtande’ händelser. Därmed görs en tydlig avgränsning mot 
stora olyckor och naturkatastrofer m.m. Samtidigt inkluderas inte bara stater, utan även icke-statliga 
aktörer (Eriksson 2004:118f). 

Gestaltningen av hot mot informationssäkerhet har tagit ett allt större utrymme på den säkerhets-
politiska dagordningen sedan mitten av 90-talet. Retoriken inom informationssäkerhetsområdet utgår i 
stort från tre diskurser: IT-säkerhet (civil), IT-brottslighet (polis) och informationsoperationer 
(militär). Gränsdragningen är dock inte självklar, då en och samma händelse kan påverka alla tre 
diskurserna. Den säkerhetspolitiska retoriken av informationssamhällets hotbilder karaktäriseras av 
krigsrisker och skräckvisioner, oklarheter vem som är angriparen och föreställning om att hoten 
upplöser gränserna mellan stat, privat och offentligt. Sammantaget innebär detta en kraftigt ökad 
osäkerhetskänsla (Eriksson 2004:128f, Eriksson & Giacomello 2007:20). 

Säkerhetspolitisk retorik karaktäriseras normalt av en hög dramatik. Krigsretoriken gör också att 
frågorna ges högre prioritet och att det blir ett säkerhetspolitiskt problem. Betydelsen av hur hotbilder 
gestaltas är särskilt tydlig då förändringar i retoriken (omgestaltning) studeras. Detta är tydligt inom 
informationssäkerhetsområdet, där man till exempel gått från att prata om informationskrigsföring till 
informationsoperationer. Skräckvisioner om ett ’elektroniskt Pearl Harbor’ har tonats ned. Detta kan 
också ha att göra med att dessa hotbilder blivit mer institutionaliserade och då minskar behovet av att 
måla upp skräckinjagande hotbilder (Eriksson 2004:150f, Eriksson & Giacomello 2007:8).  

När hotbilden väl är institutionaliserad skapas rutiner för upprätthållande. De nya hoten tenderar dock 
att överlappa varandra och ligger inte entydigt inom en myndighets ansvarsområde. Denna 
komplexitet ökar den byråkratiska osäkerheten och rivaliteten, vilket också innebär att hotbilderna 
tenderar att politiseras istället för att enbart administreras (Eriksson 2004:204). 

Aktörers drivkrafter (intressen och idéer) 

Hotbilders genomslag på den politiska dagordningen beror i hög utsträckning på i vilken grad de är 
institutionaliserade. En institutionaliserad hotbild är seglivad. Institutionaliseringen innebär att rutiner 
upprättas för hotbildsanalys, budget och tjänster tillsätts och expertis utvecklas. När institutionen väl 
är skapad ligger det i dess företrädares intresse att behålla den hotbild som byråkratin är satt att 
hantera. Hotbildens position på dagordningen stärks av att institutionen utvecklar och behåller 
’problemformuleringsprivilegiet’ inom området. För att nya alternativa hotbilder ska få uppmärk-
samhet krävs en genomgripande förändring. Så länge en institutionaliserad hotbild inte är allvarligt 
utmanad väcks inget brett intresse bland institutionens aktörer för något nytt. Vad som krävs är 
antingen ett sammanbrott för institutionen själv eller dramatiska förändringar i den allmänna synen på 
den institutionaliserade hotbilden (Eriksson 2004:174). 

Efter kalla kriget uppstod nyfikenhet på alternativa hotbilder inom det säkerhetspolitiska 
etablissemanget. Satsningen på IT-hotbilder och informationsoperationer var ett exempel på detta. IT 
var ett snabbt framväxande område och avsaknaden av en tydlig institutionalisering gjorde att det 
skapades möjligheter att hitta såväl problem (hotbilder) som lösningar (institutioner). Det fanns tydliga 
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kopplingar till det ’gamla’ militära etablissemanget samt en internationell idéspridning kring IT-hot 
och informationsoperationer (Eriksson 2004:175f). 

Policyfönstret 

Förändrade hotbilder får genomslag på dagordningen antingen då grundvalarna för säkerhetspolitiken 
förändras (s.k. formativa perioder) eller vid dramatiska kriser. Formativa perioder innebär inte bara en 
möjlighet att omprioritera hotbilder, utan vidgar eller krymper själva ramarna för det säkerhets-
politiska tänkandet. Ett exempel på detta är att efter det ’kalla kriget’ uppstod ett vakuum i den 
säkerhetspolitiska dagordningen, där alternativa hotbilder som IT kunde lyftas upp på den säkerhets-
politiska dagordningen. Dramatiska kriser (U137, Harrisburg, Tjernobyl m.fl.) har inte samma 
genomslag på den säkerhetspolitiska dagordningen som formativa tillfällen. De utgör temporära 
’fönster’ för påverkan, men enbart i form av omprioriteringar inom ramen för en redan etablerad 
’smal’ eller ’bred’ säkerhetspolitisk hotbild. Vid kriser sker ofta en omprioritering av hotbilder, då en 
hotbild lyfts fram på bekostnad av andra. Även storleken på krisen spelar roll för hur mycket och hur 
länge möjligheternas fönster är öppet. Ett exempel på detta är 11 september 2001, där USA 
omprövade (omprioriterade) sin utrikespolitik till kriget mot terrorismen. Detta innebar ju inte att 
andra hotbilder försvann, utan snarare att en hotbild (terrorism) lyftes upp (Eriksson 2004:194f). 

2.2.3 Kritik 

Teorin innehåller två delar, dels själva hotet, dels hur hotet gestaltas i den politiska dagordningen. Den 
utgår ifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, där en hotbild säkerhetiseras som ett säkerhetspolitiskt hot. 
Därigenom gör man anspråk på att frågan snabbt ska prioriteras och att ’extraordinära’ åtgärder kan 
behöva vidtas.  

Här finns som tidigare konstaterat kopplingar mot flera akademiska fält. Området säkerhetsstudier har 
sin akademiska hemvist inom IR-studier, medan forskning om dagordning och problemgestaltning i 
huvudsak har utvecklats inom andra akademiska fält, så som policyanalys och medie- och 
kommunikationsstudier. Även inom dessa områden har man uppmärksammat att framväxten av det 
moderna samhället skapar nya risker och riskforskningen är idag ett eget forskningsområde. 
Riskforskningen tittar dock normalt inte på hur hot hamnar på den politiska dagordningen och 
dagordningsforskningen undviker frågor om säkerhetspolitiska hot. Det teoretiska fältet är således 
fragmenterat och mångvetenskapligt (Eriksson 2004:54f). 

Teorin förutsätter att alla fyra komponenterna finns på plats för att en fråga ska komma upp på den 
säkerhetspolitiska dagordningen. Det måste finnas aktörer som driver frågan, det måste finnas ett 
tydligt problem som behöver hanteras, det måste finnas ett politiskt behov av förändring, samt ett 
öppet policyfönster. Om någon av komponenterna saknas så kommer frågan sannolikt att prioriteras 
ned till förmån för andra frågeställningar. 

I detta sammanhang kan man också fråga sig om de fyra delkomponenterna är lika viktiga eller om en 
eller flera står ut. Min hypotes är att ’policyfönstret’ är den viktigaste komponenten, eftersom det är 
denna som avgör om det blir tillräckligt ’moment’ i en hotbild för att den ska kunna ta sig igenom 
’glastaket’ och bli till en ny policy/inriktning. 

En del av min hypotes är att en fråga kan säkerhetiseras till ganska hög nivå utan att den lyfts upp på 
den säkerhetspolitiska dagordningen. Detta hänger ihop med den starka institutionaliseringen inom det 
säkerhetspolitiska området. Det kan också finnas andra ’byråkratiska’ skäl till varför en viss hotbild 
inte lyfts fram. Detta kan till exempel vara organisatoriska skäl eller brist på budget. Sverige har ett 
förhållandevis litet regeringskansli och tenderar därför att lägga ett större ansvar på myndigheterna 
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jämfört med vad man gör i andra jämförbara länder. Det är också svårare att driva förändringsarbete 
under ekonomiskt svåra förhållanden, såvida detta inte i sig öppnar ett policyfönster för förändring. 
Vissa frågor kan också vara så politiskt känsliga att man inte vill ta i dem (jämför NATO-frågan). Det 
kan också vara så att man inte ser någon lösning på problemet och därför inte vill lyfta frågan. Dessa 
och andra alternativa förklaringar kommer också att prövas i det fortsatta analysarbetet.   

3 Metod 

En viktig del av forskningen är att hitta relevanta jämförelser. Det är väl valda jämförelser som gör det 
möjligt att dra systematiska slutsatser om vårt forskningsproblem. Beslutet om vilka jämförelser man 
gör brukar kallas forskningsdesign. Det är ytterst forskningsfrågan som styr valet av metod. I detta fall 
vill vi förklara ett utfall utifrån en befintlig teori. Valet blir att göra en teorikonsumerande under-
sökning där fallet står i centrum. Det centrala i en teorikonsumerande undersökning är att pröva om en 
given faktor ger ett tillfredsställande förklaring till varför det blev som det blev i just det undersökta 
fallet (Esaiasson m.fl. 2017:87ff). 

