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It-attacken mot flera stora mediesajter har blivit en väckarklocka. Regeringen vill att staten 

och medieföretagen samarbetar och bygger mer robusta system som blir svårare att slå ut. 

 

Hela 31 företrädare för medierna mötte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke 

(MP) och inrikesminister Anders Ygeman (S) i regeringshögkvarteret Rosenbad i  går, 

onsdag. 

 

Det var på lördagskvällen som flera stora tidningars webbsidor slogs ut under en timme. 

Attacken riktades specifikt mot Schibsted- och Bonnierkoncernerna. Vem som låg bakom 

attacken är ännu oklart, förundersökning pågår. 

 

– Allt som hotar våra grundlagsstadgade friheter är oerhört allvarligt. Yttrandefriheten, 

tryckfrihetsförordningen och pressens och mediernas möjligheter att nå ut med granskning 

och information är central. Både för att människorna ska kunna få en bild av vad som sker i 

deras närhet och längre bort, men också för att kunna agera som aktiva samhällsmedborgare, 

säger Alice Bah Kuhnke till DN och konstaterar: 

 

– Det är tyvärr så att det inte var första gången våra medier utsätts för attacker. Men jag blev 

mindre orolig efter det här mötet. Det fanns en stor ödmjukhet att man ständigt måste vara på 

tå och utveckla de skyddsmekanismer man har inom mediebolagen, säger demokratiministern. 



 

Anders Ygeman är som inrikesminister ansvarig för att samhället fungerar i kris- och 

krigssituationer. Han säger efter mötet: 

 

– Alla närvarande fick med händelsen en väckarklocka och man går nu hem och funderar på 

hur vi kan bygga vårt system bättre. Det är klart att man hade önskat att det funnits en större 

motståndskraft, säger Anders Ygeman till DN. 

 

– Ansvaret för angreppet har de som ligger bakom. Men mediehusen är naturligtvis ansvariga 

för sin egen säkerhet. De måste ha ett grundläggande säkerhetstänkande för hur de bygger sin 

arkitektur för att motverka den här typen av angrepp, säger Ygeman. 

 

Han berömmer att de åtgärder som vidtogs i lördags var professionella och att trafiken snabbt 

kom i  gång, men: 

 

– Det finns också en betydande förbättringspotential. Både i arbetet som operatörerna gör och 

som mediehusen själva gör. Det gäller att gemensamt öka robustheten. Det kommer alltid att 

finnas de som vill utmana, men vi är fast beslutna att den här typen av attacker inte ska få 

hindra det fria ordet eller den fria åsiktsbildningen, säger Anders Ygeman. 

 

Inrikesministern säger att staten genom olika myndigheter nu ska agera. Post- och 

telestyrelsen ska ta initiativ för att se om it-strukturen kan bli mer robust. Myndigheten för 

samhällskydd och beredskap (MSB) ska förbättra informationen till allmänheten vid sådan här 

händelser. Polisen ska också ha tillräcklig kompetens att utreda den här typen av angrepp och 

leta rätt på brottslingarna bakom. 

 

Anders Ygeman berömmer att medieföretagen nu ska bilda ett forum för att utbyta 

erfarenheter, men han markerar också: 

 

– Man har ett gemensamt intresse att värna informationsspridning. Man ska inte använda 

säkerhet som en konkurrensfaktor mellan mediehusen. Det gäller att medieföretag och 

operatörer när man bygger ut infrastrukturen framöver bygger in en större grad av 

motståndskraft mot den här typen av aktiviteter, säger Anders Ygeman. 

 

Dagens Nyheter ingår i Bonnier News som vid mötet företräddes av Gunilla Herlitz som är 

verkställande direktör för DN, Dagens Industri och Expressen. Hon understryker att attacker 

av det här slaget pågått under lång tid men att de hittills avvärjts och därför inte blivit 

offentliga tidigare. 

 

– Det var positivt att ministrarna kallade till mötet och reagerade snabbt så att vi kunde 

diskutera det här gemensamt. 

 

Vad har ni lärt er av attacken? 

 

– Det är klart att vi lärt oss saker, men det är inte något nytt i sig. It-säkerhet har stått högt på 

agendan under lång tid, svarar Gunilla Herlitz. 

 

Mikael Holmströmmikael.holmstrom@dn.se 

 

Fakta. It-angreppet 
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Angreppet i lördags var en ddos-attack som innebär att datorerna överbelastas. 

 

Kl 20.40 blockerades olika webbsajter under minst en timme. Hos Bonniers blockerades DN, 

Expressen, Dagens Industri, Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Inom Schibsted 

drabbades främst Aftonbladets och Svenska Dagbladets sajter. 

 
Värst gick det för SBAB Bank vars webbsajt slogs ut helt i över två timmar. Några dataintrång hos 

medierna och banken skedde dock inte. 