I en fåfallstudie gör man en jämförelse mellan fall som är så lika varandra som möjligt på relevanta 
oberoende variabler förutom på den förklaringsvariabel som står i centrum för undersökningen (den 
beroende variabeln). Det viktiga i en fåfallstudie är att välja strategiska fall där man har tillgång till 
tillräcklig information för att kunna göra den eftersökta kontrollen (Esaiasson m.fl. 2017:102). 

Undersökningsmaterialet är i denna studie statliga utredningar med därpå följande propositioner från 
regeringen. Av naturliga skäl kan en sådan process pågå under flera år. För att få en jämförbarhet 
mellan de aktuella fallen kommer analys att behöva göras av olika policyförslag. En lämplig metod för 
detta är att göra en kvalitativ jämförande fallstudie. Eftersom vi eftersöker fall som är så lika som 
möjligt, men som avviker i utfallet, så är det mest naturligt att använda en mest-lika design på 
undersökningen (most similar design eller mss). Målet i detta fall är att identifiera den oberoende 
variabel som gör att vi får olika utfall på den beroende variabeln. 

Ett problem med en mest-lika design är att det är svårt att hitta helt homogena analysenheter. De olika 
fallen kan skilja sig i andra relevanta avseenden. För att säkerställa kausaliteten är det också viktigt att 
det finns en ordentlig variation i den beroende variabeln (Esaiasson m.fl. 2017:103). Ett sätt att öka 
tilltron till våra slutsatser är att genomföra ’informella homogenitetstest’. Ett exempel på detta är att 
byta värden på de oberoende variablerna mellan fallen. Om vi får det omvända resultatet så har vi 
stärkt våra slutsatser. Ett ytterligare sätt att stärka tilltron till sina resultat är att utveckla den egna 
teorin. Det handlar om att utveckla den kausala mekanismen för att tydliggöra på vilket sätt som den 
oberoende variabeln antas producera effekt på den beroende variabeln (Esaiasson m.fl. 2017:106f). 

3.1 Design 
I en teorikonsumerande undersökning är frågan om den interna validiteten viktigt. Den handlar om att 
välja strategiska fall som är så lika varandra som möjligt förutom på det man vill förklara. Däremot är 
den externa validiteten inte lika viktig, eftersom ambitionen inte är att överföra resultatet på en större 
population (Esaiasson m.fl. 2017:154). Det är dock möjligt att det finns generella lärdomar i fallet, 
men det får vi återkomma till i slutsatserna. 
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Validiteten handlar om vad som mäts. Validitet brukar definieras som ”i vilken utsträckning vi 
verkligen undersöker det vi avser att undersöka”. Det handlar om ”graden av överensstämmelse 
mellan den teoretiska och den operationella definitionen”. Validiteten är hög om vi verkligen mäter det 
vi avser att mäta! En annan faktor som är viktigt är reliabiliteten. Denna handlar om hur det mäts. Om 
mätningen är dåligt genomförd, spelar det ingen roll om måtten är valida, det blir fel ändå. Det finns 
flera sätt att stärka reliabiliteten i en undersökning. Ett sätt är att låta en annan forskare genomföra 
motsvarande undersökning. Kommer denne fram till samma resultat säger man att undersökningen har 
en god intersubjektivitet. Ett annat sätt att öka reliabiliteten är att själv göra om undersökningen vid ett 
senare tillfälle. Om resultatet fortfarande är samma säger man att undersökningen har en hög 
intrasubjektivitet. En undersökning kan även uppfylla höga krav på reliabiliteten utan att för den skull 
vara valid. Däremot kan undersökningen aldrig uppfylla höga krav på validitet utan att också uppfylla 
höga krav på reliabilitet. I det avseendet är validitet ett överordnat begrepp. Reliabilitet är ett 
nödvändigt, men inte tillräckligt villkor, för validitet (Bjereld m.fl. 2015:112ff). 

I en kvalitativ textanalys läser vi noggrant textens olika delar, helhet och den kontext som den ingår i. 
Vissa delar av texten anses vara viktigare än andra. Det kan också finnas innehåll som ligger ’dolt 
under ytan’ och som endast kan tas fram genom en intensiv närläsning av texten med hjälp av olika 
analytiska verktyg (Esaiasson m.fl. 2017:211). 

En kvalitativ textanalys är dock subjektiv till sin karaktär och riskerar därmed att få en lägre 
reliabilitet, eftersom resultatet å ena sidan är beroende av personen som gör analysen. Å andra sidan 
blir validiteten högre, eftersom vi med högre precision kan säkerställa att vi faktiskt mäter rätt saker. 
Den slutliga validiteten i undersökningen kommer i hög utsträckning att vara beroende av 
operationaliseringen och den valda analysmodellen.  

3.2 Operationalisering av centrala begrepp 
Den valda analysmodellen (Eriksson 2004) har fyra grundläggande komponenter: Aktörer, 
Problemgestaltning, Aktörers drivkrafter och Policyfönstret. För att operationalisera teorin, det vill 
säga göra begreppen prövningsbara i verkligheten, så behöver vi specificera ett antal frågor som fångar 
det som vi är intresserade av.  

Följande frågor kommer att ställas mot materialet: 

1. Aktörer:  

o Finns det en tydlig aktör (policyentreprenör) som driver frågan? 

o Finns det ett entydigt ansvar eller är det splittrat mellan flera aktörer? 

o Finns det en rivalitet mellan aktörerna? 

2. Problemgestaltning (framing):  

o Finns det ett tydligt problem (hotbild) som gestaltas? 

o Finns hotet med i den övergripande säkerhetspolitiska hotbilden? 

o Finns det tydliga mål och aktiviteter definierade (lösningar)? 
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3. Aktörers drivkrafter (intressen och idéer):  

o Är hotbilden institutionaliserad (ej med på dagordningen) eller politiserad (tydligt med 
på dagordningen)?  

o Vem har problemformuleringsprivilegiet? 

o Finns det ett tydligt behov av förändring i den allmänna synen på hotbilden? 

4. Policyfönstret:  

o Har hotbilden lyfts fram på grund av formativa förändringar eller kriser? 

o Finns det ett ’policyfönster’, det vill säga möjlighet till ny eller omprioriterad hotbild? 

o Finns det andra konkurrerande hotbilder som påverkar policyfönstret? 

Det förväntade resultatet är att både cyberhotet och krishotet har ökat över tiden. Detta följer den 
säkerhetspolitiska utvecklingen samt de incidenter och kriser som inträffat under den aktuella 
perioden. På detta följer också en ökad institutionalisering av de aktuella områdena. 

Det finns således tydliga aktörer, det finns tydliga problem att hantera, det finns (har funnits) 
förändringsbehov och det finns policyfönster som till och från har varit öppna. Frågan är dock om alla 
kategorierna funnits där samtidigt och att det därmed blivit en tydlig förändring i policyn (och inte 
bara omprioriteringar inom den befintliga agendan). 

Som tidigare konstaterat är kvalitativ analys en i hög grad subjektiv process. Ambitionen är dock att 
vara så objektiv som möjligt i hanteringen av undersökningsmaterialet och lämna egna subjektiva 
bedömningar till slutsatserna. 

3.3 Materialval 
Huvudfrågeställningen i denna uppsats är varför det inte finns någon samordnare för informations-
säkerhet inom Regeringskansliet? 

Som vi redan konstaterat så finns det sju utredningar sedan 1997 som har pekat på behov av nya organ 
för samverkan och koordinering av informationssäkerhet, på såväl myndighetsnivå, som inom 
Regeringskansliet. 

De utredningar som jag bedömer som viktigast för frågeställningen är: 

1. Sårbarhets- och säkerhetsutredningen (SÅRB) (SOU 2001:41) som implementerades med 
Krisberedskapsmyndigheten 2002. Här finns ett antal grundläggande förslag för samordning 
och styrning av informationssäkerhet (och krishantering).  

2. Som jämförelseobjekt inom krishantering kommer jag att använda 2005 års Katastrof-
kommission (SOU 2005:104) som kom efter tsunamin och därpå följande beslut om 
införandet av krishanteringskansliet inom Regeringskansliet 2005/2008. Här finns tydliga 
referenspunkter med utredning 1 vad det gäller den grundläggande samordningen och 
styrningen och i detta fall blev det en funktion inom Regeringskansliet (skillnaden i den 
beroende variabeln). 

3. Informations- och cybersäkerhet i Sverige, NISU2014 (SOU 2015:23) som är den senaste 
utredningen inom området och delar av förslagen, bl.a. en ny strategi för statens informations- 
och cybersäkerhet beslutades av regeringen 2017. 
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En fördel med att använda aktuella utredningar (1 och 3) är att SÅRB kom före cyberattackerna i 
Estland (2007), Georgien 2008 och Ukraina 2013-. NISU 2014 har däremot tillkommit under/efter 
desamma när det råder ett helt annat säkerhetspolitiskt läge. En annan tidsmässig fördel är att det finns 
försvarsberedningar 2009 och 2015 som också kompletterar bilden. 

Då materialet är omfattande kommer jag att avgränsa mig till att titta på policyförslag avseende 
organisation på nationell nivå med fokus på Regeringskansliet och centrala säkerhetsmyndigheter. 

4 Analys 

4.1 Empiri 
Inledningsvis behöver vi göra en kort översiktlig beskrivning över aktuella institutioner på nationell 
nivå 1997 - 2017 med fokus på Regeringskansliet och relevanta myndigheter.  

4.1.1 Krisberedskapsmyndigheten (KBM) 

SÅRB konstaterade i sitt betänkande 2001 att det fanns svagheter i samhällets förmåga att hantera 
komplexa krissituationer. Utredningen ansåg att bristerna var störst på nationell nivå och att det borde 
bildas ett nationellt krishanteringsorgan med uppgift att vid akuta krissituationer samordna 
Regeringskansliets och myndigheternas arbete. Krishanteringsorganet skulle dock inte ta över 
beslutsrätt från andra organ (Crismart 2017:14f, SOU 2001:41:20). 

Regeringen gick dock inte på utredningens linje. Inrättande av ett krishanteringsorgan i Regerings-
kansliet var inte aktuellt. Regeringen ansåg att det finns behov av samordning, men att denna var av 
sådan karaktär att den snarare hör hemma på myndighetsnivå. Regeringen väljer istället att bilda ett 
nytt politikområde ’skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar’. Regeringen skapar 
också en ny planeringsmyndighet, KBM, som bildas 2002. Samtidigt läggs Överstyrelsen för civil 
beredskap (ÖCB) ned (Crismart 2017:15). KBM får också uppdraget att skapa en enhet för 
samordning av samhällets informationssäkerhet (KBM 2003:3). 

4.1.2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Regeringen och myndigheterna får omfattande kritik över (den bristande) samordningsförmågan på 
myndighetsnivå under främst tsunamin 2004. Som svar på detta väljer regeringen att skapa en ny 
myndighet för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. MSB bildas 2009 genom en 
sammanslagning av KBM, Statens räddningsverk (SRV) och Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). 
MSB har bland annat i uppgift att ge ett samlat stöd till olika aktörer och effektivisera arbetet med 
samhällets krisberedskap (Crismart 2017:17). 

MSB övertar samordningsansvaret för samhällets informationssäkerhet från KBM (Prop. 
2007/08:92:59). MSB:s ansvar inom informationssäkerhet ökar ytterligare 2011, när ansvaret för 
incidenthantering SITIC flyttas från Post- och telestyrelsen (PTS) till MSB. SITIC byter samtidigt 
namn till CERT-SE (SOU 2015:23:153). 
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4.1.3 Regeringskansliet 

Sverige har en förvaltningsstruktur med ett slimmat regeringskansli och starka självständiga 
myndigheter. Vi har inte heller ministerstyre. Andra länder som också har relativt självständiga 
myndigheter (till exempel USA) har vanligen löst detta ansvarsmässigt genom att vissa myndigheter 
har planerings- och direktivrätt mot andra myndigheter, så att frågorna inte faller mellan stolarna. 
Sverige har inte ett sådant system, vilket ger de enskilda myndigheterna ett starkt informationsövertag 
gentemot Regeringskansliet. Det är vanligt med tvärsektoriella frågeställningar som berör flera 
departement. De bereds normalt av interdepartementala arbetsgrupper som är bemannade på 
handläggarnivå (Nicander 2017).  

När vi startar våra fallstudier 1997 ligger huvudansvaret för både krishantering och informations-
säkerhet på Försvarsdepartementet. Hösten 2014 flyttar den nya regeringen (S+MP) ansvaret för 
området samhällets krisberedskap från Försvarsdepartementet till Justitiedepartementet. Ansvaret 
ligger idag hos inrikesministern (FHS 2017:20). I detta ansvar ingår också ansvaret för samhällets 
informations-/cybersäkerhet. 

Justitie- och inrikesministerns statssekreterare leder det samlade krishanteringsarbetet inom 
Regeringskansliet. Denne kan vid behov sammankalla Gruppen för strategisk samordning (GSS) som 
består av statssekreterarna i de departement vars verksamhetsområden berörs. Inom Regeringskansliet 
(nu på justitiedepartementet, tidigare i statsrådsberedningen) finns också en särskild chefstjänsteman 
och Kansliet för krishantering som stödjer samordning (RK 2017). 

4.2 Fallstudier 
Nedan görs en analys av de tre valda fallen. Analysen inleds med en kort bakgrund och sedan besvaras 
analysmodellens fyra grundläggande komponenter: Aktörer, Problemgestaltning, Aktörers drivkrafter 
och Policyfönstret. Därefter görs en sammanfattande analys av fallstudierna och avslutningsvis 
diskuteras även alternativa förklaringar. 

Observera att fallen delvis överlappar varandra i tid och rum och att samma institutioner och 
utredningar kan ha roller inom både informationssäkerhet och krishantering. Viss återupprepning kan 
därför inte undvikas. 

4.2.1 Sårbarhets- och säkerhetsutredningen (2001 - 2002) 

Bakgrund 
Arbetsgruppen för Informationsoperationer/Informationskrigsföring (AGIO) var tillsatt av regeringen 
och verkade 1996 - 2002. Gruppen lämnade flera rapporter inkluderande förslag på hur informations-
säkerhet/informationskrigsföring skulle organiseras i Sverige (Nicander 2010:291). Ett av förslagen 
var att bilda en särskild tvärsektoriell samordningsgrupp för informationssäkerhet (informations-
krigsföring) inom Regeringskansliet (Eriksson 2004:107f). 

Även SÅRB föreslog i sitt betänkande i maj 2001 inrättandet av ett tvärsektoriellt samordningsorgan 
för IT-säkerhet och skydd mot informationsoperationer inom Regeringskansliet (SOU 2001:41:24). 
Samma sak säger Försvarsberedningen i sin rapport i augusti 2001 (Ds 2001:44:27). 

Vi har således tre tunga aktörer som pekar i samma riktning. Nedan kommer analyseras hur regeringen 
valde att hantera den aktuella situationen. Utgångspunkten för analysen är SÅRB (SOU 2001:41) och 
fokuset är ledningsfrågor på nationell nivå. 
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Aktörer 

 Finns det en tydlig aktör (policyentreprenör) som driver frågan? 
 Finns det ett entydigt ansvar eller är det splittrat mellan flera aktörer? 
 Finns det en rivalitet mellan aktörerna? 

 
Det finns vid den här tiden (före bildandet av KBM 2002) inget entydigt ansvar varken för analys eller 
hantering av informationssäkerhet på nationell nivå. Flera tunga aktörer har dock drivit frågor kring 
behovet av ökad informationssäkerhet under en längre tid. De viktigaste aktörerna är AGIO, SÅRB 
samt Försvarsberedningen. 

Bland myndigheterna är försvarsmakten och Polisen/Säkerhetspolisen de mest tongivande (Eriksson 
2004:107). Inom Regeringskansliet är det främst Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och 
Näringsdepartementet som är de huvudsakliga intressenterna (Prop. 2001/02:158:103). 

Det har dock sedan början av 2000-talet pågått en ’maktkamp’ om vem som ska göra vad inom svensk 
informationssäkerhet (Eriksson 2004:104ff). Utöver frågeställningen om vilken myndighet som ’äger 
frågan’, finns en stor del av den kritiska infrastrukturen i näringslivet. Detta gör frågan om vem inom 
staten, som har ansvar för skydd, finansiering och tillsyn vad det gäller det svenska samhället ännu 
svårare (Nicander 2015a:194f). 

Sammanfattning: Det finns tydliga aktörer som driver frågan. Ansvaret för informationssäkerhet är 
dock otydligt (särskilt inom Regeringskansliet) och delat på många aktörer. Det finns dessutom en 
tydlig rivalitet mellan aktörerna. 

 
Problemgestaltning 

 Finns det ett tydligt problem (hotbild) som gestaltas? 
 Finns hotet med i den övergripande säkerhetspolitiska hotbilden? 
 Finns det tydliga mål och aktiviteter definierade (lösningar)? 

 
Det finns en tydlig hotbild och SÅRB redovisar ett antal åtgärder för att öka IT-säkerheten och för att 
förbättra skyddet mot informationsoperationer. Utredningen konstatera att Sverige saknar ett 
sammanhållet system för att hantera allvarliga IT-hot. Verksamhet är uppsplittrad på många organ i 
samhället och ansvarsfördelningen mellan dessa är i många fall oklar (SOU 2001:41:23). 

Hotet finns tydligt med på den säkerhetspolitiska hotbilden. Både SÅRB (liksom Försvars-
beredningen) står tydligt bakom behovet av en strategi för ökad informationssäkerhet och skydd mot 
informationsoperationer. I detta ingår en bättre samordning av informationssäkerhetsfrågorna på 
nationell nivå. Även regeringen delar denna uppfattning och avser att inrätta fyra verksamhetsområden 
i syfte att förbättra informationssäkerheten. Dessa är omvärldsanalys, IT-incidenthantering, 
teknikkompetens, samt ett system för evaluering och certifiering (Prop. 2001/02:158:103ff). 

Däremot är man inte överens om behovet av ett tvärsektoriellt samordningsorgan för IT-säkerhet och 
skydd mot informationsoperationer inom Regeringskansliet (SOU 2001:41:24). Regeringen ser inte 
behovet av en sådan funktion, utan anser att för att snabbt kunna stärka informationssäkerheten, så ska 
de nya uppgifterna fördelas på befintliga myndigheter som har närliggande verksamheter. KBM ges ett 
sammanhållande myndighetsansvar för samhällets informationssäkerhet (Prop. 2001/02:158:105f). 

Sammanfattning: Det finns en tydligt gestaltad hotbild. Den finns med på den säkerhetspolitiska 
dagordningen. Det finns tydliga definierade mål och aktiviteter, men regeringen vill inte ha någon 
samordning inom Regeringskansliet. 
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Aktörers drivkrafter 

 Är hotbilden institutionaliserad (ej med på dagordningen) eller politiserad (tydligt med på 
dagordningen)?  

 Vem har problemformuleringsprivilegiet? 
 Finns det ett tydligt behov av förändring i den allmänna synen på hotbilden? 

 
IT var vid den här tiden ett snabbt framväxande område och avsaknaden av en tydlig institutiona-
lisering gjorde att det skapades möjligheter att hitta såväl problem (hotbilder) som lösningar 
(institutioner). Det fanns tydliga kopplingar till det ’gamla’ militära etablissemanget samt en 
internationell idéspridning kring IT-hot och informationsoperationer (Eriksson 2004:175f). 
Frågeställningen är tydligt politiserad och med på den säkerhetspolitiska dagordningen. 

Informationssäkerhet är som tidigare konstaterat en tvärsektoriell frågeställning. Eftersom det inte 
finns några befintliga institutioner som kan ta ett samordningsansvar, ligger ’problemformulerings-
privilegiet’ främst hos ett antal statliga utredningar (motsv.), där huvudaktörerna är representerade 
samt hos Regeringskansliet. 

Drivkrafterna är dock olika för olika aktörer. Inom den militära diskursen är hotet informations-
operationer, för polisen är det IT-brott och i det civila samhället är det IT-säkerhet i bred bemärkelse. 
Det finns dock en stor samstämmighet, både kring hotbilden och kring lösningarna. Konflikten ligger 
inte kring ’vad’ som ska göras, utan ’hur’ det ska göras. Det finns ett stort behov av förändring. 

Sammanfattning: Hotbilden är politiserad. Problemformuleringsprivilegiet ligger hos ett antal statliga 
utredningar samt hos Regeringskansliet. Det finns ett tydligt behov av förändring. 

 
Policyfönstret 

 Har hotbilden lyfts fram på grund av formativa förändringar eller kriser? 
 Finns det ett ’policyfönster’, det vill säga möjlighet till ny eller omprioriterad hotbild? 
 Finns det andra konkurrerande hotbilder som påverkar policyfönstret? 

 
Enligt teorin får förändrade hotbilder genomslag på dagordningen antingen då grundvalarna för 
säkerhetspolitiken förändras (formativa perioder) eller vid dramatiska kriser. Det aktuella fallet är en 
del av den formativa perioden efter kalla kriget, där alternativa hotbilder som informationssäkerhet, 
kunde lyftas upp på den säkerhetspolitiska dagordningen (Eriksson 2004:194f).  

Det fanns ett öppet policyfönster, där det fanns möjligheter för nya hotbilder att komma upp på den 
säkerhetspolitiska agendan, och där nya lösningar i form av nya institutioner kunde skapas. 

Det var dock en period med stora förändringar i hotbild och lösningar. Det var mycket andra 
förändringar ’i luften’, bland annat hela krishanteringsområdet, där samhällets informationssäkerhet är 
en del. Eftersom regeringen vid den aktuella tidpunkten sa nej till även en funktion för krishantering 
inom Regeringskansliet, så finns det en logik att man gjorde samma bedömning även för 
informationssäkerhet. 

Sammanfattning: Hotbilden lyftes fram som en del av en formativ förändring. Det fanns ett tydligt 
policyfönster för förändring. Det fanns dock konkurrerande hotbilder som kan ha påverkat 
policyfönstret och regeringens vilja att tillsätta en funktion inom Regeringskansliet. 
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4.2.2 2005 års Katastrofkommission (2005 - 2009) 

Bakgrund 
SÅRB föreslog 2001 införandet av ett nationellt krishanteringsorgan inom Regeringskansliet, men 
regeringen valde att inte gå på denna linje. Man väljer istället att bilda ett nytt politikområde ’skydd 
och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar’ samt bildar KBM 2002 (Crismart 2017:14f, SOU 
2001:41:20). 

Efter inrättandet av det nya krishanteringssystemet 2002 har det prövats på alla nivåer. Det är dock två 
händelser som sticker ut och som bidrog till ytterligare utveckling av krishanteringssystemet. Den 
första var tsunamin i Sydostasien den 26 december 2004 som totalt krävde 543 svenskars liv. Krisen 
var inte bara en mänsklig katastrof, utan den blev även en politisk kris på nationell nivå. Den andra var 
stormen Gudrun 8 - 9 januari 2005 (Crismart 2017:15f). 

Bägge dessa händelser genererade ett antal utredningar och utvärderingar av det svenska kris-
hanteringssystemet. Nedan analyseras hur regeringen valde att hantera den uppkomna situationen med 
utgångspunkt från 2005 års Katastrofkommission och fokuset är på ledningsfrågor på nationell nivå. 

 
Aktörer 

 Finns det en tydlig aktör (policyentreprenör) som driver frågan? 
 Finns det ett entydigt ansvar eller är det splittrat mellan flera aktörer? 
 Finns det en rivalitet mellan aktörerna? 

 
De viktigaste aktörerna inom Regeringskansliet i är Statsrådsberedningen, Utrikesförvaltningen och 
Försvarsdepartementet. På myndighetssidan är det KBM, SRV, Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten 
och Socialstyrelsen (SOU 2005:104:135ff). Övriga viktiga aktörer är Katastrofkommissionen samt 
oppositionen och media. Det finns således flera viktiga aktörer, men den viktigaste i efterspelet från 
tsunamin är Katastrofkommissionen (SOU 2005:104). 

Ansvaret är otydligt och splittrat mellan de olika aktörerna. Huvudproblemet är att det saknas en 
övergripande koordinering, eftersom regeringen valt att inte skapa en krisorganisation inom 
Regeringskansliet (SOU 2005:104:18).  

Det finns också en viss rivalitet mellan de olika aktörerna, både på myndighetsnivå och inom 
Regeringskansliet. Denna är sannolikt en följd av otydligheter i ansvar. 

Sammanfattning: Det finns tydliga aktörer som driver frågan. Ansvaret för krishantering är dock 
otydligt (särskilt inom Regeringskansliet) och delat på många aktörer. Det finns dessutom en rivalitet 
mellan aktörerna. 

 
Problemgestaltning 

 Finns det ett tydligt problem (hotbild) som gestaltas? 
 Finns hotet med i den övergripande säkerhetspolitiska hotbilden? 
 Finns det tydliga mål och aktiviteter definierade (lösningar)? 

 
Frågan om krisledning inom Regeringskansliet var inte ny. Den hade tidigare aktualiserats i bl.a. 
SÅRB. Regeringen valde dock här att inte skapa en krisorganisation inom Regeringskansliet (SOU 
2005:104:18). I Katastrofkommissionens rapport (2005:104) ”Sverige och tsunamin – granskning och 
förslag”, konstateras att det fanns behov av en nationell krishanteringsfunktion i Regeringskansliet, 
eftersom regeringens och Regeringskansliets förmåga att hantera kriser inte var tillräcklig. 
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Katastrofkommissionen riktades också kraftig kritik mot bristen på samordning mellan de centrala 
myndigheterna (Crismart 2017:16). 

I och med att frågan om krisledning inom Regeringskansliet varit uppe till politiskt beslut vid flera 
tidpunkter, så kan den sägas finns med på den säkerhetspolitiska agendan.  

Efter tsunamikatastrofen inrättades år 2005 enheten för beredskap och analys (EBA) i Regerings-
kansliet med placering i statsrådsberedningen. En av EBA:s huvuduppgifter var att bedriva 
omvärldsbevakning och kunna larma inom Regeringskansliet. Efter diverse ytterligare utredningar 
väljer den nya regeringen i januari 2007 att tillsätta en utredning om inrättandet av en nationell 
krishanteringsfunktion i Regeringskansliet. I oktober 2007 presenteras utredningen ”Krishantering i 
Regeringskansliet” där utredaren lämnar förslag till en ytterligare utveckling av krisberedskapen inom 
Regeringskansliet. Förslaget ger en tydligare roll för statsrådsberedningen, uppgifter för ett nytt 
krishanteringskansli, förbättrade former för samordning inom Regeringskansliet, samt samverkan med 
myndigheter under kriser (Crismart 2017:16, RK 2007:3f). Enheten startas den 20 mars 2008. 

Mot bakgrund av Katastrofkommissionens kritik av samordningsförmågan på central myndighetsnivå 
beslutar regeringen 1 juni 2007 att utreda verksamheten vid SRV, KBM och SPF. Resultatet blir att 
MSB startas 1 januari 2009 och SRV, KBM och SPF läggs samtidigt ned. MSB har bland annat i 
uppgift att ge ett samlat stöd till olika aktörer och effektivisera arbetet med samhällets krisberedskap 
(Crismart 2017:17). 

Sammanfattning: Det finns ett tydligt gestaltat problem (hotbild). Den finns med på den säkerhets-
politiska agendan. Det finns också tydliga mål och aktiviteter och i detta fall tillsätter regeringen en 
funktion för krisledning inom Regeringskansliet. 

 
Aktörers drivkrafter 

 Är hotbilden institutionaliserad (ej med på dagordningen) eller politiserad (tydligt med på 
dagordningen)?  

 Vem har problemformuleringsprivilegiet? 
 Finns det ett tydligt behov av förändring i den allmänna synen på hotbilden? 

 
När tsunamin och Gudrun slår till så är hotbilden i högsta grad institutionaliserad. Det är ansvars-
principen som gäller och varje myndighet förväntas sköta sin krishantering. Efter tsunamin blir dock 
frågan i högsta grad politiserad genom kritiken från opposition och media samt senare även från 
Katastrofkommissionen. 

Katastrofkommissionen är den aktör som har problemformuleringsprivilegiet. Dock driver även 
Regeringskansliet egna initiativ, bland annat genom bildandet av EBA 2005. 

Regeringen får en massiv kritik för sin hantering av tsunamikatastrofen och detta är en sannolikt en 
bidragande orsak till att regeringen förlorar valet 2006 (Boin m.fl. 2017:78). Detta finns ett starkt 
förändringstryck både inifrån och utifrån. 

Sammanfattning: Hotbilden är politiserad. Problemformuleringsprivilegiet finns hos Katastrof-
kommissionen och regeringen. Det finns ett tydligt behov av förändring. 

 



17 
 

Policyfönstret 
 Har hotbilden lyfts fram på grund av formativa förändringar eller kriser? 
 Finns det ett ’policyfönster’, det vill säga möjlighet till ny eller omprioriterad hotbild? 
 Finns det andra konkurrerande hotbilder som påverkar policyfönstret? 

 
Händelseutvecklingen är i detta fall helt drivet av två kriser, nämligen tsunamin och Gudrun. 
 
Omfattningen på krisen, och den politiska konsekvensen för regeringen, öppnar i det här fallet ett 
policyfönster med möjlighet till förändring. Det driver fram nya funktioner inom Regeringskansliet 
(som tidigare aktivt motarbetats) och på sikt bildas även en ny samordnande myndighet för skydd mot 
olyckor, krisberedskap och civilt försvar (MSB). 

 
Inga konkurrerande hotbilder har identifierats. 
 
Sammanfattning: Hotbilden lyfts fram som en del av en kris. Omfattningen på krisen öppnar ett 
policyfönster för förändring. Inga konkurrerande hotbilder har identifierats. 

4.2.3 Informationssäkerhetsutredningen NISU 2014 (2014 - 2017) 

Bakgrund 
Regeringen beslutar 2013 att tillsätta en utredare med uppdrag att föreslå strategi och mål för hantering 
och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och IT-system. Utredningen får 
namnet NISU 2014. Utredningen lämnar sitt betänkande i mars 2015. NISU 2014 föreslår bl.a. en 
strategi för informations- och cybersäkerhet samt inrättandet av ett myndighetsråd för informations-
säkerhet. Myndighetsrådet ska ha till uppgift att stödja och utveckla informationssäkerhetsarbetet i 
samhället (SOU 2015:23:13). Enligt uppgift från personer i utredningen driver man inte längre frågan 
om en samordnare för informationssäkerhet inom Regeringskansliet, eftersom inrikesministern har fått 
ett bredare ansvar för samhällets informationssäkerhet. 

Hösten 2014 flyttar den nya regeringen (S+MP) över ansvaret för området samhällets krisberedskap 
från Försvarsdepartementet till Justitiedepartementet. Ansvaret ligger idag hos inrikesministern. I detta 
ansvar ingår även ansvaret för Regeringskansliets egen krisberedskap (FHS 2017:20). 

Nedan analyseras hur regeringen valde att hantera NISU 2014 (SOU 2015:23). Analysen utgår ifrån 
läget hösten 2017 och fokuset är på ledningsfrågor på nationell nivå. 

 
Aktörer 

 Finns det en tydlig aktör (policyentreprenör) som driver frågan? 
 Finns det ett entydigt ansvar eller är det splittrat mellan flera aktörer? 
 Finns det en rivalitet mellan aktörerna? 

 
Ansvarsfrågan och antalet aktörer inom informationssäkerhet är lika komplicerad som 2002. De tunga 
aktörerna är i princip samma som 2002, de s.k. SAMFI-myndigheterna (MSB/KBM, PTS, Försvarets 
Materielverk, Försvarsmakten, Försvarets Radioanstalt, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen). 
Dessa har särskilda uppgifter och särskilt ansvar inom området informationssäkerhet (SOU 
2015:23:93ff, MSB 2017). Inom Regeringskansliet har varje fackdepartement på regeringens vägnar 
ansvaret att följa upp sina myndigheters informationssäkerhetsarbete. Ett ärende som rör flera 
departements verksamhetsområden ska handläggas inom det departement till vilket det huvudsakligen 
tillhör och beredas i samråd med övriga berörda statsråd (gemensam beredning). Justitie-, Utrikes-, 
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Försvars- och Näringsdepartementet är de departement som har det tyngsta ansvaret inom 
informationssäkerhet (SOU 2015:23:127). 

Nicander (2015a, 2015b) pekar fortsatt på det splittrade läget i Sverige där ansvaret för skydd mot 
cyberhot ligger fördelat på minst fyra departement och minst åtta olika myndigheter som delar på 
ansvaret för olika delar och detta utan en effektiv övergripande samordning (Nicander 2015b:34, 
2015a:195). Även Riksrevisionen har kritiserat arbetet med informationssäkerhet i den civila 
statsförvaltningen. Även här kritiserar man effektiviteten i regeringens styrning och anser att det 
behövs en sammanhållande funktion och process för informationssäkerhet inom Regeringskansliet 
(SOU 2015:23:141f, RIR 2014:23). 

Som redan konstaterat i fall 1 ovan så finns det en underliggande maktkamp om vem som ska göra vad 
inom svensk informationssäkerhet (Eriksson 2004:104ff) och ansvarsfördelningen mellan staten och 
näringslivet vad det gäller hanteringen av den kritiska infrastrukturen har inte blivit enklare (Nicander 
2015a:194f). 

Sammanfattning: Det finns tydliga aktörer som driver frågan. Ansvaret för informationssäkerhet är 
dock otydligt (särskilt inom Regeringskansliet) och delat på många aktörer. Det finns dessutom en 
tydlig rivalitet mellan aktörerna. 

 
Problemgestaltning 

 Finns det ett tydligt problem (hotbild) som gestaltas? 
 Finns hotet med i den övergripande säkerhetspolitiska hotbilden? 
 Finns det tydliga mål och aktiviteter definierade (lösningar)? 

 
Den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde har förändrats betydligt med ett alltmer aggressivt 
Ryssland som använder sin militära förmåga för att uppnå sina politiska mål (Prop. 2014/15:109:1). 
Exempel på detta är cyberattackerna i Estland 2007, Georgien 2008 och i Ukraina 2013 och framåt 
(Weedon 2015:76f, Nicander 2015a:190). Det kan inte uteslutas att även Sverige skulle kunna bli 
utsatt för liknande operationer (Nicander 2015a:193ff). Vi har också under senare år sett en 
omfattande inblandning från Ryssland i flera val runt om i världen och där man använts sig av både 
cyberattacker och köpta inlägg på sociala medier som Facebook. Det finns också uppgifter om 
omfattande ”trollfabriker” som skapar falska nyheter i sociala medier (SVT 2017). Det finns således 
en tydlig hotbild. 

Informations- och cybersäkerhetshotet finns tydligt med på den säkerhetspolitiska hotbilden, både vad 
det gäller den försvarspolitiska inriktningen 2016 - 2020 (Prop. 2014/15:109) och den civila kontexten 
i NISU 2014 (SOU 2015:23).  

Det finns tydliga mål och aktiviteter definierade. Med utgångspunkt i förslagen i NISU 2014 beslutar 
regeringen i juni 2017 om en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. Här 
konstateras att det finns ett stort behov av att utveckla samhällets informations- och cybersäkerhet 
(Skr. 2016/17:213:1). Regeringen ser också ett behov av en utvecklad och fördjupad myndighets-
samverkan, men tar inte upp frågan om ett myndighetsråd och/eller en samordningsfunktion inom 
Regeringskansliet (Skr. 2016/17:213:11f). Detta är anmärkningsvärt, inte minst utifrån alla aktörer 
som pekat på behovet av detta under snart 20 år, senast Riksrevisionen (RIR 2014:23). 

Några veckor senare (juli 2017) briserar ’transportgate’, där Transportstyrelsen outsourcat sin IT-drift 
till utlandet och där generaldirektören beslutat att göra avsteg från gällande lagstiftning. Det visar sig 
att regeringen (ansvariga departement) varit informerade på hög nivå, men inte agerat. Två ministrar 
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får avgå (samt senare även statsministerns statssekreterare) (DN 2017a). Även krishanteringen inom 
Regeringskansliet har kritiserats och det faktum att krishanteringsfunktionen ligger under 
inrikesministern och inte statsministern kan vara en av anledningarna till att statsministern inte 
informerades förrän i januari 2017 (SvD 2017). All fakta i det här ärendet är ännu inte känt, men 
mycket tyder på att skandalen hade kunnat undvikas eller åtminstone begränsas om man haft bättre 
kompetens kring informationssäkerhetsfrågor inom Regeringskansliet.  

Sammanfattning: Det finns en tydlig hotbild som har skärpts under senare år. Den finns med på den 
säkerhetspolitiska dagordningen. Det finns tydligt definierade mål och aktiviteter i form av en ny 
strategi, men regeringen vill fortfarande inte ha någon samordning inom Regeringskansliet.  

 
Aktörers drivkrafter 

 Är hotbilden institutionaliserad (ej med på dagordningen) eller politiserad (tydligt med på 
dagordningen)?  

 Vem har problemformuleringsprivilegiet? 
 Finns det ett tydligt behov av förändring i den allmänna synen på hotbilden? 

 
Även om säkerhetiseringen av informationssäkerhetsområdet har ökat betydligt under 2000-talet, har 
inte institutionerna förändrats nämnvärt. Som redan konstaterats är informationssäkerhet starkt 
institutionaliserad (till framför allt SAMFI-myndigheterna). De förändringar i ansvar som har gjorts 
under åren är att betrakta som ’omstruktureringar’, det vill säga att ansvar flyttas mellan myndigheter. 
Exempel på detta är när samordningsansvaret för informationssäkerhet flyttas från KBM till MSB 
2009 (Prop. 2007/08:92:59). Ett annat exempel är när ansvaret för IT-incidenthantering flyttas från 
PTS till MSB 2011 (SOU 2015:23:153). Det har dock förekommit åtskilliga förslag till förändringar 
under årens lopp, bland annat vad det gäller frågan om en samordningsfunktion inom 
Regeringskansliet och bildandet av en eller flera mer renodlade informationssäkerhetsmyndigheter. I 
samtliga dessa har regeringen valt att inte gå på utredningarnas förslag, utan valt att hålla fast vid den 
befintliga ordningen (dock med vissa omstruktureringar i ansvaret mellan myndigheterna). 

Generellt kan vi konstatera att problemformuleringsprivilegiet i stor utsträckning ligger hos de aktuella 
institutionerna. De utmanas dock från tid till annan av olika utredningar, men som vi sett hittills, har 
regeringen hållit fast vid den rådande ordningen. Även om inrikesministern fått en mer framträdande 
roll avseende samhällets informationssäkerhet sedan valet 2014, har detta inte förändrat styrning av 
informationssäkerhet i sak. 

NISU 2014 lämnade sin rapport i mars 2015. Då finns det en relativt ny regering på plats som 
möjligen hade andra prioriteringar än den gamla som tillsatte utredningen. Informationssäkerhet är 
som redan konstaterat en tvärsektoriell frågeställning. Den innehåller också mycket tekniska 
frågeställningar som kan vara svårt för gemene man (och politiker) att ta till sig. Även detta kan vara 
en begränsande faktor vad det gäller behovet av förändring. 

Under sommaren 2015 börjar sedan flyktingkrisen att bli synlig för att under hösten 2015 bli akut. 
Inom Regeringskansliet är Justitiedepartementet extra hårt ansatt, eftersom man har ansvaret för både 
migrationsfrågor och krishanteringsfrågor (SvD 2017). Det fanns således konkurrerande hotbilder och 
intressen under den aktuella perioden. Detta kan ha påverkat både hanteringen av informations-
säkerhetsfrågan, men också hanteringen av problematiken inom Transportstyrelsen som började i april 
2015. 

Sammanfattning: Hotbilden är inledningsvis institutionaliserad. Det finns dock både konkurrerande 
hotbilder och en pågående politisering i samband med ’transportgate’. Problemformulerings-
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privilegiet ligger i första hand hos aktuella institutioner. Det finns ett behov av förändring, men det 
finns både konkurrerande hotbilder (flyktingkrisen) samt en pågående kris (transportgate) som kan 
påverka aktörernas drivkrafter. 

 
Policyfönstret 

 Har hotbilden lyfts fram på grund av formativa förändringar eller kriser? 
 Finns det ett ’policyfönster’, det vill säga möjlighet till ny eller omprioriterad hotbild? 
 Finns det andra konkurrerande hotbilder som påverkar policyfönstret? 

 
Den förändrade säkerhetspolitiska hotbilden inom informationssäkerhetsområdet efter kriserna i 
Estland, Georgien och Ukraina, kan närmast beskrivas som en formativ förändring. Om vi jämför 
försvarspropositionerna 2009 och 2015, har informationssäkerhet gått från att vara närmast osynlig till 
att ha fått ett eget kapitel. Påverkansoperationer och cyberhotet lyfts fram på allvar (Prop. 
2008/09:140, Prop. 2014/15:109). 

Rysslands aggressioner i Ukraina har öppnat policyfönstret för förändringar. Beslut kring förslagen i 
NISU 2014 försenades eftersom regeringen ville invänta utredningen om införandet av det s.k. NIS-
direktivet innan man beslutade om den nya strategin för informationssäkerhet. NIS-direktivet är 
Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- 
och informationssystem inom EU-unionen. Betänkandet om genomförandet av NIS-direktivet kom i 
april 2017 (SOU 2017:36). Regeringen beslutade sedan i juni 2017 om en nationell strategi för 
samhällets informations- och cybersäkerhet. Regeringen säger här att samverkan och informations-
delning ska öka, men man gör ingen förändring bland institutionerna eller inför någon samordnings-
funktion inom Regeringskansliet (Skr. 2016/17:213). 

Det finns dock gott om konkurrerande hotbilder. Det är sannolikt att både flyktingkrisen, som startade 
hösten 2015, och problemen inom Transportstyrelsen som också började 2015, kan ha haft påverkan 
på varandra och på policyfönstret. Andra hotbilder kan helt enkelt ha prioriterats högre. Krisen inom 
Transportstyrelsen har dock sannolikt öppnat ett policyfönster igen. Det återstår dock att se om 
regeringen kommer att utnyttja detta. 

Sammanfattning: Hotbilden är i grunden en formativ förändring utifrån den förändrade säkerhets-
politiska situationen. Informationssäkerhetsfrågorna har lyfts allt högre upp på den säkerhetspolitiska 
agendan. Det har funnits ett policyfönster för förändring efter händelserna i Ukraina. Det finns dock 
konkurrerande hotbilder som kan påverkat policyfönstret och därmed regerings vilja att tillsätta en 
funktion för informationssäkerhet inom Regeringskansliet. Krisen inom Transportstyrelsen kan dock 
komma att öppna detta fönster igen. 

4.3 Sammanfattande analys av fallstudier 
Vi har tidigare konstaterat att ett antal kriterier måste vara uppfyllda för att få till policyförändringar 
inom det säkerhetspolitiska området. Det måste finnas tydliga aktörer som driver frågeställningen, det 
måste finnas ett tydligt problem, det måste finns ett förändringsbehov och det måste finnas ett 
policyfönster öppet.  

Denna studie bygger på tre representativa fall under en 20-årsperiod. Om vi hade valt andra fall 
och/eller lagt till fler fall, hade resultatet kanske blivit annorlunda. Som vi tidigare konstaterat, finns 
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det dock en betydande samstämmighet mellan olika utredningar inom informationssäkerhet, särskilt 
vad det gäller behovet av en funktion inom Regeringskansliet.  

 

 1. Infosäk (2002) 2. Katastrof (2005) 3. NISU 2014 (2017) 

Aktörer Otydligt ansvar Otydligt ansvar Otydligt ansvar 

Problemgestaltning Tydlig hotbild Tydlig hotbild Tydlig hotbild 

Aktörers drivkrafter Politiserad Politiserad Institutionaliserad 
(politiserad) 

Policyfönstret Formativ förändring Kris Formativ förändring / 
(pågående kris) 

Funktion inom RK? Nej Ja Nej 

 
Som tabellen visar finns det betydliga likheter mellan de tre fallen.  

 Det finns tydliga aktörer som driver frågorna. Ansvaret mellan aktörerna är dock oklart (särskilt 
inom Regeringskansliet) och är delat på många aktörer. Det finns dessutom en rivalitet mellan 
aktörerna. 

 Inom problemgestaltningen finns det ett tydlig gestaltat problem (hotbild). Hotbilden finns med 
på den säkerhetspolitiska dagordningen. Det finns tydligt definierade mål och aktiviteter 
(lösningar). Man är överens om vad som ska göras, men inte hur det ska göras.  

 Vad det gäller aktörernas drivkrafter skiljer det sig lite mellan fallen. I fall 1 och 2 är hotbilden 
politiserad och problemformuleringsprivilegiet ligger hos utredningar (motsv.) samt hos 
regeringen. Det finns också ett tydligt förändringsbehov. I bägge fallen behöver institutioner 
skapas och i fall 2 blir det slutligen en funktion för krishantering inom Regeringskansliet. I fall 3 
är hotbilden inledningsvis institutionaliserad. Som följd av ’transportgate’ håller dock även fall 3 
på att bli politiserad. Även här finns ett förändringsbehov. 

 Den stora skillnaden mellan fallen rör policyfönstret. I fall 1 och fall 3 (informationssäkerhet) 
lyfts hotbilden fram som en del av en formativ förändring (efter kalla kriget respektive efter 
Rysslands aggressioner i Ukraina). Det fanns ett tydligt policyfönster för förändring. I fall 3 finns 
också konkurrerande hotbilder i form av flyktingkrisen och ’transportgate’ som kan påverka 
prioriteringen inom Regeringskansliet. Det blev i dessa fall (1 och 3) inte någon funktion för 
informationssäkerhet inom Regeringskansliet. Det finns dock en möjlighet att policyfönstret 
öppnas igen i fall 3 som följd av ’transportgate’. I fall 2 lyfts hotbilden fram som en del av en 
allvarlig kris. Omfattningen på krisen öppnar ett policyfönster för förändring. I detta fall blev det 
också en funktion för krishantering inom Regeringskansliet. 

Enligt Erikssons teori är det ’de formativa perioderna’ som i första hand öppnar upp för nya hotbilder 
och därmed också för förändringar på den säkerhetspolitiska dagordningen. Kriser har enligt teorin 
inte samma genomslag på den säkerhetspolitiska dagordningen. De utgör i första hand temporära 
’fönster’ för påverkan, men enbart i form av omprioriteringar inom ramen för en redan etablerad 
hotbild (Eriksson 2004:194f).  

I våra tre fall ovan är det precis tvärtom, det är krisen som drivit på förändringar på den högsta 
nivån, medan övriga fall lett till förändringar på myndighetsnivån (omprioritering).  
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I dessa fall stämmer således inte Erikssons teori, men det ligger i linje med min hypotes om att det är 
policyfönstret som är den viktigaste komponenten när det gäller att få till förändringar inom 
Regeringskansliet. Det är också policyfönstret som kan ge tillräckligt ’moment’ för att en hotbild ska 
kunna bli en ny policy/inriktning (i detta fall funktion inom Regeringskansliet). 

Gemensamt för de två informationssäkerhetsfall är också att de utretts under relativt lång tid och att 
det heller inte funnits någon uppenbar incident eller kris som påverkat händelseförloppet. I fall 3 kom 
krisens akuta skede först efter det att regeringen fattat de avgörande policybesluten. Den aktuella 
krisen (transportgate) kan dock komma att öppna policyfönstret igen i samband med kommande 
utskottsförhör i riksdagen. 

Här är det också intressant att undersöka om det finns liknande fall i omvärlden som stöder mina 
hypoteser. Det mest uppenbara fallet är terrordåden 11 september 2001 i USA. Denna kris ledde till 
omfattande policyförändringar, både vad det gäller utrikespolitiken (kriget mot terrorismen) och 
bildandet av Department of Homeland Security. En annan konsekvens av denna kris var att andra hot 
nedprioriterades, vilket senare fick konsekvenser i den undermåliga federala hanteringen av orkanen 
Katrina 2005 (Boin m.fl. 2017:126f). Andra tydliga exempel där kriser drivit fram omfattande 
policyförändringar är kärnkraftsolyckor, till exempel Three Mile Island (USA 1979), Chernobyl 
(Ukraina 1986) och Fukushima (Japan 2011) (Boin m.fl. 2017:106f). Ett ytterligare exempel från 
informationssäkerhetsområdet är NATO som efter cyberattackerna mot Estland 2007 skapade ett 
Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (NATO CCD COE) i Tallin (Geers 2015). Dessa 
exempel visar att det även finns visst internationellt stöd för mina hypoteser. 

Utifrån detta vågar jag mig nu på att dra några slutsatser: 

1. Om ingen annan väsentlig förändring sker i de oberoende variablerna, så kommer det att 
krävas en omfattande kris inom informationssäkerhetsområdet (en ’cyber-tsunami’), för att det 
till slut ska bli en funktion för informationssäkerhet inom Regeringskansliet. 

2. Om det ska ske en förändring på ’organisk’ väg, det vill säga genom en normal policyprocess, 
krävs det att förutsättningarna förändras väsentligt, att ’kartan ritas om’ på ett avgörande sätt. 
Detta kan vara att tunga aktörer börjar driva frågan på ett tydligare sätt än vad som har skett 
hittills. 

4.4 Alternativa förklaringar  
Det finns givetvis andra möjliga förklaringar till varför regeringen valt att inte tillsätta en funktion för 
informationssäkerhet inom Regeringskansliet.  

Om vi går tillbaka till Kingdon (1995) så tar han upp ett antal exempel på politiska processer som 
påverkar agendan. Detta kan vara förändringar i den nationella stämningen, förändringar i den publika 
opinionen, valresultat, ändringar i regeringen och omsättningar i riksdagen som kan ha påverkan på 
agendan och därmed också på institutionerna (Kingdon 1995:17). En trolig förklaring kan vara att 
informationssäkerhet inte varit tillräckligt prioriterat inom Regeringskansliet och/eller att det funnits 
andra frågor som haft högre prioritet. 

Det kan givetvis också vara organisatoriska eller andra byråkratiska skäl. Regeringen vill bibehålla 
den ’Oxenstiernska’ byråkratimodellen med ett litet Regeringskansli och starka myndigheter. Givetvis 
kan också kostnader vara en avhållande faktor. Nya funktioner kräver högre budget. Risken för 
ministerstyre blir också större om Regeringskansliet blir mer ’operativt’. 
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Om vi tittar på Regeringskansliet som organisation, är det heller inte bara informationssäkerhet som 
har drabbats av detta fenomen. I SÅRB (2001:41) föreslogs en funktion för krisledning inom 
Regeringskansliet. Regeringen sa nej till denna och hävdade bl.a. konstitutionella argument (SOU 
2005:104:268). Det krävdes sedan en tsunami för att regeringen skulle tänka om och införa den 
aktuella funktionen. Ett mer närliggande exempel är den Nationella samordnaren mot våldsbejakande 
extremism där regeringen nyligen beslöt att inrätta ett nytt råd vid Brottsförebyggande rådet 
(Nationella samordnaren 2017). Ett alternativ kunde varit att lägga denna funktion helt eller delvis 
inom Regeringskansliet. 

Nicander (2010) konstaterar att Sverige var tidigt ute med arbetet att skydda den kritiska IT-infra-
strukturen, men att det politiska systemet inte tillåter en stark central ledning (Nicander 2010:292). Vi 
har också konstaterat att informationssäkerhet är starkt institutionaliserad. En förklaring kan vara att 
det inte fanns någon tillräckligt stark ’extern’ aktör som vill eller kan driva frågan. En viktig orsak till 
detta kan också vara ren okunskap. Om man inte har tillräcklig kompetens inom det aktuella området, 
kanske man inte förstår allvaret i den aktuella frågeställningen. Det finns flera debattörer som hävdar 
att detta var fallet med hanteringen av ’transportgate’ inom Regeringskansliet. 

Ett generellt problem är dock att Regeringskansliet har svårt att hantera tvärsektoriella frågeställningar 
som berör flera departement. Detta kan vara terrorism, krishantering, underrättelsetjänst och framför 
allt informations/cybersäkerhet. Idag bereds de normalt av interdepartementala arbetsgrupper som är 
bemannade på handläggarnivå och som normalt har ett reaktivt förhållningssätt mot berörda 
departement. Många svåra frågor ’fastnar’ också på den här nivån. Regeringskansliet har i mångt och 
mycket utvecklats till en stuprörsorganisation, där ingen har det praktiska ansvaret för helheten. Detta 
gör att den centrala överblicken, styrningen och makten har försvagats (Nicander 2017). 

5 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva utvecklingen av styrning och samordning av 
informations- och cybersäkerhet på nationell nivå i Sverige. Fokus ligger på Regeringskansliet och de 
centrala säkerhetsmyndigheterna. Som jämförande fall har jag att använt Regeringskansliets 
krishanteringsenhet som bildades 2005/2008 efter tsunamin 2004. Både informationssäkerhet och 
krishantering är tvärsektoriella frågeställningar, där det skett en betydande ’säkerhetisering’ på 
nationell nivå under de senaste 20 åren. Det finns dock en avgörande skillnad och det är att 
krishantering finns som en egen funktion inom Regeringskansliet. 

Mina frågor att besvara har varit:  

 Hur kommer det sig att vissa hotbilder leder till policyförändringar, men inte andra? 

 Vad krävs för att en säkerhetspolitisk fråga ska bryta igenom ’glastaket’ och hamna på den 
högsta politiska nivån, det vill säga inom Regeringskansliet? 

 Varför finns det inte en samordnare för informationssäkerhet inom Regeringskansliet? 

Enligt teorin måste det finnas tydliga aktörer, ett tydligt problem, ett förändringsbehov och ett öppet 
policyfönster för att en hotbild ska leda till en policyförändring. Saknas någon av komponenterna blir 
det ingen policyförändring. Hotbilden måste även vara prioriterad. Utredningen visar också att en 
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fråga kan säkerhetiseras utan att det för den skull blir en ny policy i slutändan. Det finns en tydlig 
tendens inom Regeringskansliet att ’institutionalisera’ även tydligt säkerhetiserade frågeställningar, 
genom att delegera hanteringen till en eller flera myndigheter, snarare än att lyfta upp hanteringen på 
den högsta politiska nivån. Detta skapar i sin tur otydlighet i styrning och samordning inom 
Regeringskansliet och mellan myndigheter. 

Utredningen visar också att policyfönstret är den viktigaste komponenten när det gäller att få till 
förändringar inom Regeringskansliet. Det är policyfönstret som kan ge tillräckligt ’moment’ för att en 
hotbild ska kunna bli en ny policy/inriktning (i detta fall en funktion inom Regeringskansliet). I de 
undersökta fallen är det dessutom allvarliga kriser och inte formativa perioder (som teorin säger) som 
öppnar policyfönstret och driver på förändringar inom Regeringskansliet! 

Det ’enkla’ svaret på frågan varför det inte finns en samordnare för informationssäkerhet inom 
Regeringskansliet är att vi inte haft någon ’cyber-tsunami’. En allvarlig kris som gör att informations-
säkerhet kommer högst upp på den säkerhetspolitiska agendan. En mycket allvarlig samhällsstörning 
där till exempel kritisk infrastruktur slås ut och/eller ett stort antal människor dör som följd av 
störningar i IT-system. En kris som myndigheter och Regeringskansliet borde ha klarat av att hantera, 
men där man misslyckats på grund av att ledning och samordning inte räckt till. I ett sådant läge skulle 
oppositionen och media skrika efter ansvar och förändring. Ett policyfönster skulle öppnas och vi 
skulle sannolikt få en funktion för ledning och samordning av informationssäkerhet inom 
Regeringskansliet. Observera likheten mellan detta scenario och händelseutvecklingen efter tsunamin 
2004. Här ligger också den väsentliga skillnaden mellan informationssäkerhet och krishantering. Det 
finns dock andra möjliga förklaringar, varför det ’troliga’ svaret är att informationssäkerhet inte varit 
tillräckligt prioriterat inom Regeringskansliet. Möjligen kan ’transportgate’ bidragit till en förändring 
av detta. 

Om vi kopplar tillbaka till syftet kan vi konstatera att informationssäkerhet varit starkt 
institutionaliserat under lång tid. Informationssäkerhet har säkerhetiserats betydligt under senare år, 
drivet av digitaliseringen i samhället samt den förändrade säkerhetspolitiska situationen. Vi lever i 
praktiken i en formativ period ’pre-Ukraina’ och det finns ett öppet policyfönster för förändringar även 
inom informationssäkerhet. Regeringen kom i och för sig med en ny strategi för information- och 
cybersäkerhet under 2017, men man valde att inte göra någon förändring i den grundläggande 
organisationen. Förmodligen krävs det en avgörande förändring i synen på informationssäkerhet i 
samhället som helhet, och att tunga aktörer börjar driva frågeställningen, om det genom en normal 
policyprocess ska bli en funktion för informationssäkerhet inom Regeringskansliet.  

Det har dock börjat dyka upp signaler att en förändring kan vara på gång. Ett exempel är att Ulf 
Kristersson på DN debatt den 17 december 2017 säger att ”Sverige behöver ett nationellt 
säkerhetsråd” med placering i Statsrådsberedningen inkluderande cybersäkerhet (DN 2017b). Ett andra 
exempel är att Försvarsberedningen den 20 december 2017 föreslår att ansvaret för totalförsvaret åter 
igen ska samlas hos Försvarsdepartementet och att resurserna för styrning och samordning inom 
Regeringskansliet behöver förstärkas (Ds 2017:91ff). Försvarsberedningen konstaterar även att 
ansvaret för informations- och cybersäkerhet är spritt på många myndigheter och uppmanar regeringen 
att se över detta (Ds 2017:66:118f). Som tidigare konstaterat är Försvarsberedningen en tung aktör 
inom informationssäkerhet, så detta kan vara ett första steg till de förändringar som efterfrågas i denna 
uppsats. 
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6 Diskussion 

6.1 Självkritik 
Redan under designen konstaterades att en kvalitativ textanalys är subjektiv till sin karaktär och 
riskerar därmed att få en lägre reliabilitet, eftersom resultatet å ena sidan är beroende av personen som 
gör analysen. Å andra sidan blir validiteten högre, eftersom vi med högre precision kan säkerställa att 
vi faktiskt mäter rätt saker. Den slutliga validiteten i undersökningen kommer i hög utsträckning att 
vara beroende av operationaliseringen och den valda analysmodellen. I denna undersökning används 
en beprövad teori (Eriksson (2004)) och ett väl avgränsat område ”styrning av informationssäkerhet” 
som dessutom är väl dokumenterat. Jag tycker därför att det finns bra förutsättningar för både en god 
validitet och reliabilitet, även om det är svårt att visa på en fullständig kausalitet, eftersom det är 
många faktorer som påverkar beslutsprocessen. 

Jag hade kunnat använda en annan teori och hade då möjligen fått ett annorlunda resultat. Den aktuella 
teorin i Eriksson (2004) är som bekant tvådelad, dels säkerhetisering och dels policyanalys, vilket 
ytterligare ökar komplexiteten. 

Som redan konstaterat är det också svårt att hitta fall som är så lika varandra som möjligt på relevanta 
oberoende variabler, men olika på förklaringsvariabeln (den beroende variabeln). Jag tycker dock att 
de valda fallen fyller sin funktion väl och att de olikheter som finns inte påverkar slutresultatet. Ett sätt 
att få fallen ännu mer lika hade varit att ta bort komponenten ’aktörers drivkrafter’, eftersom det är lite 
skillnader här mellan fallen. Detta hade dock haft andra negativa effekter och det hade inte förändrat 
slutresultatet. 

6.2 Större kontext 
Undersökningen är av utrymmesskäl avgränsad till tre fall i Sverige. Undersökningen hade kunnat 
breddas ytterligare och även titta på andra länder. Både Norge och Danmark har förhållandevisa nya 
cyberstrategier och en möjlig studie hade kunnat vara att jämföra hur informations- och cybersäkerhet 
har organiserats i andra länder och om förändringar i organisation är drivna av formativa perioder eller 
av kriser. 

Teorin är generell och kan tillämpas på andra tvärsektoriella områden. Johan Eriksson använder till 
exempel miljösäkerhet som ett tillämpningsfall (Eriksson 2004). Andra tvärsektoriella områden som 
också är tänkbara skulle kunna vara terrorism, krishantering, underrättelsetjänst m.fl. som styr av en 
likartad logik och utmaningar vad det gäller hantering inom Regeringskansliet (Nicander 2017). Andra 
tvärsektoriella områden skulle kunna vara migration och klimathotet. 

6.3 Vidare forskning 
Som redan konstaterat hade vi kunnat undersöka fler fall inom informationssäkerhet i Sverige, jämföra 
med andra länder, alternativt bredda undersökningen till andra tvärsektoriella frågor. 

Ett annat tänkbart forskningsområde är att vidareutveckla teorin i Eriksson (2004). Dels har jag nya 
hypoteser kring policyfönstret, dels har det hänt en del inom både hotbildsforskning och policyanalys 
sedan tidigt 2000-tal. Även medielandskapet är helt annorlunda idag med snabbare informations-
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spridning på internet och i sociala medier, vilket har förändrat möjligheten att producera och 
distribuera information radikalt. Detta har också en påverkan på policyfönstret. 

Ett annat uppenbart forskningsområde är att följa upp utfallet av ’transportgate’. Vi är fortfarande mitt 
uppe i detta fall och det kan inte uteslutas att kommande KU-förhör m.m. gör att ny information 
kommer upp till ytan som kan öppnar policyfönstret. En ytterligare möjlighet är att följa upp 
Försvarsberedningens förslag till förändringar inom totalförsvaret och informationssäkerhet. 
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